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SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

'ör radio 

I varje önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Telegramadr.: Magneter - T elefo n : 104 

tillverka för snabb leverans: 

Special'lransformatorer 
för rad io, förstärkare, likriktare, laboratorier 
o. s. v. 

Autotransformatorer 
upptill 1000 vatt. 

Drosslar 
för varje ändamål. 

Likriktare 

S,nkronurverk 


Pri,li,wr över flandardtyper, kopparlikriktare och kompl. kär
7lor ,ända, på begäran. 

ELEKTROTEKN. VERKSTADEN 
lng. C. B. Hansson 

PostfaCk 92 Ä K A A P Telefon 226 

HÖGTALARE 

för slora effekler 

passande för idrollsplatser, 
uteserveringar, dansbanor 
m.m. 

Wright-De eoster 

ett av Amerikas 

förnämsta fabrikat 

• 

För 10 - 20 watts 

distortionsfri effekt 

• 

Fördelaktiga pmer 

• 

Begär offert! 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56. Telefon 322060 


A VD. P. STOCKHOLM 


Hemiospelo ingsIllaterieI: 
Inspelningsskivor »Con tiphon», 'pelba ra på b~lua ~ i 
elor, 0,4 mm. tjo <; ka. M('d etike t ter och kyud skuyert. 
Storlek 12 cm O: 4D, 15 cm O: S5, 18 cm O: 65, 22 cm 
O: 75. G.·M'emåla.r »P gasus» pat. Pris för 5 st. 
1: -. Avspelningsnå)a,r >~PLgasus». Pris för 10 st. 
O: 12, pr 200 s t. 1: 75. Sldvpasta »Gefram», pr tub 
O: 75. Ritning till rei szmHuofon, pris O: 75. Hand
ledning i in~pelning av grammofonskivor, pri~ 1 : 25. 
Inspelningsa pparater, motorer, ritningar ocb kOPP
lingsscbemor till f ör tä l'kare ID. ID., m. m. 

Begär katalog från 

CLAS OHLSSON & C:o, INSJUN 

Elektrolytkond. 8 Mfd. 525 volt Kr. 2: 85 
D:o 25. 25. l: IS 
2-gang kond. med kullager,

matchad . .. ....• 5:-
ElektIOdyn. Högtalare 16D mm. 

diameter . . . . . . . . ' 12: SD 
Motstånd m. lödändar, D,5 watt· D: 2D 
NATIONALS billiga radiorör med ett 
8D-tal olika typer. 
Radiokatalog samt vår nyutkomna 
SOMMARKATALOG med maSSor av 
andra intressanta artiklar, söndes 
GRATIS på begöran. 

NATIONAL RADIOFABRIK, Kungsgat. 53, avd. 37. Stockholm 
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])1'1 If ;1\' »H,Hli Oll'kllbk hnllllbok» f öre ligge l' 
fiinli g till lle tt Fi jllli o(,h kall al' prenllnH.' I'Unter 
rC'k\' ire ra s p il <IN 111 <, <1 <l e tt'l llllmm e r f iiljnmle 
)lOs tg'i roktl !' t t' t, 

FRÅN REDAKTIONEN 

l detta nummer 

publi('('l'" \'i P Il <ll'tikl'1 om störllillg~ miitllill n', ,n 
dIken Ilet fnlmg-,h, att lIlan 1111 hunnit g-an"ka 
li'lngt P'I dE't ta omno,dp , ~Iiitnil1gar iil'o lIödriindiga 
f ör att ('11 l a,~~tift!lillg ~kall kunna komma till 
~ t:lIld . (;pnoDl mätnittg'ar m,hte llE'stiilUllHl."; (I ch 
hill' kraftig ~Wl'llinp'kiillan iiI'. (Ipb rnottagaran
t enn e ll~ stöl'lIing-~kiin~lighet. En l~' ~snal' e , ~Olll 

!tal' en alltför stul'Iling,i,iinslig antenn, m'ls (e e r
~ iltta 11 enlll1 m ed ell antenll al' mindre s t iirnings· 
k,inslig typ, Yi ha tidigare framh,"tllit , ntt det 1Il' 

,ti;rnillg-~ s~ · nllllnkt iiI' of ör(lelal, t igt med cn illom
IHl~a)lt(,llll, som klistras fa ~ t direkt pii Yiiggen, 
<Iptta i samband med omlliillJnalldet a\' en d;-lik 
ant('nlI, som illtrot!u (:el'l1t1 c" i l11arkuaden, Yi lIa 
iignat 1l1,\'cket ,'tor llpprn iirksa llllle t iit an lellllen 
mPll t1nlJheltrii (Iig-, lTtgollmig llerlledn ing, som he' 
ha llllla h i et t. fl er tal a rtildar. J)enna a ntenntyp 
Ilar nll il \'E' n Yi f< at s ig n Ha el ' Il min s t störnings· 
Jdinsligu . 

'J'ill (le lä sa rl', \'ars [>re\llUner:llioll lItlöper 111 elI 
<letta )lllmm er, kommer i goel tit! för t' d l'n ] .iuli 
att ubiin lla ~ Iwr,onliga girolJe ta lning'Skon. \'ar, 
me<l pl'cnumr ' I' ;l tionen kan fÖl'Ilyn , pOl't ofl'i/t föl' 
i ; n~ka d tidrymd , Det iiI' en onödig utg ift at t lttta 
kortet f Ul'lcoll I Illa , Po:; l:t diirfijr detsamma, s ,i sna rt. 
rlf't lwmrnit Ed er tillhanda! 

Populär Radio. 

E.fTER TR Y CK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN A N GIV A NDE AV KALLAN FOR BJUDE.T 

Ett radiofabrikat, 
som Populär 
dera, kan Ni 

Radio 
köpa 

har kunnat 
med fullt 

rekommen
förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
o varaGynna i Ert eget intresse annonsorer. 
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;v !llt e/ cl' i 'I'ut/.iodclar. 

B ir gc1' Carlson <f r: :o ,L-U" ,'/ (w /';ho lm, gell eralagenter. fu l' 
Stea t it-Ma gnesia Aktiengescll s 'haft och ~l'll a n helt Il yl;gcn 
iin'n fU l' D ralowid-\"Verk i Berlin . fil !'a l m:\l'kll:Hleu en mang
fa lll ra dio(l clar !\ " mä rket Dra lowitl . \' ilka ilro av s t~,rt 
lu t re :-e ilyeU fö r :unatörbyggaren. F'räm t mtl l'kas de ya 1
kända f a ta mots tå nd e,u, ,' lIka l stor u ts t räclming använda s 
:l Y r a tliofa brikan t r na , sa m t fa. t :J konden 'n to rcr i sa ml1l:J 
yttre u t fö r ande som Ulotstflndcn, 1:'11 ny kondensa tor typ ha r 
1'l'e(]U enta eller k era fa r SO Il! u ieleklrikuID, va rigenom tIell 
får m.' dimell sioner , D u f. s l Yiirden mella n 2:1 och ;mo cm, 
Vida r e märkes en "pecia Hyp a v mot tund fö l' ([ ystörning HY 

automobil er. 
Po ten t iomctmr f öm s i elt fl er UtI typr!', dels med gra fit

element dels trtldlilldade, De fö r tn1illl uda f innas fii r bela sl
ningar ~pp till 3 'V, de s is tn iill1 nua i mol ~ trlll d s väl'den upp 
till 100000 obm. 

E n nyhet är Dra lolVid-spola rnfl 111 -d järllplllyerkiLrllu 
(»D ralopcnn») . De finna s i tvu typer. eJl högJrekvenstrans
f orma tor och en meUaufrek,'en l ra nsforlll a l'or (bandf iltel') , 
Röi!freknn ·t ran sfo rma lo rn ha r a ntell ll- (anod-) lindning, fl"
fi Wmnings lluun ing samt :'tterkoppl ing li ndning och iir a ys dd 
a t t a nvändas ä ven i fl erkretsmottaga re meu enrattsa v~ tii lll
Jling. VagIii ngllsområ dena liro 20~00 och 1000- 2 000 m , 
Transforma torn bar ej inbyggd ,':1g1äugdsomkopplare. Ru nt
,' ida inuuldnnsen iiI' inju . temd ti ll el t besUimt vii nIe fra nt
g; r ej av broschyreu. Induk tan sen hos 8:'1 vril mellall- som 
lån ' \' :1gs spola r na ka n emelle rtid jn:;tcr as utifrå n, Tran~
form a torn ii i' inlmpslad i metall och ha r 'm d,im ensioner, 

~1ellall f rekvensba ndfiltret ä r avsWm t t ill 465 kc/s oeh 
iiI' sill'. k ill lä mpligt i min d re supel'hetNodyuer, i all sy nncr
het som d t är fö rsett med rIte rkoppling. l indning. 

A" särskilt stort intr esse f ör amatö ren ä r en byg~sa ts, 
innehå lla nde kä rna sa mt t re s tycken spola r, pa ssande t ill 
kiirua ll . Denna sat. ' kan erhå lla s fö r mella nv' g eller lå ng
n\ g, Genom att i n 'kru\'a den cylinderfo rmiga kärna n mer 
eller m indre i lindn ingen ka n man ,'ariera indllk ta n ~ en hela 
40 % . amma spole f inn ;; f Hrd igmol1 t ra d för både mellan
och I ngvåg. omril. c1 ena, Denua typ a v spola r benämne 11riS
matypen. 

Slutligen finneR ell k1irma d hligf rek ensd ro-'sel med d ra 
10permkäl'l111. Induktansen nr 30 m M. D r osselll iir a vsedd 
f ör 200-2 000 m, ]i'ör lindning a\' jä r npulycr .:pOlnr finnes 
en 'pecielI Ii tztrå rl. 

Bland l'adioll e lal;j er med keram! 'k t isol nna teria l lllärkeH 
cn skiil'ma ll hö~frek,'ens l;: a bel , be ' t. ellde a\' en ledare. på 
,'li ken lito upptl'H dcla fretl ueu tn pä rlor, som !tIl lIn leda ren 
mitt i , kä rmröret. TIä rigeuom erh å lle, . ringa k a pacitet mel
lan ledareu och hlll j et, och tack ,'a re a tt i ~ol ennateria l e t 
ii r f r t)nenl a bli f ij rlllsterna , må, De1111fl ka bel ii r höjlig. n en 
kan rh. lIa .' i lä ngder på 17:1 , GOO o'h 1000 mm. fli't s na r t 
det gUller en sklirmad högfre ln'ellsledlling med ringa och 
konstan t kapacitet sam t. . m'l fö rl uste l', iiI' r!r nna ka bel. be
nrill111tl ~Dralowid - "ineper ,itleall ~k. 

U eljlllaton'u/' för allslrUJ// 8I1Jo l t (/ oar e. 

A .-R , Osr al/i.-Blekl/·a l: ' r7,ell, ; '10 k /wl ll/ , Wr i ll1arknaden 
e t t f lortn l lyper av de tidiga r~ olU niimnd a »Eisell, Urdox»
mol t:L llden , a yseclda som reglllatol' rUr fii r glöds trul11 meu i 
a ll ströms- och lik 'trömsmottagare. De 'sa mutst[lnd utgöra 
en kombin a n Oll mellan uet V3 nliga jii1'l1-\' ii tgas lllotstft nde l: 
och Ul'(lo.'-lLlot ti'lIldet, det sellare avsett a tt eliminera den 
ofta kraftip;a ' trömstiit , som erhii. ll cs Yid mottagarens i.n
koppling. Urdox-mots trlurlet hal' nega th- tempera lurkoef fi
cien t, ,' ilket fö rklarar de"s o,'anniilll ud fl inverka n på ström , 

l'l tAX LÄSEKRW L' ']i;N, 

»lilll' j U:sL ll U byggL en 3- rörs viixels trömsmollagar merl 
t rioddetekt or , högfrekvenspen toll som lågfrekvens rör och tri
odslll tl'ijr. Trogen en gamma l hobby, komb. k or t- och lå ng,'åg. 
koppla de jag galler och å te rkoPl1lillgskondensator till en 
~-po lig ~!-Yäg ::; ol11ka t a re f öl' at t kunn a pronl lned kor t,'åg 
med separa t ·pole. Re.' lIHa tet bl ev iiver förväu tan bra. De 
kor tvligssUnda re, som \"fll1lig nkunua a vly.'s lla s, ett 10-hll , 
komma in med O"od hÖgta lar::;ts rka. 

Anordningen är LI en enk las te tiinkba r a, I,oslnaderua nHslan 
inga . ö ve rsä nder e tt sehema, om Xi t ror a t t det kan ,'ara till 
Il< gon nYlta . J ag vet in te, om id ~n 1,ir ny eller ga mmal, men 
utI resulta tet blir gott med så enkla medel, fö rv Ila r ue t mip; 
alt detta . ä tt a tt kombinera in te alwiindes i ,tÖJTe u tsträck
ni ng av ligar e till 1-kretsmoltngare. 

Bi fogar förteckning över de kor tv[tgssända re, SO,I\I kunua 
a ,' ly 'n as ef ter elen be kr ivna älluringen av en ya nltg l-krets 
S-rörs växels t römsmottagare, D t de flesta sii nda ojämu t och 
dessu tom mottagning förh ålla ndena äro olika , f å r man ibland 
söka en de l f örgiiye , llIen 4 a 5 av dem h al' man a lltid att 
d ilj a p:'1. . Sta ti onerna ' yåglängdcr li ro utsa tta, 

FYA Ji'ranh ike 19,G8 111 oj iimn 
P I Holland 19,71 m oj ärun 
DJB 'l'y.-k land l D,74 m god 

]i' Bnglun d 1D,82 m god 
]i'YA F rankrike 2:1,20 m ojiImn 
GSJ E ngland ~:I,53 m utmä rk t 
PHI H olland 25,57 m utmHrkt 
]iH.Q Span ien 30,48 m ojiimn men kraftig 
I .. 'L Korge 31,4;; m ojiimn 
D J C T yskla nrI :n,38 m kraftig 
GSB E ngla nd 31,55 m k raftig 
GSA E ngland 49,;:;9 m kraf tig 
D.JU 
HV;;9 

T~' ')dand 
Ity sland 

49,B3 m 
50 m 

](raf tig 
ojlimn, ibland ·tark 

Forts, Il sid . 151 

förl opp t Yie! inkopplingen. De t ta Illotstilnu ka n ä ycn er
h:l lla s sepa rat fÖ l" inkoppling i mot taga re med vanliga regu
latorröl'. Den utan rdox-mots tå nd erhå llna ström, töten kall 
t. ex , mec]för:1, a t t ska lbcly n ingslampa n brinne r !lv. 

'l' oler an.'en f ör st römstyrka n \"id »IDisen-Urrlox»-lI1o( stå nu 
iiI' inom d , t uppgiyna r egleringsomr:'l det ±5 % sam t mitt på 
de tta umrå de ±2 Ofo. Drilt ' llä uningcn skall Ii g,~a nngefä r ruit t 
pa regleri ngsomr:"tdet, och närmar ilen s ig regl e ri l1g;;omr:1del~ 
ön e grii ns, är detta a t t bet rakta som ö\'erbelastning av 
r egulatol'röret. Kortva riga dylika öv rbelas tninga r ha ej 
nii ml1\' å r t infly ta nde p il. lJlots tuudcts I iy, 'Bingel, 

HUr nedan liro upptagna typerna f öl' 0,2 a llJp,: 

171·(/0.1)-! /1 0 18 tån el: 

Typ U 9~O, rl l'i f lspli l1l1illg 9 \" 
» U 2020, » 20 Y 
» U 3G20, » 36 V 
» TT 4;;20. » 4G Y 

r:;8(' /I -7: 'rdo J' -mot"td.n d : 

Rf'gleri ngsul1l rtule ;!::i-70 \-" 
» 50-100 V 
» 75- 150 V 
» 95- 190 V 
» 110-220 V 

http:rdoJ'-mot"td.nd


N:r 6 15 J UNI 1935 7:e ARG. 

Hur radiostörningarna mätas 
Over ova nstående ämne höll civilingeniör Erik Löfgren den 28 mai ett intressant 

föredrag i Stockholms Radioklubb. 

F
ör bes tämning a v vilka an, t:0rniugsrm,del 

~~U1 .äro pf~ek1 ivast fOl'dra~ k~' anti ta~~va up',~ . 
gIf tcr , cl'hallllH genom mnt ulllgar . Ayen for 
uestiimnillg av hur lu aftiga sturn inga r' som 

al :'f1'<1s av olika elektr iska mask iner och appa rater 

for dra .' mä tningaj' . Det räcker härv id ej a.tt mäta vid 
en €DIla freknms, ty stur ningen kan \'lIra olika kraf· 
tig Yl l olika frekvenser . Genom miltningarnH få r man 
f ra m yi. ·sa s ifu 'of' och kunor föl' olika avstörnings· 
medel, va r igenom en j~i m föl' ('l se möjliggöres. 

Om vi 'k O]; l komma . Ht ugt 'om till en lags t iftnillg 
i sHil'nil lgsfn ga n , måste vi skaffa OSfi cn t eknisk 
dd i ui Liou 1);\ n cli o: t urn ingar. Denna. definition skall 

;;ii.ga oss. h ur star ka <llöl'ningaI'ua skola vara fö l' at l 
räknas som störn ingar . L inger stö l'l1 ingen uudcr en 

" b s gl'iius, fi uns det j ngen som h:u u, go t obehag av 

(l en och det kil' menlng 'lö, t a tt. t a bort elen . I nför 
en domsto l rä.eket det ej att sii.g1:L: »Vi tydd e a U det 

va r fÖl' star·ka. störninga r» , utan det "'ii.lIel' a tt ];.: OIUIIW 
med be:,;tämda uppgifter om !I n I.' s tarka sWmillgal'

Ila " 0 1'0, 

, ' l örJ/i ngarJ/u I/J' f l)8ikuli :o k synpIllIkl, 

, ' ael ii I' st01' n illgal'n a fys ikal i ::>k t ? ,Jo, vid ändrillga l' 

. römhet s<l l', t. -. vid !=<lntlling eller lJl'y tning, 

a l.'h a ;; shö rnim Vll lsel', vilka egentligen tif'o l å gfrc

kvent a mcn docl iU ll elddla en hel nu} med över toner. 

Här nedan fö1ier ett referat av detsamma. 

Va r je imp uls ha l.' så lund a et t frekrensspektrum, som 
s triiekcl' s ig äuda .in över det hög frekventa området. 
Spekt re t b lir hä r till och med ga nska kontinuerligt, 

UN oende på de va ria tioner i de lflgfl'eln'enta impnl

ser na s l l'el;xell s Oell amplit ud, som alltid förekomma. 
D en sålu nda. erlt:i llna högfrekvens 'pänningen ä r lllO

dulerad med de lagfrekyenta variationerna i stör· 
n ingskälla n. D 's 'a yariationer ge s ig i mottaga rens 
högtala rc tillkänna som störninga r. 

Stöl'llingsmätningal'll :-L gfl nn ut på a tt vid olika 

hÖ ITfrekven::;e l' mäta s t ol'1 ckE'n a ,- dell lägfrckvcn ta 
stör ningsspä nningcJJ . ~ni.tningarna kunn a. göras d el fi 

Fi!7. 1_ ö iCJll. r; lIS' »!,'/III t1j un l.:ölij !') II USs plu,t 2'» , F'ön tl om i ns /rll
II/ PIII. d fur 1I i1'UlIil/q (f r äen Wu! r ekt;enlli ötii;'n inq88 pänn illf/cn 
finn es ett r e[!i strerin [ISill st rlll1lcnl ( stående lii l1 [!81 till höqcr) 
s(()/n t I'.n stU!,)l i l lqsrii k) /(ue, ~I. PP (/ ra t 1/ /'(; )1 I ii ck er " c1. /I. 1'1111 {/ 
nHliuo/n ni dc l I/I c71 (1 /1. 100- 1.'"fOO l, e/ ö (.~floI8a I 8en liill.rJs l till 

t'iil1sl cr) . 



Fi!l, 2 , 8icIIICII ,~ ' störJlillfjS8Ök(/1"e (d c lI 8törre rii s liuJ/) "ll/ ud 
IiIl ,wI8aPI)({ra/ för sliirniJlf/8 /1lä/llill!l, jl en Se l/lire iUll c l/(lllcr 
en hÖfjfrc/,,;eIl 88 pällllillfjMlcla re 8a,lIl/ CII ilJ/ll l/,/SJII eter OGIt 
8Cw/lI/UI/l.:u}Jplol! I/wrldsf. kor/a, ,'hil'tillldc kablm' "ll/cd s/ör
lIillfj88Ökar"11. 8/,;rllin,1J88/JIIIIUiIII/CII, 80m skal!. 11/("itUS, illll/(//ol! 
fiå /ill so/sap!Jam/ c lI , som för (/ella älldl/lllä/ Iwr I I' '' 8(I/ ek c l/, 
klälll"kl"l.l'l' ((r pla cerad e ill'll(w.fijr 1111'1."1111 jJrI ('Ila "or/ ,~idll/l, 

pä stÖl'llillgskällall, dels i mot tagart'lls antellll. Yid 
Illiitllillgen får mall :,;kilja ut ett hekl'ellslJalld på l:H 

!) 000 pi l', lika llled det band, som en onlilliir l'adio

mo t Iagan: tal' i II , )[en \'id radiOIllottn gning fin ns Ilet 

alltid en lJ ~inäg, \"CU'föl' I~Il dylik lll h le tills~ittlls iiyen 

lil1 stöl'JIingsmiitningell. Detta ~ir U\' \'ii~entlig het-y

delse, Cfan lJi.Lr\'<.lg fä s intel'fel'C'IIH mellan "tÖl'lIillg'" 
fl' eb-ensel'ua inbiird es, '/II ud lliinå~ Hl); illterfel'en:,; 

m ellan stöl'nillgl'frckn'llscl'na oeh biLnägen, Jrii tl'l~

i'ultatet lJlir natu1'lighifi oC' l'oellLle hiinl\' , 

Ett l'xelllpel p;l en modern miLtappanlhll.' ut,~ÖL' 
~ielllells ' »Hllll(Uullhtöl"mCHsplatz». ROUl i hU\"lld;;ak 

lle"t[lI' a \' ('Il "1)(~eia11llottngan) me(l kOllS tan L on ull

breud U 000 p/~, en oseillator för abLI'ullde a\' b~iL'd, 
gell samt ett illSlnl1llellt för mi.itlling H\' (len H\gfJ' '

kn'nta ntg-[lllgs;;piillllillgl'n frc'lIl lllottagaren, '\.llpa 
l'alUl'e ll kaliln'errl::; i mikto\'olt inkommallue h, f. 

;;Jl ~illItillg Ill ed Iljiilp ,1\" pn eDkd fl"ekn'll s, nu'dt('!' 
mall din'Id kall mUl';l stö],[lil.lgs :,;p~1.nI1illgem; "im'lPk, 

SYIIIIJ/Ptrillh: och U8!JlllIllrtril3k 8tijrllilIY,~81)iillllill.ll, 

Yid "HI'je s ttiJ'ningskiilIa kHIl llIan tiillk;1 fiig deb 

ell :;ymllletl'isk. (lpl" ('Il oSYlllmetrisk ;;töl'ning"spiill 

Hing, Den lSymllletl"i"ka "Wrllings"piillninge.ll iiI' U('1l 

SOlD förefillnes mella1l lIH1skinl'n" kliiJl1IlJOr, <len O\YllI
IIl c tl'ii'ka den IIll'lJa Il k liimmOl'Jl;l oeh jonI. D('1l iiYlll

m e triska spiillJlillge ll ill\"(~rkHl' obelyuligt ptl en mot

lag-al'<llltl'IlIl, pIlIedan Ipr11lingöll"lIH i regel ligga hdt 

nill'a. vHrandra oeh diirföl' llftgol"iunda lleuhaJi:;enl 

\'(1l'HlHh'" JIll'd lliim:'y1I till llIo1 ta~al'alltenDe n, DCIl 
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osYmmetriska sUil'lIing :,; sp~illllillgell iiI' sMuuda den 

fill'lig'a"te, .Hell tilJltjiilp ;l\" ~iellll'Il"-<lpP<ll'allll'(,1I k;lll 

lllaD mii bl o[lc1 c Llell );ymlllc'tJ'bka och den O);yrullleLl'i.. 

ka stÖl'll illgs ~piilllli ngen, dl'l S 11ml('\, t 1II1l g<l Il g, del); 

\'i(l kodsll.ltllillg oeh dels \'id l'l' ;;OlHlIl ", 

8i('ll[(~W;' :,;tOl'a nppanl1m Illiijliggör iil"l'll Illiitllillg 

al' jmpedamiell hos lliit och ,;liiruingskiU10l', Iltll/l:" 
rhlllsl'l! hos ett l)('lY~lliJlgsllii t ii l' i mycket hiig gn1l1 
IWl"uCJI(ll' HY yad ~OI1l fÖl' tillfiill!'t iiI' anslutet till 

lliitet och kall l ' a1'ip1'<1 f'd\1l n;'igrH tiotalohlIl upp till 
u(']";[ tnsen ohm, 

8ielllcm; tilll'erka ii\'l'n l'1l Illilldl"e mi.itappara1111' , 

b('"UH'lldc ,1\' lleu \'anliga "Wl'llillgssökaren, komlJill( '
n[(l med ett mit taggrega L Det SP W1l'e inneh !'tHer ('11 

knpacitiv ltögfrek\'ells);piiullillgs(le1al'c samt en im

pulsmeter, Yid mätning pä en elpk t l'isk maskin i Il

stii lies spiLllllingsdelu 1'('11 Srl , att et t \'isst II tslag el'

hålles p, impulsmetl'l'n, StöT'lling:';Bpiinnillgen kau 

,,('(lall avlitsH s på spällnillgsuelal'ens ratt. Den erfor

der1 iga oilnäge ll åstadkonnnes gcnom att Merkopp

Jingen \'id s töl'lling;;sölwl"en Hides llpp ön:)' sl'iLllg
11 i llg~gl'äns(!ll. 

I Schweiz hal" man \'i<1miihling ny "Iörlliugar fr[lIl 

('lektriska prmiigar gMt till \'iiga P;'l ctt. Hå got a\
\'ikande siitt. En llormalalltc'nn uppRflUes im'id jii1'u 

\'ii g i'linjcll, od! till denna antenu am,löts miitappa
l'<l t l1rell, Dell crforuerJign lJiin'ågen ntsiindeB h flll ell 

1"1Indl'arlio:,;ta tion och \'ar lIud!'r sjiiha stÖl'llingiSmiit 

ningen omodlllerad, Föl' kalilm:' I'illg ll1odulel'alles oäl" 
d lgell till 30 % " och litiil'llillgen~ styrka kunde (Ul 

llttryckas i l'elatioll till kalihrel'illgfisigna1en, :\'YCIl 

oiSeillogl'alll ll)JptOgos. \ilka tydligt Yisa t, ex, att 

"lÖl'llillgal'll<l bli 1l1[lllgdlll>lwlt "tarkarp, lU yngllell 
F o rt" ii sill. 149 

Fif/, J , J.:."Ji/ilill.'lööeh c /I/(/ l,jr ,,/ör/lillfj"8ökurclI i, ! iU , ,l, ÖO//1 
//(fr dt hÖfj!rel."re i l ö8/r ',1/, fi / cr"o/Jp/ud (l el ektor l:Iall/t ett läy
frd, I:CU81j / Cfj , Mul/. lIilrälfll r r ol/lill.'1cn I 'IIIIUW/Clln (34,35) <:Iler 
»81)1."1111/ 101111 » ( ,J ,!), V ill all"'Il/l1ill.li Il /) m ii.tlillsa/S ' I/- jorda" 
»,'Öh'(IIi1 CIlII CiI» (lu/o'lI/u/iö7,'/, 4: ,:!-I/I///fj/';Onil c lI,w.ll)r , 8 o, !J: 
III d ia 11- /, psP, 1t/ 11ff/:(/fj"S!Jo/c , 10 u, J I: eröiittuill.1j8 ~lIolar ID r 

1'1111/(/'/1 f C II Ii tJ lI , 

http:all"'Il/l1ill.li
http:Wrllings"piillninge.ll
http:8tijrllilIY,~81)iillllill.ll
http:lJi.Lr\'<.lg
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Av ingenjör E. Seger 

I 
nom vilken gren av elektrotekniken ma n ä n 
rör sig, kan ma n ej komma ifr:ln behovet av 
att kunna bes tämma ett kopplingselements el.ek
triska ledningsrnotstånd eller, som det oeksLl 

I!enämnes, de s ohmska motstånd. Detta värde ut
t ryckes i. enheten ohm (betecknas vanligen med bok
"tavcn umega : Q), kiloohm (ld2) eller megohm 
(megJ2), allt eftcr storleksord ningen hos motstå ndet. 
:Hed enheten 1 ohm först[ls det mot tänd, som vid 
anslulning till en ;;pänning av 1 volt (V ) genomfly
te ~ av n ström tYl'ka på en ampere (A). 

Sambandet mellan dessa t re enheter kan uttryc

ka s i den s. k. ohmska lagen: l .Q = ~ : eller mera 

E 
rr 'Lwrellt R = -- där R är motst åndet, uttl'vckt i., . I ' J 

o llln , E spänningen öyer motstanclet, uttryckt i volt, 
samt I den uppkomna stl"ömst yrkan, ut tryckt i 
ampere. Av den ohmska lagen S(o vi, alt vid ett och 
samma mutstånd R ökas strömstyrkan I till det 
dubl!la, om "pänningen E ökas till dubbelt värdt'. 
Lagen kan även uttryckas: E = I X R, och kalla vi 
då spänningen E även spänningsfallet över mot,,!":. n
det R. (Spänningen betecknas ofta med V, alltså 

V = IX R.) 

B eriikning av spiinni ngsfa ll. 

En strömkälla A (exempelvis en generator) skall 
genom tvenne ledningar, \-ardera med motstå ndct 
R,j2 ohm, förse en ström förbrukande apparat (exem
pelvis en motor ) med cn ströms1yrka I llIl1p. vid en 
moto l'spiinniJlg Ez volt. (Se fig. L) F öl' at! .. bildlikt 
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talat, transportera strömstyrkan I fr:'l.n A ti ll B ge
nom ena ledningen och å ter t ill A genom den andra 
kräves en viss spänning, som är lika med spännings
fallet c i ledningarna mellan A och B. 

Härav fön;tå vi, att spänningen El uppdelar sig i 
dds motorspänningen E2 och dels spänningsfallet e. 
Vi ha alltså El = E2 + e; men e=IXR; alJtsfl El = 
E2 +IXR. Begreppet spiinningsfall är så pass vik
tigt, att man för att kunna beh andla. det stora Hel' 
talet elektriska problem mtlste val'a väl förf"rogell 
med detsamma. 

.L11/Lpel'cmeterns princip. 

E t t elektriskt mätillstrument av vrid~' polet'yp Le
stå r i sitt enklaste utförande av ett permanen t 
magnetfält samt en i fältet rörlig spole, vid vat'S 
axel visaren är fastgjord. För att hå Ua \'iSal'Cll i 
noWi.get är axeln i lagringarna försedd med tvennc 
spiraJfjii.drar, genom vilka vridspolen tillföres mät
strömmen. .Aven då instrumentet ej anvälldes, fÖl'e
finne" sålunda ett magneti"kt fält mellan magne t
polerna N och S. Genomflytes vridspolen av Cil 

sh'öm, kommer på spollindnillgarna att utövas e ll 
kraft, som söker vrida spolen kring sin axel, och vi· 
saren gör utslag. Aanperemetern eller mA·meterll , 
aJlt'fter som instrumentet är graderat i A eller rnA, 

kommer till användning vid miHning av strömstJ' r 
kor. 

/!mpcrernctern 80m voltmeter. 

En amperemeter mcd max_ utslag I max amp. uch 
inre motståndet r ohm inkopplas i en s tl'Ömkl' eis 
för att mäta strömstyrkan L (Se fig. 2.) l'ä crrllncl 
av illshumente ls egct mo tständ kommer mät"Lröm
men I att i ampel'emeterffiotst' ndet r alstl'<l ett 
sp~inllillgsfall e = I X r volt. 1.rot varje värde på den 
nppmiitia strömstyrkan I kommer således att ligga 
en motsnU'a nde i'lpänning e över instrumentet;· kläm
mur. Vi s härav, att ampercmetern genom grade
ring i volt iivCll ilr liimpad som sp~illning,'mii.tare 
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eller, som d(~n vanligen kallas, ,-oltmeter. D[t emel 
lertid amperemetern enligt föregående har ;ytter~t 
ringa IllO t sltw(l, kan den endast kUll111la till au\'iincl
ning som milli,-oltmeler (mV-m ·ter), och m~tste mall 
genom tillkoppliu!'- :w ett s. k. fÖl"koppl ingsmotstå ntl 
utöka illstnlluentets miltområde. 

B u mA-ll1plp]" ;\ Im"" amp. Yill 1"11111 n t "lag Odl r 

ohm inre motsUiud skall tlllyiindas ~om voltmeter att 

mtitn upp till en maximal spiinning av E volt. (Se 
fig. 3.) Enligt föreo-åencle kan ill s ! rumen tspolell ej 
Ilppta högre spänning än det spiiuuingl>fall, som upp
s tår över spolen, då in;;trllllHmtet belas tai-i med siu 

maximal a s trömstyrka lilla". S ttlf'de" e = Imax X r 

'-olt. Eft 't :'O!11 inshumeutsit-ömmell Uyen kOlllmer att 
11;-11>::)('1« R, 1I1'ptl· ticlel' Öyel' de tt a ett "piinningsfall 

E - e = Imox X E, "ilka b: da ~p~inl)iu .n·sfaIl ti.llsam
mall;; ntgöl' it miitspänningen R Alltså fä Yi 

E = Imax·r+lmax·R: 

E - I Ulax ' rR = - - . 
llllax 

Ex.) Autaga yi, nit \'i ha en mA-metei' ;'t max. 10 
InA, med inte mot.stånd 1' = 1.0 ohm samt önska an
yiimla ins trumentet vid mählin r; av spiinningar upp 
till 220 V, må .' te ,'i i serie med vl"idspolen koppla 
(" t rJlot- UlI1 (l . SOm berhkllas eul. oyansUtende formel: 

R = 220 - 0,01.10 = 21990 ohm. 
0,01 

Spiinniugsfall et i sjiiha nidsp olell i_il" ofta så litet, 
att Jllall u·ta Il större fel kau fÖl'Sllmma det, således 

E 220
R =--= -_-= 22000 ohm. 

lilla" 0,01 

rolt/Jl c t C}")l 8 (uniindning 80m ohmmetcr. 

AIl.·lutes en (lylik voltmeter med förkopp.lingsmot
.:tltnc1et n (se fig. 4) i serie m el ytterligare ett mot
I>tånc1 Hx till ell ;;pbiuni_l)g E "oH, kommer \'01 t1l1ete1'[I 

a tt göra ett ut slag, varemot s\'arar en mätspiinnillg 
e yoU. Då iie e= IXH. (nidspolmotstålldet försum
mat för förenklingen. sknlJ) , spiJnningsfallet E -e 
ö,-er' mo t ·tfll1t1et R x iir I X E x, men d:l ,-trömkiillans 

s piillllin g E iiI" s umma u av de bt Ila spiillui ngsfallen, 
ffl s 

E
E = I·l{ + I·Rx eller I = R + R 

x 

Spiinningsfnllet ö,'cr instrllmeI) td en1Jal't iiI' en

ligt föregående 

E
I.R = --- ·R = e;

R+Rx 

E·l{ = e·R + e.lh; 

ER- eR 
R,, =---

e 

l:h = R(~-~ } = R(~- 1}.
c e e 

Vid en kon stant spiilllling E erhållas olika ,-iirden 

på Spälllllugeu e för olika yiirllpll på mI tst å l1det Ex. 
~r~itanordniugen är så ledes synnerligen Himpall att 

allYiiudas som mo"ls'-{tllcl smiitnre eller ohmmeter, och 
;;tora Her·talet i handeln förekommande direkt ay

!ii"bal'a ohmmetrar äro utförda enligt denna prin

cip, För att yoltmetel'll ej skall lJelastas Uled mer itll 
s in maximala ström, mäste voltmeter-n minst kuulla 

mäta fulla SpäUUlJlgell E. 

Ex.) En "011meter för 250 y m ed inre mo tsU'tm1 
H = 7 GOO ohm skal.! nllYi'inclas som olmuuetel' vid 220 
V ni.iJspöIlJling . Beriilma I{x för olika utslag pi'l volt
metrrn samt nppgör avläsningstnbeJl och miitkm'ya. 

Enligt föregi'lende iiI' 

E )Rx = ( - - 1 R; 
e 

Uära,- få s 

E·R 220· 7500 
e = -- - =-----_- . 

R + R x 7 500 +R" 

Genom a tt i detLa;::Pllare utTryck [l)sutta stigande 

v~i]"d e på H x och bel'iikna mo'-snll"<1llcle I>piinniug e, 
får Ulan instrumeutet kalibrerat som ohmmetcr uu
der' anginla betingelse!". 

Som vi Sp av o,-ansUtell(le tabdl, komma de högsta 

\'~il"(lena på R" att motsn1l'H minsta in strmnentut
slag och tytidolll. Vid e = 220 V iir det. sökta Illotsh n

tl et O obm och hela t'piillningen ligger ö,'el' ,'oltme
tem. 

Mell ov [[ n beskrivna iushumellt hal' man elldn;;t 
möjl ighet att miita motstå ud m ed yi.il'dl'll lllellan 

Fiy. 8. 
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lh I e I Rx I e I Rx I e 

I
O 220 7000 11·1, 65I 18000 

1000 1D5 I 8000 lOIi ~o 000I 60 
2000 174 9000 100 30000 44 
3000 157 10000 94,;) 40000 35 
4000 143,5 12000 5 50000 29 
5000 134 14 000 77 100000 15,3 
6000 I 124 16000 70 200000 I 8 

I I I 300 000 5,4 

1000 ohm 0(']\ 300000 ohm . Ofta vill man kunna be· 
,'lilmma molständsr ~irc1en P' drosslar, transformato· 
r el', riidörkop)}lingar, etc., och ohmmetern mfu,;te då 
ha annat mätområde. Vi ha exempelvis en voltmeter 
pil m ax. 4 Y sa mt 4.00 ohm inre motstå nd, mätspiln· 
lIingen E = cl V. Genom "al av liimpliga grilnsvärdell 
fä . 

4
Rx max = 4001-.- - - 1) = 400 .] 9 = 7 600 ohm: . . . \0,05 .4 . , 

R x min - 400 ( 0,9~ ' 4 - ]') = 400;0,053 = 21,2 ohm. 

Eu dylik ohmmeter får ett mätområde av 21,2
7 tiUO ohm. 

Ohnunr'lCI' 171ecl posi ti1:t idslag. 

Till ,' JdlJnad mot föregående ohmmeter, rid yj Iken 
instrumentutslap;et minskar med ökat motstånd, sko· 
la Yi hill' behandla en ny typ, där ilkalulslagct ökar 
me(l ökat motsh nd. 

Eu ,'oltmeter rneu y volt max utslag ::;amt l' ohm 
im'e mots!, nd seriekopplas med ett kOll stant Illot· 
.. tåmJ H. ohm ~amt an lu tes till spänningen E volt. (Se 
Hg. 5.) Vol Lmet ' l'US ll luximnJa ::;trömst yrka I max 
uppkommC'l', dä midkrebells totala mot 't:"tnd är 

PifJ, 1· 
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E E 
R+r = I Hiirav fäs Imax = R+r>1ncn d, yolt·

max 

v 
metern gÖl' ful J t utslag ii!' ä \"('n I max = - . Insättes 

r 

(e1.."V. 1)
h " ., d t ... I få r· Ear vur e pa max . iS v = -- . 

R + r 

Om vi nu parallellt med voltmetern koppla ett obe· 
kant motstån d Ex ohm, har detta till följd en ökad 
shömbelastning i sträckan A.- B, varvid spänningell 
över R ökar och voltmetern "i,'a r mindl'e utslaf, . 
(Se fig. 6.) Instrumcntstl'ömmen antaga vi vara 11 
samt strömmen genom Rx = h Vi få då 

e = 11 ·r = Jz·Rx;1 = I 1 + 12, 

Summa. tl'ijmmen I ger upphov till spälluingsfallet 
e i det resulteranfle motstå ndet bU R x och 1', sftlede' 

Rx·r (ekv.2)
r · --= e. 

R x + r 
Spänningsfallet ö\"cr H. Ii.r T·R = E - e; 

E- (e kv.3) 
1= 1{' 

Insätta vi detta värde på I i ek\". 2, crhålla vi 

E - e Rx ' r (ekv. (1) 
--o --- = e;

R Rx + r . 

Rx·r·E - Rx·r· e = R·Rx·e + R·r·e; 


Rx (rE - re - Re) = H·r·e; 


R·r· e (e kv.5)
Rx = --- : 

. rE - re - Rc ' 

R·r 
RX=-Er· .j 

--(r+R) 
e 
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men r + R enligt ekv. l = r.E, således 
v 

R·r 
Rx = Er . E;r 1, 

e y 

R R R 
Rx = E E 

e v 

R v·R 

Förhå llawlet e iLr arlästa spännings\ärd '·f i för-
y • 

M.Ila nde till ins t rumentets m aximala ut slag. '\ i kalla 
de tta fÖl'hftllande k. Alltså iiI' 

(ekv.6)
k' = ~ ,· 

y 

y·R (eh"V.7)
Rx =---

E~ - l )"
k , 

Ex når sitt maximum R x mnx. du nämnaren 
ek.\'. 7 ilr O, så ledes 

E,' (l 'k - l )' = 0 

});'\ spiinniugell E ej kan \'ara = O, mäs te uttrycket 

~k -1 va1'a = O, sål edes ~= 1, d. \". s. k = 1. Detta in
~ k 
tTiiffa r dti det avli.is ta spänningsYiil'det e motsv~u'ar 
fullt u t-la g på vo limet cl'll, d. v. s . e = v. I detta fall 
iiI' Hx = 00 (oändlig t s tOtt) . Ow\'iint h a l' Hx sitt 

niimnarCll E (1_] ) = 00 . Som 
k I 

'Spilllltingen E ej ka n \' a ra 

vilket iniriciffa l' (Itt k = O. ~ Ctle des dit voltmetern Ur 
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kor tsluten gcnom R x och e = O. En ohmmeter enligt 
denna prilH.:ip kommer säluncIa a t t fä positi\-t utslag 
i motsats t ill den vanliga ohmmet'rn, som har nega
tivt utslag. 

B eräkning av en ohmmeter enligt positi1;U -utslags

metoden. 

l\Ian kan med nästan vilken vanlig voltmeter som 
helst utföra motständsmiitning enligt ovansUende 
metod. Det första man har att bestiimma, sedan ma n 
lärt k~inna voHmeterns da ta, är att fa st ställa den 
mätsp~lnning (E i fi g. 6), man kommer att anvUnda 
sig av. Förkopplillgsmotståndet R uerilknas ur ekv. 1: 

v= r.E. v.R+v.r=rE' R = r(E - v) 
R+r' ' v 

Ex.) Vi skola nu beräkna en ohmmeter med an
viindande aven voltmeter för max 4 V samt med inre 
mot ,tänd t r=250 ohm. Mätspällningen faststiilla 
vi till E = 220 V. 

R = 250 (220 - 4,) = B 500 ohm. 
4. 

v·R 4 ·13500 245,4 
Rx = ---- = --_. 

E (i- l) 220 (1_ 1)1 (' ~- l ) 
,. k k, 

För enkelhetens skull ha vi i tabellform uppställt 

uttrycket (~ - ]) utriLkllat för \' iirdena k = O 05 till .. k ' , 
k = 0,95. Dessa \'t[rden kunna sedan användas vid 
berilkniug av varje typ a v voltmeter, som kommer 
ifråga, och har sä led e~ ej n å~on inverkan av instru
m entets data, mii t spiinningen eller förkopplingen R. 

il 245.4 G . dI var t (~x:empel var R x = --- o Tenom att l enna 

. (~-l) 
ekra tioll insiitta de olika viil'dena å k, erhftlla vi de 
i tabell I uppställda vä rdena pd Rx . 

De, sa bl' räknade värden på Rx kunna sedan, om 
m a n slt önska r, användas för uppritning av mätknr
van Rx = f (k), med vars hjälp man lätt skall finna 
alla mellanli ggande väl'Clen på Hx. I tallellen ha vi 
även infört dcn på voltme tern a\"lä ta spUnningen 
e = k ><v. Vid motst å nc1smätning enligt såväl denl.la 
princip som den med n ega tiv t utslag har man a tt 

k = I O, O.i 0, 1 0, 2 0,1 I o) 0. 51 0. 6 0,7 I 0,8 0, 9 I 0.95 

-rr=~~ - 4 2 ,33 ~--l ~~ 0.25 ~ 0,052 

12.9 2 7,2 61 ,3 105 163 245 .5 366 .S70 982 222;; .t620 

0. 2 0 ,4 O, f'.jl,2 .1,01 1:1.62 ,0 2, 4 2,13 3,2 4,0t: = k.v I 
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nOJa tillse, ,ltt mittspänJlingen nrkli gcn är den för 
ta bellen eller kurvan gällande för att erh tllla rätt 
re 'ulta . V id denna senare metod blir man alltid 
h -ingad tt kontrollera pä nnillO'en, beroende på att 
då inget sökt mot tänd ä r inkopplat, voltmetern skall 
vi il fullt u tsla g. Vi ohmmetern av uen andra kon
struktione n måste man för ,·t ko r t sluta anslutnings
slac1(larna till Ex, då ohmmetern skall visa på O ohm 
eller fullt ut lag på skalan. 

Som en si sta metod vilja vi behandla motstånds
mätning nligt samma princip som användes vid 
heIn . tningsfr i spiinningsmätning (se PopuHi.r Radio, 
ja nuari 1935) . Lik om vid spänllillgsbest ämningen 
inrcgleras ro så aLt G blir strömlös, och voltmeterns 
spänning e avliises. (,;; fig. 7.) R är ett konstant 
l11otsH'lncl samt RJ( det sökta motstånd >t. Ström
styrka n, SOIU då pa >:sera r R och R x är 

E e
1=---= - ' 

R+R x Rx ' 

E ·Rx = e·R + e ·Rx ; 

Rx (E - e) = e· R; 

e ·R R 
RX = E _ e = ~- l' 

e 
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Mall k .. n ~ål('des med kiillnl'UOm om R, E och mät
\'äl'det e besl~imma H x• 

Reostatcn r o miL ·te viilja så i förh dlande tiJ L in 
s lrllmcntmotsH'mdet r, att deu mcdo-ivel' mU tutslag 
P' voltmetern mellan exempelvis 0,05 o 'h 0,V5 ,iv fullt 
ut lag (samma nntagna mätgriinsvärden), d. v. s. 
tleJ. ·kftl! ro kUlIua göra s ca 20 g: ngcI' .· töl'l'e än l' 

och dels kunna minRkas till ca 1 _ ~\" l ' Voltmeterll . 20 . 
måste dessutom kunna behärska hela. mät spHnuing
en 	E . 

K".) Yi antaga en mi.it l iinuing E = 220 V, volt
metern är på 220 V och inst i'llmentmotsifllldet äl' 

1' = 10000 ohm. ro m3x = 20 X 10 000 ohm oclt bör' 

det kUllna min"kas lied i ill ro min = !Q..OOO = 500 
20 

ohm. Det fa sta mot .·tå lldet R \'i-iljes t ill R = 10 000 

ohm. R _ l O 000 Gl'iinsviirdella föl' de avläsbara 
x -	 220 . 

- 1 
e 

värdena e antogo \'i vara 0,05 och 0,95 av fullt utsla e,. 

För e = O,05, F = 0,05 X 220 = 1L p'l'h· Ile.' Rx min 

= 10000 = 5:!!) ohm' för e= O95 E = O95X 220 = 209 220 " . , 
II - l 

o 10000 10000
erhalles R x max = -- = - = ca 200000 ohm. 

. 	 220 -l 0,052 
209 

:.\[ed en ohmmeter av dylik konstruktion kan man 
st\ledes bes ti-i mma motståndsvärden mellan 500
200000 ohm. Genom att välja annat värde på R kan 
man erhålla anllat önskat mätområde för ohmmclern. 
Rx maximala \'ärde är ca 20 gånger R samt dess 

minsta mätvtircle ca ~, vilket beror pa voltmetel' 

kretsens byggnad (se föreg. ) . 

adioLandets största och mest spridda radiotidskriftPopulär R med en konstant upplaga a\' 10.000 exemplar. 

• 	 Är sa klig, vederhäftig ocb opartisk • Avhandlar i form av populära konstruktionsbe
skrimingar den praktiska tillämpningen av nya 

• Utkommer reg Ibundet den 15 ,'ar j e må nad 	 konstruktionsprinciper 

• ' er a ma tören utförliga beskrirningar över int.res• 	 Innehåller tekniska heskri\'llingar ö\'er goda kom san ta e.- periment och apparater Inom radions och mersiella mottagare nä rbesläktade områden 

• 	 Be. krh-er pt"l ett liittfattligt sätt nya uppfinningar • Arhandlar alla nyheter på radioområdet 
och principer 

• 	 Är den idealiska amaWrtidskriften 

• 	 Innehå ller det minsta möjliga av teoretiska ut • . PD ka ttas på " rund a v sin vederhäftighet oeh 
läggningar oparti khet även av fackmännen 
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s 
I nedanstående artikel lämnas en del värdefulla råd till de amatörer, som syssla 

med grammofoninspelning. 

I 
H trcsset för inspelni tiO' a \' "l'Hm.mofo nski VOl' 

ökar för \'arje fll·. Orsaken varför in tI'esset inte 
iiI' stolTe här i landet ii!' nog den, att appara
terna iiro rätt dyra, En HIllIall ursak iiI', atl: 

många försökt .. iu· på hem inspelning men misslyckats, 
ntrför de ej vilja offra mer tid och pengal' på saken. 

Nu iiro ju förutsättningarna betydLigt större att 
fa ett gott resultat än föl' lit got år sedan . Då funnos 
ej andra Hu aluminiumskhor att tillg' . De.'sa skulle 
uppspelas med fibernc lar, som må..:te skärpas med 
en speciell sax, för aLt man skulle kunna spela ett 
par skin)r ntau att byta nål. Ibland höllo inte nå
larna a.tt spela. en skivsida, utan man måste avbl'yta 
spelningen mitt i skivan . Dessa fibemålar VOI'O i de 
flesta fall hekan t iga och srl gro \'a, att en sär'skild 
håLlm'e a\' meta II mt'!s te insii ttas mellan nå len och 
ljuddosan, 

Numera ställer sig saken annorlunda, sedal! annat 
skivlllaterial kommit i marknaden. De nya skivorna 
iiro a\' cellophan eller gelatin. Av stor vikt ~ir att 
detta t>kinnaterial äl' lagom härt. Skivorna måste 
vara plana och sft tjocka, att de ej böja sig llnner 
gru \·erl1ålen . 

Olik(t ski [:Or i m.(t/'knaclell. 

r marknaden finnas numera flera olika slag av 
inspelningsskivor. För att börja med de billigaste 
oth mest använda så äro de av samma massa allt 
igenom. Dc iiro antin gen glasklara eller färgade. 
Storleken ~ir från 12 till 30 cm diameter. Skiyol'lla 
äro k~insliga fÖl' fuktighet; en nttteudroppe på en 
sådan skiva kan förstöra den alldeles. En annan 
sOl'ts skh'or utgöras aven metallplatta, som belagts 
med sanllna material som ovanniimnda skivor äro 
gjorda av. )letallplattall håller skhan plan och hind
rar den att slå sig. 

De inspelningsskivor, som förf. pronIt,: ilro a\· 
mill'kella PLiaphon, Diora och COlltiphon . Sk ivorna 
fönaras i det kuvert, i vilket de levereras, lagras i 
liggande ställning på ett fukt- och dragfritt stUlle 
med rumstemperatur. Pliaphonskivorna ha en eti
kett, som samtidigt iII' stroboskopskiva, (AuO'åenc1e 
strouoskopskivans användning, se PopuliiI' R.adio 
Ilr 1, 1D35.) Fastklistringel! av etiketterna skall ske 
med försiktighet. De fuktas obetydligt på tl'e eller 
fyra stiillen o'h fasttryckas på sk ivan, dock först 
sedan denna är illspelad. Så kuuna anteckningal' gö
ras på etiketten angående inspelningelI, Ett anna t 
sätt ~ir att nUllll'era skivorna med n; got spetsigt 
verktyg och göra anteckn ingarna om inspelningen i 
el! bok, 

Iu spel ningsfö'J'st ärlwn';n, 

Hur mikrofoneu och dennas förstärkare koppl as 
till hm'udförstiLl'karen har fö ru t beskrivits i denna 
tidskrift (nr 4, lD35). För att få ett gott resultat 
må. te ett någorlunda kl'aftigt slu tr'ö r anYiilldas, s:'l, 

+ 

~---\ 1---

~----l 1-- -

- 0 

---<0 

Fil}. l, UlgållgSkopp
lillrl merZ rb'oss el och 
kondensatorm' tÖ1' und
vikande a'v liksl1'ulJl. 
gcr/.0111 g1'(lverdosnl1. 
In.'!.-metern t jii1l819ur 
wm (l'isto rliOllsilldik(l

tor. 
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rig. 2. 'Pill ["ii n!;1 " grar I"Ilu. f 'IV s/t l, tm hUf/er 8. k. slii.pnål 
fii,. 1I1Jpsp(lnil,g. G-rfl r c l'J/(Ue1l8 lnt'llillg mot 81,;ivan bur vara 
lIti!7ot slij"" e än hä l ' 'l;i8a.~ . Pilen an!]Cr 8/,;ir;ans l'urelseriktning. 

:som Phjlips C 443, T ungsram P. P. 430 eller lik· 
nande. Vid de provningar' som förf. gjort hal' det 
senare töret anväut. som .·lutr·ör. 

Som fig. 1 "isar är det hlmpligt att ha en milli· 
:Iluperemeter inkopplad i slutrörets anodkrets, sil 
att man kall kontrollera att dis tortion ej nppstår i 
slutrörct. När visa'en börjar bli a lltför orolig, filr 
lilan min,:ka på förs t ärkningen. Lämpligen avprovas 
appara t.en med n högtalare ansluten i gl'avcrclosans 
" t i.i 11 e, innnn mall börjar inspeln ingen. 

llm niiea man skall ta la framföe mikl'ofonen beror 
1iII ,tor del pli delllJas känslighet, röstel'llilS st:Yl'ka 
(J • • ". ~Ian dnner ingeuting med att an\"ända klena 
förstä rka re och tala l1iira mikl'ofonen, ty då blir 
rö ten slull/h'ig och onaturlig. A"ståndet tiU mikr-o· 
ronen får s1Uedes be,·tälllmas genom pro\". Vid pro· 
"en gl'tlyera;,; ett s·t.ycke p: ski,·tln, som sedan omcdel· 
l)ort Ilppspelas. Så fort"äUer lilan att ändra p, fö['
:!:ärkning och milaofoml"sUlnd, tills resultatet blir 
bra. 

DrinnflfO/'ll . 

OCJl illealj,,;ka maski nen föl' inspelning iiI' synkron· 
motol'u, som gÖl' 78 HUT per minut, oberoende av 
"ariationer i nätspilullingen. Den äl' ocksä stö rnings· 
fri, "ilket Lir a ,' slol' beiyclelse rid inspelning. 

L"ikström;:mut orcr finnas, som ocksh iil'o kraftiga 
nog att dl',l ga ski"an \"id inspelning. YanligtYis måste 

Fif). ,1. Rtt }Jor oUk(, anordningar 
fri!' s/./JI·ning II '!) f)ru,venZosan rit/. 'in· 
8p cllliJ1[/ . 01n dosan iiI' :meds/lUla 

fijrlu!llall<lc till tonarmen, 'Vilket 
iiI' rik/.igusl , .<;kall nåEcn (vid anon/· 
1Ihl!J eJ~ till riillBter) 1)(188 /"(I. nå.fJot 
/l11t/er .~ J.:il"c utnu/! i stiillt't f ö" gc-

IIOII! delta. 

stöl'lling, skydd inså ita , fÖL' a tt mun inte skall fL ett 
sprakande ljud il1gnH('rut i 8ki\"11.I1. 

Fjiidervel'ken ~i. ro i allmänhet för klena föl' inspel· 
ning. Inte ens en 12 cm skiva av dc typer :;om häl' 
omtalats kan ett fjäder\-'erk draga. En naturlig sak äl' 
att gravermaskinen måste ha en absolut jämn (tang, 
i annat fall blir ljudet förv6ingt Yid återgivningen. 

G/,{wCl'nålcn. 

Gra\"ernålar ·finnas av olika slag. Ståhl~llarlla äro 
de, som mest am'ändas av amatörer. Som ax namnet 
framgår gravera eller skblr[L des:'a nålar iu impulsel" 
na i skivan. Fig. 2 "isar till vänster en o'ra," ernfll 
a" stil l. Sida n som är "änd mot ski"ans rörel~erikt· 
uing ~lr planslipad och nedåt utformad till en skarp 
spets. Kt len ~il' biijd, "urigenom gra\"erdosan fctr· ell 
n{lgot spetsigare vinkel mot skivan iin OIll nålen skull e 
'-ara rak. rå gruud !lämy blir ankaret i gra\'el'dosan 
lä ttl·örligare. 

G/'Ctverdo8CtllS styrning. 

Styrningen a" g t'a verdosan kan nll'a ntförd pfl 
olika sätt. Det enklaste är att fastflätta den på en 
"anlig tonarm, som sedan erhåller sin ··tyming från 
en g~i ngall axel, vilken erhållet' sin rörel e rd ln 8ki,·· 
talh'ikens centl'umtapp. D enna anordning visas t ill 
Yi.ln :;ter i fig-. 3. Xl' gJ',lverdosan mycke tung, får 
man adasta den , d. \". s. anbringa en motvikt eller 
fjiider på'ådant siltt, att dosa n Dlir lagom tung. 

En annan anordnirw för styrning visas till höger 
i fig. 3. Denna möjliggiil' korrekt 11< lförin fr över hela 
skinlll. N:'llen går clä efte t' ('U rak linje fr ä n perife· 
ri euin mot skisans -·puteum. 

Inspelningen kan . kp, iuifn n och utåt eller om· 
,·ä nt. Det föestn~imnd<t iLr biiUec, däl'fiiJ' alt sp, nen , 
som stiftet skäl' Hl' skinlIl, inte Higger sig .i vägen 
utan lindar sig Olll ~ki,·tal1I'ik axe ln eller li.i.gger sig 
på den J'edan inspeh\de delen av skinLIl. G t·'.l\"enll' 
mall lltifrlin o'h iU åt, Srl mäste ('n mjuk h,1l'pensel 
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Radioteknikens 
ABC 

VIII. Inverkan av tolerans vid rör 

och fasta motstånd. 

S
om !.>Pk .;lllt i ilhcl·kas alla mo.dernu mots.,tä nd 
och k Oll U 'n:satorer med en \ ' 1S::> grau av nog
graJluhet. 310ts tånd s ärdet få r vid ett sta\'
mllt!;t 1\ nd an-ika t, ex, ± 10 % från det 

lIppginm Yiil'llet, el. \'. s. det \'crklign mo tståndet får 
yara 10 0/ O större eller 10 0/O mindre än det uppgivna. 
l della fall är tolerH lisen ± 10 % . S tor tolerans 
betyder tiIl""a grau m' noggrannhet och litcn tole
rau;; hög grad ;w noggrannhet. Ett motsi/\nd med 
liten tolerans ii.r allt 'å att fötedl';l framför ett med 
stOl' tolt'l'au ', men uet förra blir dYl'<ue. Därför an
\'iinc1cr man ej mots t;, nd med mindre tolerans iin 
som i.il' nöd\'iindigt. 

Föl' en rauiof'abrikallt är delllla sak av ·tor be, 
tydelse , En riss koppl ing kan fordra lJd ydligt min lre 
101 ' ran hos de fast a motståJJden iill alldl'a kopp
liJlgar och Hr därför ogynnsam Ul' fabl'ikationssyn , 
punk1, om den ej erbjudcr stora fördplar geutemot 
dc a nLlra kopplingal'Jla. i\IP!1 \,(lllligcll är det rören, 
sOlU ha et t dylikt avgörande ill(lytande. Även dessa 
ti IlYeJ:kH~ med \.j 'sa tolerauser, En "iss specialkopp
ling kan forura minll!'e tolel'an"el' 1108 rören iill rör
fabl'ik:wterna kunna hålla, vilket resultprar i att 
lllottagadabrikanten får k::Lsera en hel mängd rör, 
dIka skulle fungera bra i en mera "anlig koppling, 

Fig. 2. Ett av dc två mujlirlast OO/lIIi/S011l1lla fallen v ill en. 
Ul101'dnil1g Ill iul fig. 1. Till äin .'l t er ',,(irdenn på II/otstlll/ d och 
,,[;rummar 'i mOdellflpparal cll, till hurIer 'G äl"den pu. mot,~tånd 
och 8f1"önWW7' SCWIt l-C8ulI c/'[/11.de s/dirm.ooU erspihmhl{/ i den 

eft crIJyg{/(/a a.l/latöra/l[la/'af en. 

Fig. l, .,>piillllillflsdclarc v id skiinllgallcrriir. Fur 1IIulsfånt/s
'l:ii r dc)1I(( glil/a. (/1/Iid vissa tol r a1/ ser, nmligen ± 10 % . 

Mo U;lgal'eu med specialkoppling blir därför dyr i 
till"cl·kning. 

AmatörbyggaI'cn är mindrc bcroende av dessa för 
fabrikanten så viktiga faktorcr. Erfordras på ett 
yii'<"t mot.'tend mindrc tolerans än ± 10 % för att 
r esultatpt skall bli bra, så iir det bara att ta några 
styckcn mot tän d med samma nominella värde och 
sit H. in dem i tur och ord ning, tills man finner ett 
som hal' lämpligt vä l'de. Toleranser hos rörcn bli 
betydciselösa genom att man kan utpl'o,' a liimplign 
mots ttmdsvärclcn, I Populiir Hadios kontitrukt.ioni'<
beskri\'uingar brukar vanligen angivas, vilka mot
stclDd Y[irden som äro kritiska ocl.! d~i rför måste 
s;irskilt utprovas. ndel'låtes detta och auges helt 
enkelt de värden, som anYiill t i modellapparaten, 
finnes ofta gan.eka stor risk för amatören att miss
lyckas eller att fä ett r esultat, som är avsevärt Ull 

uerliigsd det med modellapparaten erhållna. 
Yi skula .som exempel ta en spänui llgsdelare Yid 

ett !:ik~inngallel'I'ör . Fig. 1 visar vilka värden som 
antaga, angivna i konstruktionsbeskl'ivningcn. Då 
de mot, tänd som kunna Hl ' i mell'knaden ha en to' 
lenIII S ~l\r ± 10 %, Ur denna tolerans angiyeu i figu
ten, Fig. 2 illustr'erar ett av dE' trå möjligast oO'ynn
samma fallen, Till "äns ter ha d spänningsdelaren i 
modeJla.pparatcn, där ö\Te och nedre motstånden ha. 
största möjliga aV\'ikelsc åt olika h: 11 frän det nomi 
nella YiI l'det. Vi an ta, fl t.t likärmgaJlel'späulliugen med 
jllst dessa viirden ät 100 V, Till höger i fig. 2 \'isas 
det fall, där amatören får motstånd, som aV\'ika , t 
motsatt häll mot dem i mocJcllapparaten. För att 
göra uet ännu "äne kunna \'i anta, att denne ama
tiirs skärmgallelTör tnr större sldirmgallerström än 
röret i modellappaJ'atcn, trots att spänningen på 
skäl'rngallret är liigrf', Vi få d; en skärmgall erspiin -
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Att räkna förstärk
ning i decibel med 
för stora fördelar. 
Här nedan ges en 

Av civilingenjör Åke Rusck 

D
et 11al' p [1. :sena s te tid en Ll ivit allt mera 
\ anligt a H i I'ad iopr ss, ka tal oger, bro
schyrer , l'eldam or-h 1 san tal radioamatö
n~ l' emellan orde t decibel am iindes, ]\l[mga 

h a s iikel't bara upptagit ordet i sitt glosfölT[ld utan 
att niil'lnare fundera över de' " il1nelH)I'd och relation 
till andra ~torheh~I', I all synnel'het tonIc så vara 
fallet med dem, som end ast mött »decibel» som det 
mtltt, va r i en a\' axlarn a. pä pick -up-, högtalare- och 
mikrofon knno e iiro gl'a del'adl'. I d 't följande skall 
fö rr. p [l ett lä t·tfa tUigt siitt klargöra vad d ' eibel är, 

l liir och Itur llei bör am'ändas och förklara innebör
den av en del ku rvor, cl~ir- enheten anl'i:indes. 

Illlna l.a s i en elek trisk apparat av något lag en 

dl'r;kt 1'1 och ul tag(?s ur UClJ 'amlll<l en effekt P2, S~l 

li al' a nt i ngell en fÖl' stäl'lmiu !," eller d~impning iigt r um. 
. :\ 1' } '2 tÖITe än 1'1, lir apparaten eu först ä rkare, t, ex. 
' ii. dektl'Olll'Ör, iiI' dtiremot :P~ rl en mindre dfekten, 
ital' apparaten dämpande egen,'ka pel', del.! kan t, ex , 
"am en hall ,'formator, en leu nings ,tL-iicka eller ett 
mot 't ~ nd. 

11m skall H U graden av för s tiirkning respektive 
(läm ]luiug' Clugjyas? Det enklas te sättet iiI' givetvis 

att t ~I""a förh ä llandet mell an 1'2 och PI ( ~~ ) som 

Illa tt på appara tens enel'g imu lti pli cerande förmåga, 
och s:l länge det endast ~i[' fn ga om r ent elektriska 
s torheter, ~i l' d ··tta det vanligaste, I och med telefon
teknikeus utveckling uppstod emellertid nackdelar av 
att använda den ovan angivna metoden, Man fick 
nä mI igen då ej endast el ek triska instrument, som 
»ki.inde» de elektriska storheterna, utan männi skans 
öra tillkom som den slutliga mottagningsapparaten 
fiir el.1erg ien, och man fick behov a\' en enhet a it ut

trycka förs tärkning och dämpning i, så beskaffad, 
att hiinsyn även tages till örats reaktionsförmåga, 

F0r aH förstå huru denna enhet skall vant beskaf
fad mås e vi litet närmare granska örats funktions
siitJ . Enligt denWeber·Fechnerska lagen gäller, att 
om i l! I'ycken på ett visst sinne växa i geometrisk 
serie, så \'}ixa s innesför nimmelserna i aritmetI'isk se-
rit", etta jnnel>~iJ' t. ex. att om hÖl'selförnimmelselJ 

• 
uttömmande förkla

r ing jämte tillämp

ningsövningar. 


öknr med et t \iss t värcle då retningen på örat ökar 
fdtn ett till tio, så iiI' fÖI'nimmelsen s ökning densam
ma då retningen ökar fd m tio till hundra eller frL n 
hundra till tusen. Mat mat iskt ui tryckes detta enk
l::tst Srl, att sinnesförnimmelsernas intensitet er för 
hålla sig som loga ritmerna för intryckens (ret n ingar· 
na ) i'ntensitetel'. Som senal'e 'kall vi sa s gäller ej 
lagen, vilken framställdes hypoteU ;;.:kt av F echner , 
föl' öl'at , men d:\ deci belbegreppet illförde-', saknade ' 
tillriicklig ktiunedom om hörandet, och lagen an <gs 
f(}r tfarande gmla, D en 'IVeber·P eclmerska lagen Lir 
dock av tor vikt och gel' en ungefiirlig uppfattn ing 
om förh, llandena inom tämligen vida g6inser, vadö1' 
vi tills villlu'e r~ikna med aU el Il gLiL1e r. 

A v ovans tfteude framg tu' att n ftgoll di r ekt Ilppfa tt
ning av hÖl'selförnimmeb0ns ökning ej erh ' 11e:- ge nom 
a tt t. ex, ange det förhållande, i vilket den han en 
högtalare utgåen(le energien ökat s, U ppgh'es dill'emot 
]oo ari t men för förh~tU:l1ldet mellan u tgång-'eff ekter
na , bli storheterna för ljudin tensitet och fömimmel se 
uttryckta i enheter ,' om direkt kunna jämföras. Vi 
ha här ett av skälen till att enheten bel och seder'merit 
decibel infördes. En annan ors ak var önskan a tt få 
lätthanterligare tal, enklare räkllingar och lättare 
jämförbara km'vor. 

E n bel definieras som tiologariimen för förl:!8Jla 11 

det mrlJan avgiven och tillförd effekt, d. v, s , 

P. 
antalet bel = lOlog p; . 

En bel är emellertid en a lleleles fiir stor enhet, oclI 
diirJ'ör anviinde:' nu nii .--tall u teslut a nde decibel, som 
är t iondedelen aven bel, d, v. s, 

antalet decibel = 10.lolog ~: . 
D e två eEfekt\'äl'(lena i formeln m 1't ;;.:te gi\'elvis vara 

uttryckta i samma enhet, watt, miIliwat t-, mikro
waH etc. 

Vad är en logaritm ? 

För de av läsarna som ej känna till begreppet loga
ritm skan här en kortfattad orientering himnns , Ut· 
t r'ycket 10 g{lllgel' 10 kan även matematiskt skri.nl , 
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och Geiger-Fh'eslon e'8 prukHsT';!l lJ/'O lJ. A bskiss ul1,s sTcaldelal' 

m.otsvara val' och en en hulvel"i;nl7 av ljndfÖrnim)/lwlsen. 

som 102 (tio i kvadl'a t ) . På samma sätt är 10 X 10 X 
10 = 10:1 och 10 X 10 X 10X10=10~ o. s. Y. Uan sH,ger 
h~ir\'id, att 102 är andra potensen a" 10, iffran 2 

kallas exponent. Det ~i (' emelJertid ej Jli.i<.händigt att 
expoIlenh>n är ett helt tal, den kan t. ex. ,'ara 1,70 
eller 12/ 13. Sålunda är 10',70 uträknat lika med 50. 
På samma siitt kunna alla andra tal skrivas som 
potensel' av 10, och härigenom kOlllllla ,'i över till 
logal'itmbcgreppet. S~tlunda IDena s med

• 
10-lo

b 
o'uritmen 

för ett tal a den H'POl1ent, till vilken 10 skall upp
hilja fi)r att resultatet skall bli a, !l. L s. Hl10Io:; a = 

a. 10 benämnes basen föl' loaaritmsp; temet. Vi skola 
ta några exempel: 10log 10 = 1, lOlog 100=2, lOlog 30= 
1,70, d. v. s. 101 = 10, 102 = 100 och 10',70=50. IOlog 1 = 
O, lOlog 0,1 = -1, lOlog 0,01 =-~, d. ,-o s . 100 = 1, 10- 1 

= 0,1 oeh 10- 2 = 0,01 o. s. \". 
Beträffande räkneIagal'na för logaritmeI' får jag 

håu\"i sa dem, som ej tidigare k~inna till desamma, 
till någon lärobok i matematik. 

StrÖ1J18tYl'!ce- och 8Jliil/lling8förhåZT(~nde 'i d,ecibcl. 

Om Pz blir ett tal större än 1 (föl'!'ltäl'kning) , bli t' 
PI 

P2antalet decibel ett positivt tal, om är ett tal 
P 

mindre iin 1 (cUimpning), Hl. vi minus så ~ch så mftnga 
decibel. 

I allmänhet uppmiitas ström- eller ' JI ~illningsväI'

dena i stii.Uet för effekterna direkt, och härvid er
Il; 1I(~ [' lUaIl: 

I.,2. H I 
decibel = 10. 1010" - --- = 20.10]og 2 

b l 2 • R Il' 
l 
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Otit på samma siitt: 

'b I 10 V.)deCl e = 20· log \r-' 
l 

där I, och 12, Vl och \"2 Hru inmatad res pekti"e ut
tagen stTöm och spänning. Detta gäller givetvis en· 
dast då Illots tänden i in- och utgångskretsarna ~il'O 

l ika. stora. I allmi.i.nhet behöver man dock ej tänka på 
denna ,'ak, då de flesta förekommande fallen l'öea sig 
OIll eH ' ktändrillgar inoIll samma krets. 

Då en IUlIltiplicel'ing ay två tal i potensform utföres 
genom addition ay exponenterna (exempel: 101,5X 
100,5= 102 ), är det synnerJjgen enkelt att beräkna slut
tillståndet i en kedja av förstiil'kare oeh dämpanord
ningar. Om ma Il an tager att en förshirkare har en 
förstäl'kningsgrad a" 25 db, en diirifrån g<'l.ende led
uing har en d~iIUpning ay 8 db, en anpassningstral1s
formator har en dUmpning av 12 db och sllltförstäl'
km'en ger 20 db, så erhåller mall en total förstärk· 
ning av 25-8-12 + 20=25 db. 

Omrcikning till och från dec ib el. 

~ågo n kanske iu\'iindel', att det erfordras besv~ir· 
liga räkningar föl' att komma f['ån decibel till effekt-, 
spännings- och .-trömförhållanden. Detta kan nog 
anses riktigt, men saken kan förenklas högst betydligt 
med hjälp av ett par diagram, som visas i fig. 1 och 
2. Dessa kur\-or ange de för olika förhållanden mellan 
effekter samt strömmar oeh spänninga r uträknade 
antaJen (lecibel \'id för. täl'lming (fig. 1) och dämp· 
ning (fig. 2). Diagrammen ~iro som ynes i det när
maste lika , och (len som är något "an vid logaritm
r~ikn ingar klarar sig gott med endast ett cl\' dem, 
t. ex. fi g. 1, men för att ej åstadkomma sammanbland
ning av begreppen föl' den matematiskt mindre trä
nade ha båda kUl'\"orna här medtagits. 

\"i skola nu ge ett par exempel på hur diagrammen 
am'iindas. 

1) Antag, a tt en apparat ger en effektförstiil'kning 
av 500 ggr. Av cliagl'ammet se vi, att detta motsva
rar +27 db. (Avläsning företages enligt linjerna 
med pilar i fig. l.) Är fÖl'stärkningell uppgh'Cll till 
23 db, ger detta en effektförstärkning IH' 2·00 ggr. 

2) 1ngångsspiinningcn på en högtalare antages va· 
ra 0,1 volt. Hur mycket förstärkning "kali ytterligare 
inliiggas föl' att få upp spti Ilningen till 0,5 vol t? Spän
ningen skall bli?) gOT större. Vi gå in i abskissan på 
förhåUandct 5 och avläsa på spänningsförh<111ande
skalan ett d~irem()t s,'araude värde av 14 db. Hade 
man i stället för spänningen önskat öka effekten 5 
ggr skulle föl'. tiil'knLJlgen öka ts med 7 db som synes. 
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Deeibelenheten ,i praktiken. 
Ovan har nämnts att om förs tärkningen mä tes i 

decibel, få vi en bättre uppfattning om den ökade 
ljndförnimmelsen vid ökad ljudeffekt. Sålunda skulle 
(jra t enli:' t den ' Veber-],'echner ska l::wen a11tid u pp
fatta en ökning a v effekten mpd ett visst a ntal deci
bel som samma ökning i ljudföl'llimmelsen oberoende 
a v ljudstyrkenivå n. MMning ur av bl. a , Geigel' och 
Fi res tolle ha dock som tidigare antytts yisat, att öra t 
ej följ er den 1Yeber-1!'echner ,'ka lag n. I fig. 3 finnes 
en kuent a ngiven över ljudstyrkan som funktion av 
ljudförnimmel sens rel at i \'a s t. rka, dels enligt "Veber
Fec hners lag och del enligt t1 e l lYSS omtala de mä t
ILingm·n:1. (KurvHn är tagen U l' Ingenjörsvetenskaps
a kademiens H andlingar Dl' 1~i3 : »Ljndisolerillg i bygg
nader» ay H. Kre uger och J. H, S uger.) Ljudslyrkrm 

~ir deIinierad som 10, 1010g ~, där L är l ju dets in-
Lo 

t en sitet och Lo iiI' intensiteten 10-16 wat t /cm2. Lo av
ses Yal' a intens itet en hos det 'vag'3 s!c ljud, som örat 
ka n uppfatt a (hörbarhetsgr änsen ). lUskis 'ans skal
Il elar mot ~wara var och en en h ahering av ljlldför
nimmelsen, då densamma satts lika med 1 vi cl lOO db. 

F öl' a tt ge Iiisaren en upp fattning av vad de olika 
ljud, tyrkorna innebära, skola några siffror, a ngivna 
HV Kreuger och Sager i ovann~imnrla arbete, olllniim
nas. Ljudstyrkan 20 db mol SVD.l'ar vislmillg på 1 m 
and,å ncl, :35 db svag radiomusik i \'åning, 55 db kyrk
klockor på 400 m avstå nd, 80 db reklamhögtaln re och 
100 db buller i flygma skin. 

Ur Geiger-Firestolle' ::; klll' \,[l. kan ett överslagsvärde 
pit er forderlig öknillb i ljucl ~tyrka för att öra ts för
nimmelse skall öka till det dubb1a erhållas. Mellan 
:35 och 80 db, inom vilket ljuds t-yr'l;:eområde de flesta 
förekommande högtalaranläggningar arbeta, iiI' kur
van i det närmaste 6ltlinig, och dess lutning motsva
J'ar ungefär en öknin g med 8 db fö r en ökning av 
IjudWrnimmelsen till det dubbla. Denna siffra kan 
va l'a bra att ha som ett översl ag i:i viirde vid berii!;:
nillgar av erforderliga omändr ingar av förstärkarau
l iigoni nga r eller vid andra clekt r oakll stiska problem. 
Ökar lju ds tyrkan med a db, sä ökar Ijlldförnimmelsen 
enligt fOI'meln med 2a/ 8 . 

L,~ t oss ta ett par exempel: 
3) A ntag, a t t en försh irkare ger 0,1 watt mell att 

lj ud styrkan från en till densamma kopplad högtalare 
befunnits otillräcklig. En önskan fin nes att få ljud
förnimmel sen fyrJaldigad. Vilken u tg, ngseffekt skall 
då den ny a förs t ärkaren avge, vid använda nde av 
"nnnna högt alare och under fiirut sät t ning a t t hög
t ala rell i:i verkning;:;gr a d är Hindig 'n oberoende av 
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lJela 'tningen '? En fördub bling a v Ijuc1förnimmelsen 
erfol'drar en ökning av l judstyrka n, d . v. s. i detta 
fa ll även av den högtalaren p~ltl'yckta effekten med 
8 db, vilket innebär att ett fyrfaldigande erfordrar 
en ökning med 16 db. Gå vi in i klll'van i fig. 1, se 
vi, a tt detta motsvarar ett effektIörh<Ilande a v 40, 
d. v. , . utgångseffekten skulle behöva ökas till 40 X 
0,1 = 4 wat t. 

4) Vid l'auioavlyssning i ett tyst rum erfordras ca 
0,1 watt u tg{lllgscffekt. I ett viss t fall måste denna 
effekt ökas till 0,6 watt. Hur förnimmer örat ök
ningen i effekt vid i övrigt lika omständigheter? Ef
fek Len 6-fnl cJI iga', vilket enligt fig. 1 betyder en ök
lling i ljuc1r;tyrka med ca 8 db, och detta i sin tur 
innebiir enligt- vad vi ticli nare visat en ökning a v 
hÖI'f;elförnimmelsen till det dubbla . 

5 ) Motalas antpnneffekt hal' ökats hån 30 till 

150 k'V. Hnr förnimmer en lyssn~ll'e denna ökning, 
om lineära fÖJ'håll a nden mellall tiillöl'd oeh avgiven 
effek t hos mottagaren anse ' föreligga? Effekten hal' 
5,Ia ldigai..' , d. \'. s. öbrt med 7 dh en ligt fi g. 1. Detta 
i n f>h ~ir en ökning i hör:'elförninlmelse av 27/ 8 = 1,8 ggl' . • 

b nhetcn decibel kan ii\'en sägas !ta en direkt fysio
loO' i "k innelJörd , emedan en findrillg av ljudstyrka n 
mell l db är just n l d som eriOl'dl'as, för a U Öl'ut ska ll 
för nimma ndgon s killnarl me]]an de två ljuden . Det 
kraftigare ljudet har därvid ca 25 % s törre ljud
energi än det s \'agare. 

D ec ib el som ett absol11t mått. 

Insättes i formeln db = lO , 1010Q ~ ett viss t värde 
~' Pl ' 

på P l, sI\. kall a u t aJc t llecibel sägas ullgiva ett absolut 
värde på P2. Pl säges här utgöra nollnivå eller refe
rensnid , och P2 u t tryckes som ,\ och så lll[luga !lb 
över re ::;pek l' ive linder P l . AT Pl = l watt och antalet 
db = 20, är P2 = 100, J. = 100 watt. (D etta a m'Hnde vi 
oss av vid definitionen av ljud~ tyrka , där r eferens
niv[lll Lo satte.- til1 10- 10 watt/cm 2.) Vilket vi.i nle 
som hels t p tl 1'1 ka n am'ändas som nollniy,'t, lllen vid 
anginmd et av 1'2 mäste då llo11ni vå ll meddelas, t. ex. 
5 db över 50 milliwut t eller - 10 db under watt. 
Qmriikningen till effekt, CHl så erfordras, sker därvid 
genom a t t i fig. l ell er 2 uppsöka det effektförhrtl
lande, som an t a let db mots va rar, och multiplicera 
detta med nollni vli n. 5 dh motsva rar enligt fig. 1 
et t effektfö r hå llande av 3,'-: , va rför :5 db över 50 m'V 
= 3,3 X 50 = 165 mW. 

Det iiI' emellertid fördelaktigt att ha vissa fixe, 
ra dE~ n ollnivuer, SoID alltid Hm'ändas . Tidigare hal' 
sä rskilt i ..:-\ ,m el'ika Ö, 10 och 12 m'V vaf'it de va n]j

Forts. il siu. 1S 



145 POPUL.~R RADI 

Med denna artikel av
sIlutas beskr;vningen 

på signalgeneratorns 
användning, för upp
tagning av resonans
kurvor på mottaga re 
med bandfilter. 

D
en som känner t ill utförandet hos de sig
nnlgenel'atorel', \ ilka användas för mät
ningar på rundracliomotlagare, kan ej 
undgå att reflektera över hur en relativt 

:'ctt s:1 jn-istl'iill ig t skärmad signalgencra tor som den 
i apl'il numr'et beskrivna överhuvud taget kan vara 
till någon nytta. Det skall då föret och främst fram
hållas, att dCll beskrivna ge neratorn ej är a\'sedd för 
mätnin.1J av \'are sig kiin, lighet ("Hcr :elektivite t hos 
mottagare. Vidare är utgt ngsspänningen ej av så 
liten storleksordning som vid en standardgelleratol'. 
Slutligen är högfrehensspänningen över s\'ängnings
kretscn avSe \' ~iTt lägre än vid en stanclardgenerator, 
varför fordringarna på skiirmningen ej behöva vara 
~å stora . D ärtill kom mer att den undersökta mottaga
tell t ack nnc den 7 dm h nga högfrekvenskabeln be
fiuner 'ig pL omkring en halv meter s avstånu från 
gen l'atorn. F ordringarna på generatorns skärmning 
lJ li. mindre, då. den undersökta mottagaren har skär-

Pi/). 1 . Diim pm ots/ånd (H" och n,o) ö,;cr I,Tclsarna linderlät
taT i n just c /' rn gcn. av ett bandfill C/' , V id m ottagaTe rne(! auto
m a,tis lv VOZIJlJl1'cglel' ing m ds i e dessa motstånd shuntas öVGl' 
spolcwl1a 'i s täll t för öDel' k01ldensalor c/'I /a, em edo,n galler

förspänning en tJd röret eljest ulir oriktig. 

made spolar, och det har ju praktiskt taget alla mot
tagare med högfrekvensförstärkning numera, 

Vid standardgcl1eratorn tar man upp resonanskuI'
vor på ett något avvikande sätt, i det högfrekvens
potentiometern \'arieras efter varje frekvensändring, 
tills utslaget på indikatorn blir detsamma som förut. 
Signalstyrkan vid den nya frekvensen bestämmes av 
den erforderliga iindringen av potentiometern i för
hållande till ins tällningen vid resonansbget. Denna 
metod är emellerLiu mindre lämplig vid den beskrivna 
signalgeneratorn på grund a v potentiometerns stark t 
b gränsade r egleringsområde. 

Vill man övertyga sig om att generatorn ej ger 
alltför stor signalspänning, så att överbelastning av 
mottagaren riskeras, slår man bara på moduleringen 
och lossar pii den extra kondensatorn på 0,1 ,aF mel
lan anod och jord på detektorn i mot tagaren. (Se 
vinjettbilden.) Här vid skall en ren ton (förutsatt 
a tt generatorn ger en ren moduleringston) höras, ej 
alltför starkt, i mottagarens högtalare. 

Bandfiltr'et inkopplas . 

Den l'esonanskurva, som vi fingo fram i fÖl'eg. nUIll
mer, gällde för andra och tredje stämkretsar na t ill
sammans. Den var upptagen vid en \" glängd a.v 350 
m. Vi bry oss ej om att ta upp kurvor för llessa två 
kre tsar viu flera v gIängder, ty vi få ej fram något 
av intres;:;e. Det kan emellert id vara intressant a t t 
jiimföra den erhållna kurvan med kurvan för alla 
tre kretsarna, som vi senare skola se. 

Vi flytt a uu över konstflntenuen pil fö rsta shim
kretsen . Kondensatorn Ca skall fortfarande vara 
med. (Se den streckade li.njen i illjettbilden.) Som 
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Hinlt nämut ' iiI' det llödrälHligt a tt ju~tel'a trimkon
densatnl'n på C~, sa att kI'etsell L2C2 kommer i re
sonans med kretsen L3C3, (Signalg-eneratol'U äl' i 
gung, utan modulering, Kretsen LICI ill' slu ten vid 
x,) Dessutom skall kretsen J-'1 l tl'immuf;, så att ~i ren 
dcn kommer i resonan s med L3C3, Allt detta ~ll' emcl
lcrtid lätta l'e sagt än gjort, beroendc på ~Itt LICI och 
L2C2 iir'U kopplade t iU varandra och bilda ett band
filt er , D et finns emellertid ett knep, som bestä' däl'i 
att man shnntal' dc båda kr'etsarna med var sitt mot
.. Ullld en!. tig. 1, uile el's 'eI motstånd äro betecklla(le 
meu H9 och I'ho, ~lotst;1ndell ili'o a y stol'lcksordll irwell 
50000 ol11n. De diimpa stiimkretsarlla mycket shll'kt, 
rilke gör att bandfiltl'et fåT en enkel i stället för en 
dul>bel topp, Det blir lliirigenom en lätt I;;ak att trim
ma LICI och L2C2 till r esonan med LaC3, varefter 
motstånden Rg och RlO ha gjort sin tjiln!';t och kunna 
bw·ttaga s. 

Tillvägagångssä ttet vid upptagning a v resun a IlS

kUl.'\'t\l1 för ana tre kretsarna är detsamma som förut 
beskrivits för dc två kretsarna, Si c>' nalgeneratol'J1s 
bögfrekrellspoten liometer inställe.' så, att det minsta 
utslag t på m \.. ' l1letel'll som kan erht Ilas genom ra , 
ri ering av C2 bljl' lika med JO,O (pil 50,skalan). Det 
ilr i d ·tta fall ej säkert att detta minsta ntslag (mot
s\'aran(le största signal styrk:l Jl ) 'rh, Des v.id r eso
nans, d. v .. viu C2 = 50° . lIar niImligen resonanskur
\'an en dubbeltopp, ska Il riltteligen, vid avsUimning 
a v mottaga ren till s ignalgeneratnrns v glängd, r eso
nanspnnktell ligga mitt emellan de två topparna hos 
I~ul'van, Denna avst~imning är den enda rätta, då det 
gäller mottagning av r llnd nldio. I föreliggande fall 

l'OPULAR RADIO 

}" iU, B. ReS0I1011S/';/IrVO'i' föl' en och sa./nmu Inot
tlllla re m ed och 'utan bondj-iZt el' (3 res]), 2 kl'et
8(/1) , J1[em 8e1' at t band/iUI'el ,j (letta faJl ej meeZ
för 8törre sel ekth; i/ et m en viil en förbä,tiring (IV 

/ ju<lkra li tetel!, 

oiiller det emellertid blott att ta upp mot
tagarens resonan 'km'va, och lIiirvid ilI' det 
likc>'jltigt, huruvida l'esonanspunkten kom
mer att ligga mitt emellan de två topparna 
eller mitt på en av dem. (Skall man vara 
full stä ndjgt korrekt, så iii' detta ej alldeles 
likgiltigt, ty den upptagna r esonanskurvan 
gH ller föl' den räglängd, som mots\'ara r 
punkLen mitt emellan topparna.) 

Yi kunna sammaufatta detta, som rör a\'
, till11nin gen av den nndersökta mottagaren 
till s ignalgeneratorJls våglängd, sålunda: 
antag, at t mottaga ren fl'ån början ~ir riltt 
trimmad, t, ex. med tillhjiilp av d~impmot-
si; nd örel: de hå första kretsul'IIa, ..ii att 

fl 11a ö'e kJ'et~ (1l'lla äro a \'stiLmda till SalllJna våglängd 
och följas ttt ö\'er heja skala n. Vi stillla dä in signal
generatorn på den \'t gIä,ngd, \'id dIken vi önska ta 
reda på reSOI1CUl 'kurvan!S fonn (C2 slmll stå på 50° ), 
och avstämma därefter mottagaren efter signalge
nera to rn, Hm' bandfiltret vill ifräga\'Clrande V< glängd 
ingen dubbeltopp, finna ,-i blott en resonanspunkt, på 
vilken yj llogcrl'all t stämma :1\' mottng.u"en, Hal' Land

~tj ~ llit . flti tj~: 'c l~ ltill4 l ~m!llifttlflfillH1 JIlUl' 
1 1Il illTf 'fW'i!I t' J , ~H ljm lffiIlm '''J j;" .i[I'lIllllJ 
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::-li~ ' i :: .•1: 'iH Iii \ fr,:tf. :,;1 1' Ii _,1 
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, .., ± . ' ,IJ Hi Ii~ I'i; IT~L;::: lA ;1 il'l I ,I 
':i .;. t J ' ;' ,W ;~,:, 11 1,H d:!!';:-' iF.- i, I:, tlh 'Ii' 
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iiI' upplagcn med diimlp'lnol ~ l åll(l vl/cr krctsarna c1l.1. t 'iV, 1. 



POPDLÄR RADIO 

filhet en dnlJ!Jeltopp, finoa Yi trå »resonanspunkter» 
och a ystämma mottagar'en pi\. en cH' dem, De kan 
ih'en hiinda att l'esonanskurvans topp är alldeles 
jiimn, i vilket fall an;tilmningell är ~vå['are , ty man 
ha r ingen i.Jestiimd punkt att hc Ila sig till. I detta 
fall kan det vara li:impl igt ati Hystii111ma till ena 
»hörllct» ay re ~Ol1all 'kurvan, d, v, s, man går så. lfrngt 
ut från mitten, tills u tslaget på mA-metern just bör
jat' öka igen, Denna punkt kan man ' edan lätt' ter
fiuna, om man vi ll kontrollera. att a",stämningen ej 
har ändrat 'ig. Ur denna synpunkt iiI' det fördelak
tfgt aU avstämma på en ay topparna i fall et ovan i 
i:i tälIet föt, mitt emellan topparna, vilken punkt ju 
iir ganska obestämd. 

I tabell 2 . terges de dU. mäi:ning på den förut 0111
niilllnda mottagaren erhållna värdena, gällande för 
alla tr'e stiimkretsarnH. Vts laget pli mA-meiern för 
ingen s igna l nlr li ksom föru t 13,0. IWgf'rekven 'po
teniiometern inshilldl's så, att minsta u tsla get som 
kund l~ erhålla' vill nniering ay mottagarens avstäm
ning hing r esonanspu lLkten var lika med 10,0, Hiil' 
förefann s en fullt tyd lig om ocks!l ej sll ntpr~tglad 

(lulJbeltupp, \'ad'öl' mottagaren ar stämd elS t ill den ena 
av topparna, Sknlle de två t oppanla ge olika utslag, 
ur .'himmC's mottagarf'l1 till den som ge r' millsta ut
slaget ( ·töl'sta signa.lstYl'kaU). 

'I'abell 2: Vå crlHngd :~;:;O m, 3 krptsa r, 

Hesulte rnnd eI ns tällllillg 
på C:! 

Utslng lli't 
;30-skalan minslmiog i 

Yiloulslaget 

(P pil noll) 1:,,0 0,0 
;:;0 10,0 5,0 

O 14,7 0.3 
10 14,7 0,3 
:W H,R 0,7 
;lU 12, ' 2,2 
40 10,0 :;,0 
;:;0 10,0 5,0 
GO 12,0 3,0 
70 14.0 1,0 
80 14,7 0,3 
90 H,8 0.2 

100 14,8 U'),~ 

:.\'1ed ledning av tabell 2 är kUl'Vlln föl' tre kre tsar 
i fig. 2 nppl'itad. I sa mma lliagl'llm är för' jämförel
se ns skull inritad len föru t erh, llna kurvan för hå 
kl,etsar (stl'eekad), För n tt 'kenbart fä sa mm,l re
O l1a n sfrekn~ns för dc blida kUf'\'ol'na ha de för skju

tits Jlagot i förhäIlande till nll'anUra, D,et blir I! iiri 
genonl Hitlare 11ft an s tälla en jämförelse. Metoden 
iiI' pj absolu t korrekt, men resultat>t !JUr ej lidande 
hiirp:, då sk illuaden i r sonausfrekveu: (resonan s
v!l gli:ino'd) mellan de lmda kurvorna Hr mycket liten. 
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Pig. 4, 11IlZib,'erilll/sk1trw. tö,. mikrokontle1!{Jntorn C2, gä,llande 
f öl' en v(lgläJlfj(L a1; S~5 TIl. D el/na k"rvl! {/er antalet kels fni,n 
l ' {Jon ans 80 1l ~ t llnkl. io n al/ gradt(/let pu. C~ , Dylika ""urvO/' 
masle uppgöras JU)' samtliga de 1;u.fjl{iJlI!d !?r, 1;id 1;Ulw, l'e80~ 

lIanS/';U1TO? ' s /w l(/ upp/ug(/S, 

Punk terna , efter vilka kunorllu iil'o uppritade, ha 
hiil' ej s~in;kilt markera ts. 

](1IITOrll(/ S betydelse. 

Vad kunna vi nu u tHisa ur dessa båda kuryor'? J o, 
för det första se vi, att resonansk ur van för alla tre 
la'etsarna iiI' l ika hred nedtill :som buvan för enbart 
andra och tredje kret~arna, Alltså iiI' mottagaren vid 
den \' ågliingd det gdller (350 m) ej mera, ektiv 
il.11 den skulle nlta med h å kretsa r. Saken ii.r emel 

lertid den, att el t bandfi lter ej iiI' till för att öka en 
mottagares selektivitet utan för a tt Wrbiittra des 
ljudhalitet, niirmare bestämt föl' att minska under
tryckand et HI' de högre modulering ·frekven serna. 
Detta framg 5. r mE,d all önskvärd tydlighet av llia
grammet i fi g. 2. XIed tyll. kretsa r erh5.11es en i top
pen ganska spetsig r esollan skuna, under det att med 
tre kretsar', m' vilka t vå bilda ett banrlfiIter, kllnan 
!J lir bredare i toppen. Med ledning a \' den erhållna 
kunan för de t re kreblat'lla kunna Yi sitga, ait band
filtret å tminstone dd 350 m vllghingd fungerar som 
det skall. HuruYida bandlJreliden iiI' lagom stor knnna 
Yi ej bedöma , emedan abskissan ej iiI' "'raderad i 
fr ek\'ens. 

j i'lerct 1'eSOll(1 nskllrror. 

Yi skola nu se, hur r e onanskurra.n tar sig ut på 
ö\Te och nedre delen av \'ågliingdsomHldet. I före
liggande fall n tldes vågliingderna 525 och 210 m, 
Kur'\"Ol'lUl för de 'sa båda Ve gHingder, giillande för 
alla tre kretsarna, äro ätergivna i fig. ~) . H~,r ha 
kUl'VOt'na lagts så, att reso nausfrekvellserlla. sam
manfalla, vilket i.i r fnllt riktigt, då avsikten är att 
ji.imförH dessa !Jåda. kunor, gi.tilande för olika vi\.g
längder' . Hur gl'adcl'ingen på C2 ku nnat utökas till 
HO°, då ra Hell blott ä r grader a.d till 100, måste fö1'
klams, Fr'äu !Jör'j:tu har generatorn a \' stämts till 
525 Dl, vanid C2 har :>Hltt pil 50°. Diireft r ha 
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Pig. 5. Samma rC801lall ~kllrpur 80m i. fir/. Z och 3. 
uppgjurda m ed. frc 7~vcn8g1 ·ut.1 ering pil ab skissa//.. 
A.lla. tre 7WI'vonw kuww nu. jämIuru8 m ed rar 
undra mccl a.vseendc }Ja .~ul cl" tiv it e t cn. Denna 
är tydligen stu1'sl vid 525 rn och min st '1:itl 2.lO 
m. fl en 081J'J//'}nc tri~ka fonnen h us 525 Jn-/,;u.rvan 
beror Ila utt bandfiltrel. da km 'van topptugs. ej 

Vat· ordentligt t 'rimmat. 

rnl'denH 0° till 50° tagit~ upp. Vid 50° 

har konhollera ts, att moHagal'en var i 
resonans med generatorn, vareftel' C2 in
stilllts på 0° och generatorns hU/;uämtt 

'4 

Vl'idits, tills resonans åter' uppm t ts. Se
dan kalla vi 0° föl' GO °, 10(' föl' 60° O. s. Y. 

och kunna på detta sätt ta upp vi.iL·den än
da upp till 150° på C2. Föl' att ej fä kur

.11 van alltför bred har en millimeter gjorts 
lika med två grader på. C2 vid kUl'ran för 

Vi se av denna kurva (den heldragna 
för 523 m), att bandfiltret uppför sig m.)·ckct bc 'yn
nedigt vid högre våglängder inom melJal)\1 å.gsoml'å
det. På hönTa sidan av kU1'\'an finns en utbuktning, 
som gör att mottagaren blir mindre selektiv på den
na si la om resonans och hltt släpper in en där lig
gande station, som man vill utest~lnga. D enna oEorm
li;r]wt hos kmvan beror på att kret sarna ej s tämma 
ö,'eren ' pä denna del av väglängdsoml'ådet. Troligen 
är gangkonden.:atom ej tillräckligt v ~ll justerad 
(sekt ionerna st u mma. ej överens). 

K111'\'an föl' 210 m är mcra regelbunden . Häl' finns 
ej n:1gon dubb Hopp. Bandfilterverkan erhålles allt
så ej på denna våglängd. Detta förklaras d~irav, att 
bandfiltret är kallacitiv t kopplat på det sätt som 
fram går av vinjettbilden. Vid lägre ,-äo'Hlngder (hög
re frekvcnser) blir motståndet i kopplingskoudensa
tom Cx S[l litet, att koppling n mellan de båda kret
sarna blir för svag för att å stadkomma bandfiltcl'
verkan. 

Den strecka de kurvan äl' upptnO'en vid 525 m, sedan 
de trä bandfilterkretsa l'ua för setts med var sitt 
d~impmots tånd pa ; O000 ohm. KIll'\'an visar tydligt, 
att baudfiltervel'ka ll för sdnner, så. att en symmetrisk 
kurm med en enda topp erhåll es. )'fots tålllens för
sämrande inverkan på selektivitden framgår även 
uv kurvan, om man jämför den med den heldragna 
kurvan för 525 m, fast~i.n den enare ), grund av 
Il tbuktni ng n är s~imre på enu . . idan. 

Ovan nä mndes, att vi ville jämföra ];:urVOl'llfl för 

POPULÄH RADIO 

I-it'"ii. lilli . 1t 

kels frön resonans 

210 och 525 m. Denna jämfDrelse mr emellertid eu
da:>t giUla kUlTornas allmänna form, ej selektivite
t·cu, emedan abskissan ej är graderad i frekveu s. 
DUremot kan man göra en jämförelse med av:>ce nd<= 
på selekti"iteten mellan h{l kur"or, upptagna vid 
saDlma väglängd, såsom i fig. 2. 

A tt kurvan för :no JU i fig. 3 endast tar lIPP haha 

omrtl det p:1 C2 beror därpa, att C2 tncker ett myeket 
s törre fl'ekvensområde, dä hllvuLlkondensatorn s tår 
n ~Lstali på noll. Sfl snart mali har .tälJt in på r eso
nans, bör man un(lersöka hur mycket C2 behö"er 
\Tidas för att .·ignal ·tyrkan skaLl komma ned i nH.r
heten av noll. Finner man dä , att hela resonaw;
kurvan kommer att falla inom cu mindre del ,w C2:S 
omr{lde, får man göra avHisningar ]Jå var femte grad 
av C2 i stället för på. var tionde grad. Så är kllrvan 
föl' 210 m i fig. 3 npptagen. Det blir ändå n~lstall för 
s tora hopp mellan punktel'lla i närheten a,· re
sonan . 

Som ovan nämnts kan ett bandfilter lättare trim
ma ', om (lämpmotsttllld anslutas ö"er kretsarna. I 
föreliggande fall iiI' det doek lika Hitt och nat urligt
ris fördelak tigal'e att trimma ntull dämpmotstånd 
vid ca 200 In v:1gUingd, emedan dill' ingen dubbeltopp 
förefinnes. 1-\ven bortsett frå n bandfiltret är det 
Jämphgare att trimma (härmed avses justeringen av 
gaugkondensa torll. trimkondensatorel') vid en låg 
våghtngc1, emedan h imkonflensatorern:ls instilllning 
hi.ir ~il' mera hitisk. 

Forts. i nästa Il :1'. 
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Fif./, ·1, }luIIIIU/I,/s., ,'!icIJI(I ffir Il/ii/li/l""I,"'/I i ji.'/, ,? ;:;/unlillfl"
1,,';1/1111" I.'liil"I"IJI' /Ijr/);I/(/"" J/(ed 'I ,)('1, b, l/r 's" J/(c/IIl/sflltil' 
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II/e/r;,y/,a ( II) 8/u"Jli'll(/8~/länJliJ/!Ir: I, kWI Irlii!(/s. Fid I"iitlli,,!! 
/)(/ 11/ "/111 ' /1/1 ((1I8I/1./ (' ,~ d",,"u li/l ,t Iwfl jord/cdilill!!e/l. till H. 
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J/(l'/crJl, JA'II/liu!!((}'}{(l 'J7/cel pi/al' !!IZ Iii/. ,, /,jl'lI;lI!!ssölw('cJ/, 

g,h- med fdllllSlagcn motol' ,. ('llel' <l tt kolbygla l' gP 

"ida ~yagan' ~tiil'lliu gal' iin a IUlIliuiulllbyglal', 

Jliitl/iil.l/UI' lil! IJlUtta.l)l(l'lllrlcJ/J/GJ'. 

lJe Illiitlling-m' som g-jol'1~ lltl ulik,l ,,1ng- a,' anfcn ucr 

iit'o <I,' stort jntrcs:;c, Miitning-<ll'lla k\lllllCl utföras sr" 

att ('n ,-j",.;. gallska kl'aftig ;.;ti)l'nillg~;.;pii.l1nillg påtl'ye· 

ke" "tigal'ledningell i ett 1111"'. f;Oltl Ilhllsta ts m!'el 

ll ögra alltenner a\' uliJ.::'l ;.;lag, L ('X, ('11 lltomlm:-;all

tenn, 1'11 i110mltll~aIlh" nl1, eIl :-;l;:iil'lllall antellll o, s, '. , 

Väreftel' mii tes dcn a'· lIe olika all tl'llUl'l'lla upptagna 

"ii)l'lling"~l'iillllillgeu, Eli utomltll;.;nntellll ~il' ju som 

heknllt myeket f'; törnillgsfl'inl'e iin Pil i n Olll 11lIsHutcn Il. 

men det iiI' m· stor bdydl'hw, hm illtag'et till motta · 

ga rell u tföres, I ett fa ll ka n mo ttagan'll sti\. II ppstii llll 

lIIitt fi.il' alltenniutngct, ""nid illOlllhll:-iledllillgen kall

I:'k(' bli!' ('ll hall- 1l1l'1r'I" lflUg, i cH aUllat fall kall mot· 

taga !'l'n '-a 1'<1 l'laeerad i ett anna t !'11In. 1"<1 nid iuolll

hllsledIlingell hli!' mi'lug,l meteI', ~\.uteuuell blir i !-il" 

Ilan' fallet bdyd ligt- :-;föl'uing::;l;:iiJlslig-al'e, Ax de "bil'· 

mndl' HIl( PlIIlel'll a ~i l' fleIl med elnlJlJeltrådig (löp,

ohlllig) Jl('l lll'dllillg \,<lllligtd:-i att föl'edra, t'lll(~dan 

d('1l gel' higrf: f;törni llg-,.,kii n:-;ligh(·t ii n dl'n 11Il'd en kel

11'ådig lledJednillg. 

j[P!1 tillh,iiilp ny SiPIllC'Il'" lill<l llIiitappnl'atl1l' bill 
fiir~l ocl! fl'iilll~t <llltl'llJl(' n>' l't'f'l'kti,-it('I , d, \'. :-;, all· 
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I.' ill, ,J, .,('/«,lIIati ~ /, ' Ililll liV S il'1I/U1/8' stii/'lI il/!)ssu!."IIJ'( ' (lJ) wlt 
lIIiitli ll"Ir l s (.t ol:h e), u/,,/n/'i/(/r/c jii/' lIIiil1lillll ve!. en 8tul'· 
"ill!l,,"'iillu rU ), ]) r,'/l l,((/iul c'I'udl ' Iliillfl'('kr (,lIs8piiJ1l1i/l!)~ddu-
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Oen I',.!o i'(lcl'U(/o liärrå1/cn 118la(/l,;ollll/1 (' .ve /1011i att B äter
"up/J/eli; iir er "I'iiJl /fI1 i1 I[Jsr/riill "I.' II, a orh u <'iro de sl.'iir l/wtl r.; 

tö,.uilld(JI~deell/ i n[JCl!'lW, 

HD 

tClIllCll,., effe7ctiw höjd} be;;t~illlllla!3. )i' [lgl'Ll :-;ifJl'Ol', 

erh illlna ,·id dylika miLtIlingal') kuulla nn'a ay iu · 

\I'l'''''(' , Delysningslliiil·t ,..,om <llltl'llll ga'- i ('It \'h"t rnlt 
l:Il pffck1i,· autellJlhöjd ;". lG ('JlI , ('Il .illomhusanLellll 

llllgdiil' detsamma, en I:'kiirmall anteull 1 III och {'II 

Ill,Fket god u tomh U!5:ln telln 4 nI. 

Xihla. mätning gällel' d,iill1jJllillgsföJ'lJr/({(/.wlct Nil' 

sfijl'll il/ !f'!u ' J/((} \' al'mc(l menas förhållandet m ellulI (kil 

a,· "Wl'llingskilllnn avginw :-oUirllinglS;;piillningcn uch 

dl'll i anlf>nllen 11 Pplll iltta Rtiil'llillgRspiillnillgell , Rtiil'

lIing,,(lihnpningcll lJör allt>;;!. I'al'a stOl', för att mall 

8ka11 H, in Stl litet ::;törningar som möjligt. Vid mil t

ning cl'hölls fö ljande YiLrden: föl' belys lling;;lli.itet "Olll 

aIlt cnl1 3. föl' lltomhnsantellD med ;3 m inunrllllsled · 

nil[/>, H ocl1 föl' sk~il'mnd antenn 500, A,· dessa siffrol' 

framgål' med all önskl'iil'd tydlighet hur lilet: stÖl" 

ningar del! f';kill'llwrle Hnh' lllll'Il uppfElllgal' i jiill1fii

ll 'O~ 
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.s/,-{j/'}}wrl 1/ 'dl c (/,1'Iil1!!, (BI/l. dl' lJCl/ll/wrclt.j 

S_f a 'f w/I CII II- I ",iit( rid ull/e/wi"laljel, 
- - - - U f om/w,,'alll c,," f 
- - - - / "lom/ul s(/,,!cJ(J( m ed ('1/ ,J 11/ ill"II//III"{(:<llIi,,y. 
-_._- f,IOIll/'1I 8(/ulcII1I . 

rPl"e mell de audl'a <lutrnlltyvel'lla, Emellcrtid iiI' jll 

cll'1l skärmade antelllH' l1 ej lika effektiY som ut()m · 

ltw;alltennell, \'infiIl' Ii för att fullt l'iithist kUlIna 

jiimföra d c olika ant('lllltYP(,l"lI<1 mellll~in._yn till dr 1'<1 o; 

~tiil'uingsl'f>dlll'el'allllp rgcnsknpel' m äf';te angc d en l'C' 

7ltfiu~ stijI'JliJlU8kiillsliy,'u: tcll, c1dinicl'<HI f';um fiil'l" I

l<lnd( ' l mellan I:'tÖI'll i Il g- ,,;"pii nu ingen 0l'11 signaIspii Il · 

ningeu , b,llla mii tta i Hnt('llllPll. Hiil' hal' mall ull 1::;[, 

beaktat b <',de HlltC"nJlC:'IIH dfektinl höjll Odll'Wl'lrillgal'

l1,lS diilllpningf';j'ijl'iwllallll e ..Tu mindre o;iiil'niugR"piill

llingen är i fÖl'lti.lllalllle till signalfipillluillgeu, desto 

bii ti"l"r iiI' all telllll'n 111' "WI'ningssyn[Jll nId, Olll dcn 

l'elali"" stiil'uillg>ikiin:-;Iiglteteu ItO !-i h('IY ::; lling"n ~Ltci 
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som a ntcnll "ilttcl:i till 100 o/u, fe l:i euligt gjorda mät· 
nin O'Hl' för en inomJmsautclIll ca 10 0/o, föl' en utom· 

hllsantmm ca 1 % och för' en skiirma d antenn ca 
0,1 %. Inomhusantennen är allts, lUl"cf'iir 10 gänger 
lJi.ittrc än uelysl1ingsnätet ur stöl'llingssynpunkt, 
nfoll1h usantcnnel.l 10 gänger uii.ttre iiu illomhusan· 
telllPn o. S. v. Hän' id 1.1<11' naturligtvis föruh;atts, att 
inom hllsantcnnen Hr upp~ait på lihnpligastc 'iltt, allt 
1'.. t'j i Ilärheten a,' nHgm ledn ingar och ej direkt p[1 
,"HO·gell . 

l i' r ck l:c llii l:ägning. 

Om ma ll mä ter den lägfrekn'! nta störllin~s"'pän · 

ningen i slut t g till miltappaeaturen-' mottagare, 
i'. L överens tämmer ej mätr 'sult atet med den subjek· 
tiva uppfattningen av störning n, ty örat Hl' mera 
kilnsIigt föl' höga s1:öl'l1il1gsfreJ eu s 'r än föl' låga. 
Man ll1:"tstc därför mellan slu t. leget och miitiustru
meni et i nsätta ett slags börlJadl t. filt>r. Dock ·am· 
manfall et' icke störning ki.insligh etcn mcd hörbarhe· 
t n. Pro,' ha gjorts föl' aH utröna hut' olika frekvell ' 

{/ IJ 

/-'iu. 7. 'IÖt'llill!J88piiJ1 Hi/l!l(' lI ~ ~Iurlc '" iiI' bero lido (tV h/OII!
hl/sant '1ll/ CIlS 1Jlacc ri'l1!1 ·i förlul ll(mtl c till ,qligarlcflllin!l cn . 
;!;i m V s löl 'l/ill!J8~pännin!l !J <1 lr!JGkt 's del/Ila . .llätnill!l(lI"1W 
!läl/(t Gli all l 11/1, 1I1l]J~(ltt i butt cn -di,ninor ll , Vitl a iiI' antennen 
/l/(l('crad i lI ärh c t un li V sli!lar!u(/nill!Jcn (!:l/(J.) , '!;id b på s törre 

av~ I (Zl lIl f n /H, dCl/l/u. (81/1. (/1' D elll/hal·dl.) 

---- I:JYI/l.III. Slö1'IIill(J88]Jällllilllj i t; iiU!Jkonlakl ' II. 
- - - - Osym.1I1. ISlönlill(J8spiimtillfl i (/ :0, 
- . -. - Stö,..ni,II(J~"JJ(in'llil/!I i A t. 
.................. Stöl'lIill!lS811(il1l1ill!l i . 10. 


I'l'l' inn'rka ~töI'Cludl' . Hi.inid hal' JUall fu nn it, att fÖl' 

kon 'tall l :::Wl'an ll c ill\'erkan den objektiva ljud~t'yr · 

kclll är bet ydligt lllil1dte \'i11 frckren;.er örer ca 1000 
p/ s iin vill Hig /'c t'I'ckn: n"'el', D et iii' t'lJlcllcr i;.id SV~ll' t 

att få en objekLi" milt mctull, 'om öVNensstämmer 
med elen Sil bjf>ldint uppfattllillgen, DCUlla sak iiI" 

ännu ej fuUt utredd, 

l'OPUI~Äl{ n \DlO 

Ya)' shtfr! fjl'ii1l8cn för den tillåtna, störnillgell? 

För a t t komma fmm till den föru t. omnämnda de· 
finitionen på radiostlil'ning m åste vi upstämma , föl' 

det fÖl''' ta hur l:hJf't sWenillgen UlL te li gga under 
tal et eller musiken i styrka föl' att VAra tolerabel, 

för det alldl'a vid vilken fiiltstyrka och modnl l'illgS' 
gl'ad ho:' l'adiutiigna len detta stJ' l'keförJu ila nde skall 
!-!li lla . Bet r äffande styrkeförhållandet mellan s tör· 
Hin'" och prooTClrn före 'krivel' dcn franska stöl'l1iugs·l:> b 

la "cn, ntt 1Störningen skallligO'<l minst 3 neper, d. v. s. 
:!6 decibel, Ulldee en \'iss st:ulclal'dmodulering, mot· 

svarande progl'ammel , för att kunna anses tulerabeL 
SignalfäI1. tyrlwn, rid yilken denna störnillgstolerans 
"lmU "'älla, hal' att till 1. m illivolt pel' meter och 
modulcl'ingsgl'a dell till ~~O 0/ II vid Illodul 'r in g med 

800 p/ s. 
En stöl'Ding som liggel' 30 elb ullIle l' prograulIlle I' 

nid't kan a~nses betydelselös "id tal, mcn vid musik 
bli l' d nna 'törni ng ganska milrkbar. Här skulJc 
hellee fordl'a ', att stöl'Dingl'u liggel' 40 db under 
eeprod llkt ioncn, varvid "törnillgen faller vid nålra~ · 

pet nivå vid gramillofol1l' produktion, Undel' -50 :\ 
- GO db ii.r d t under alla fiil'lu'iHanden ingen icle att 
lY,' t-o'-l, t v här l-ilwer l'UIHlr'alliosta- tioDcrllaR bl'l1s lli,,5. J 00 

Eftel' föredraget demonstr ' rades med tilllljiilp a r 
en föl' ändamiUet in spelad gnll1l111ofonski"a effekif'l1 
av störningar mcd olika stY I'ka , "ariel'ande me']];.tll 
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o~5 125 250 500 1{}(}0 2000 1/000 8000 p ,IS 

1·' iU. 	 . TJ OI/. tÖI' V-i 88 Ijlldfijnlimll1 el s och t' i8 .~ stönlill !J 8l/urkOIl 
er!onl(' rlirla ljll(/ ,.fYl'kon 8011/, flwl,fi un al) f r 1,, 1/ 0118 '1/. 

---- llunslwlt l,j/ldförll i ll!'lIl e / ~ l;. 

- - - - l\.oJl.810// 1 slöl'n i l1!Jst· 1'k,(/1I. 

°och -JO Ilu i förln Ilaude t iII l:elll'oduktillllell , ,'om 
dels 11tgjordes a ,· t al , dels ;lV lllu :,;jk. D essutom tIe· 
ll.lol1s1rel'ade , li kal les med gl'amlllo[ou8kivor, stör· 
ningar fr.. n olika sla o' a ,' e lektriska apparat 'r, nu' 
och en med ~in m er ellet miudt'e karaktcristiska 
störuing. W , S, 

http:t'lJlcllcri;.id
http:frckren;.er


1151 POPT LÄR il Dro 

f l.upp li ll {f8HCh r:/I /u för 8pul~1I 'lem till l -kr ets allnlgs/Ilot tagar c. 
.sO/ll det ek t or rör ha1' använts P hiJips E .S99. ] (on densatorn 

öl;cr k a t od'llloistandct ska ll va ra· av 'induktionsfd typ. 

, pol n fiil' Itll1g- 0 ('11 mella n l"fl g är en ya nli~ lll ed alumi
niumhÖlj f' . Kor tvågs, polen iil' linrlacl p! en rö1'so kel med 
61./2 varv O, mm trå d, ll. t r koppli ng lind ningen om 41/ 2 
va r v ii r l incla <l mellan ga llel'lindni ngsvarven med klenare tråd. 

, pol en il r fö r s ii kerl.l ets ku ll montera d p fl chass iets u tsida 
i rörsockel med kon ta l,ter på 11 1lc1 ersi rlan , OmI a 8tar en ä r en 
prima 2-polig 3-Yiig.. YflgliingrIsolllrådet med [j OO cm kon
den a tor och ova nnlimnda spo le iir f r , n c:a 17 till G5 meter, 
med obetyd lig ;;k ill nad i s\' ii ngu ingsgr iinsell \'id hög8 ta OCll 
liig ta vA.gUlngd. 

' ör slati one l'l1a på ]9 meler bal' jag linda t en 'pole om 
4 1/2 va lT och ~ 1/ 2 ya rv Merk llplings lindning. Om d räk
na fr:i n resp. galler och a nod, gå vi på ga llerspol n in 
np l1 n ll , men prl :'tter koppli ll n- .·polen in nedtill, om bada Und
ningarna gå At sam ma h iHI. 

Det borde dock f r amhållas, a t t skärmgallcrrör eller H F 
pen tod som detektor gel' 'törre Ij ll dstyrka och stalJili tet. J a g 
t ror inte, a tt JTF-drosseln beb öve r "ara fö r kort- ocb h ng
våg. då jag a llYfint en li ten, bill ig, sektionsl indnd sådan. 

OSC(11' W i klund, Box 13, Nyland.» 

(Av 8';11 mat fram gå r , att dcn av Populär R ad io vid fle ra 
t illn iUen rek ommenderade llno!'(ln ingen m ed ka todmots tund 
för ii tadkomma nde av mjuk å terkoppling hlir k ommit t ill 
a u\'ändning, som det synes med go tt r e 'ul ta t. Kondensa torn 
över kl.l todmot l~ln l t ska ll ,ara i lldnktionsfri fö r att erbjuda 
ringa mot. t ud för högfrekvensströmmen genom å terkopp
li ngs polen, , fa n kan ii\'en anviinda en yalllig k Olldens!l tor 
och slmn t, denna med en induk tions!ri kondensa tor på nagm 
1 000 cm. SJ.:ull nätb m nt uppkomma, ökas kond ·nsatorn över 
katodmotstånd t t ill :l fl E' eller mer a . - R Cll.) 

1,MGEAVDELXI XGEl . 

If rå geinsiinda r ombedj n. Ilä rUl eLl. a LL rita ti chema ~Il er 
sk isse r rHl eLt sil r skilt papper , ej pn det papper, på VIlket 
1' l' rtgorna li ro upp t iillcl a . 

Ar vode för f rågornas besvarande be räknas efter a rbetets 
omfattning och u t tnges genom pos lrör~kott. F örf rågningar 
angående: i tidsk r iften publicer a de kon t ru k tiollers lämp
lighet i olika fu ll , angående lämplig ma tel'i el ti ll kO ll. truk
t'ione1'll:l ocb inköpskiUlor f ör dyli k mat eriel etc. be~va l.'a s 
a\' iftsfr it t. S \' a r 'porto hör i s da na fa ll b ifogas , 

För övrigt h iinvi.' il yj t ill reglerna under ovau stående 
rubrik i aprilnumret. 

* 

l\mRIKA~SK GULD':\illD UJJ TILL EURon. 

Enligt I'llll ri erfa r it , har »I ll .. t itut e of R a dio E ngineer s» 
i New Yorl{ til ldela t d :r Ba ltlJ. " a n d l' Pol, chef för radio
forsl ningen i P h il ips lahoratorillm, ..i n fö r tj änstmedal j i 
gu ld föl' 193fi som erkän 'ln fö r hans g l'lllllUliggande fl?r sk
n inga r över d elek tri. lm !lyiino-ningal'ua och runclradlOYil
"'orna s f ortpll1I1 bl ing'_ 

HE i\[TNSPEL ING A. V GRA'M)l OF O.rJSKIVOR 
For t s. f ~" n std. 139 . 

a m·llnda .· fö l' a l t Itrtl la wl len fri frå n spå n, De ,]e la r om ha 
med ,tyrn ingen a lt göra f.. ej glappa u ta n må ·te ta cligL 
fö ra llosa n hela skivan nt. På denna sak ber or det huru tä tt 
~plt ren på . kil'an kunna lägga s, Med en f1 m a tö J:tiIh~el'kall 
stYl'a norc1niug ka n lilan inte gärna gl'a \~era täta re än o,a mm. 
Cr a yera r man alltför täl t. iiI' fara n den att spå ren gå ill 
i \'arUlllll'a \'id faga ton el', ty dessa ha de stö r, ta amplitu
derna. 

Ol'a 'J; ercl08(I1I ~ h·Oppl.illg till fiJrs I ii. I'k arr' lI . 

Vi<! de inspelningar som förf. gj ort ha \' g l'a " e l'llo~all \'ari t 
s ids tii l!cl medelst drossC'l och konc1ensa tor enl. fig. 1. En 
lii mplig t r ::ll:l sformator kan OCkså a m'lindas; buvudsaken iiI' 
a t t anodströmmen in te passera r genom g'ra ver clo.-a n. Ankaret 
få r genom a nods Lrömmcn en li Le u s ned.· Cilllning i förlulll a nd" 
till magn tpole rna , som förs lim ra r re."l1 l ta tet. F a ra n för 8ön
derbriinoil1g a v tn den i dosan iiI' stO l', nlir anods(:römmeu 
över 'tiger 15 mA. 

Anvä ndes eo radiomot tagar e med ,ly nHmisk högta lare som 
föl' tlirka l'e, kan n tg: ngs lransforl1lalol'11 8 prillläl'linclning an
\'U nel as som c1rossel. 

Gra ·r; cringen. 

Vill ill svellliug-elI har nl'\! 1I ~ vin kel och t ryck mot sld\'a n 
s Ior !Il\'erkan pi\. l'f's ulta te t. Trycket mot skivan var ierar 
mell an 70 till 90 gram, iblanrl merII, lJeroende på skivma . 
leria let. Vill köp av 'kh'or få r ma ll göra s ig uno rr iittad 
om denna sak . Nålvinkeln bruka r va ra omkri ng 80° , Märk 
\' iil, at t nfill'inkeln är 11l lens vinkel mot skiva n "id uå len , 
l1 C(l1'C del (se fig. 1). Gran~.rdosans \'inkel får så ledes r il tta 
Sig eftPr nå lens form, Spå ret i skin tn mås te bli så djuIl t, ntt 
uppspelningsnå len följe r de t oel! in te hoppa r ur. 

Innan in pelningen börja r , best rykes skivan med e tt slags 
va t tenfl'i tt 'a eli n, som finnes att köpa för detta ändamål. 
SI, ivan p lligges . ki vtallrik n med en gum miplatta som un
derlag. Den fast hå lles vid ccutru max 'In a v en kraftig gum
miring eller skl'llva nordning, sli a t t den fö ljer kivtallrikell 
ru ut. . ' lil' så gr a veringen skall börja, sättes verket i gå n<r 
oclJ få r gå nå gra " nrv, innan gr it verdo. fl n lägges piL Bä~t 
iiI' att ba hela aggrega tet inkopplat, nil r g raycrnå len siittes 
på ~ ki\' a n, m ell detta ii I' en 'ak som man ka n a"göra i varje 
sUrskil t fall. 

Mc,] n gra vernå l ay stfd IWUIW ett par 20 cm sId vor in
spelas p il. b1lda s idor . ,'eda n ä r lIen alltför sli ten f ör at t 
vidare kun na unviinoas, såvida ma n j förfogar över 8flda nll 
appil ra ter, så llt t man k a n sli pa den med bibehållande av 
skä rl'inklarna . ' ä r nålen [i l' slö, så blir sp: ne t kornigt oeh 
vill trass la ihop s ig fra mför n ttlen. 

F örfattaren ha l' an vänt en g ruver dosa av mä rk t »Red
StaD>, som ger utmä r kt re~ul ta t. FaHtsiittningen a y lI å lell 
ä r idealisk, Den fa stbå ll ". av en an ordning, som p~lvel'lms 
a '" en hävar m p:I do an ~ f ra ms ida, :11,"1 len beh över a ll tsi't j 
f astsl;: l' ll Vas . I dosan iiI' in byg"'u en volymkontroll, som vid 
inspelni ng mås te s tällas prl maxinlum, mots\'ara nde s törsta 
Ijuu tyr ka, d11 elo, a n anviindcs för uppspelning, 

YiU man t a upp någon del a v r a dioprogram met, ,å ölm l' 
man för s tä rkningen lagom m ycket oel! ,'å ~i r det bara a tt 
köra verket run t och g ravera, Är först ä r ka ren tillr iicldigt 
I.n-a f t ig, ka n en bög ta lare inkoppln s p l\. :samm a gå ng, så är 
man i tillfälle n tt kontrollera, vau ma n få r på skiva n. Har 
mall ingen effekt a tt undva ra t ill hö t a la ren , inkopv1as den
na i . eri merl ett m ots tå nd på t . e....." flO000 ohm, så å terg s 
ljndet i a lla fall svagt i bögtalaren . Skola egna ell er andras 
pr ta tione r inspela s, bör mik r ofonen placera . i ett annat 
r um för att undvika ak ustisk å terkoppling_ 

p p Sp C11l-'i l /'(l en , 

' id llpw pelnjng lwu i nte en vanlig rak gl'i11I1 wofoLlnå l a n
"iindas, en d ylik f örstör skivan ö~onbli ckligen . I s täll l an
vi1nda~ s . k, s läpn ' la r. Ell lyp av dessa, a mä rket. :tPe~i1 -
su '», ba l' den fo r nt som f ig. 2 till höger risnr . F ör a t t spa ra 
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skinlll bes tryl,es d en meel ~nmma pasla S01l1 före ins pel
ningen. Dpssförinnan a\'llig~llas allt spi'l n efte r gn,,· pringcn. 
Pick-up'ens tryck mot ski\'an bör medl'lst en motvikt enpr 
fjilder redu 'era s, ~fl ntt slitningen ej blir så stor. Helst hiir 
e n pi ck-np m ed Iill"trörligt nnkare 'lrl\'iilHl,IS. lnktlar Ulan 
rl essa regler, SIl hlir inte slitningen a\' skil'oruH s,\ stor. -:IJan 
fi'tt' uatnJ'ligtl'is inte al'1a sln pick-np'en s:1 mycl,et. att (l.-n 
inle fiJljcr spilret i skinlu. Den f örut omtnlrH]e gra.\,prdosun 
kan m ed fördPl ::wvändas \'i<l uppspelningen. Dd iir fiir detta 
iinuamål den inbyggrla ,'olymkontrollen iiI' anbragt. 

Inspelningen skall I'ara si't kraflig, att pn nllilig grammo, 
fon me(l nlekanis k ljnd(lo~a ~kflll l(\\nna :ll,'rgp in"pclningell 
m ed god Ijndstyrl,l1, 

S. Thurliu. 

R.-\DIOTEKl:-U<EKS ABC. 
Forts. från sid . 140. 

ning av (' ll(lfl ~t 70 ,- mot. 100 ,- i motl ellapparaten. Detta ge l' 
en uliirkbar för~iilllrillg n\' fiir~liirknin gsgraden, Ll. Y. s. deu 
umatörbyggdn \l\olt"ngHrpn blir mil1rlre I{iillslig itu morl('Jl 
apparalen. 

Vid det andra a" rle tdI miijlig-ast og~'llnsamllla ralle n 
f iir man kanske ;~O ,- lliigre skii rmgn'l1er~ pi.inlling än i 1110111'11
apparatel\, Ä,'en ll pt:ta iiI' till naekclPl: mnn Hlr stimrp fiir
stiirkning- och siilllrc selektil' it c l, och röret kUll e l'. ta s lwrla 
g;c noll\ ö\'(~rbl'la ~ tn in gen. 

:\n g-iillrle ddta \'is~crligen de miijligast ogynusamma 
fall en me(l ~1I'~ecnrle p rl avvikelser i motställlls,'lirdena, m ell 
"a ria tioncn i skli rmgallerst röm ka n Ylll':l ll1~'l'kct tii l'l'e iin 
IIn1l1 ant.l'tt". SI,iirmgallcrpelltoL!l'l'lla. soru llU mes t för!' 
k OlllllW, liro cloek m~'ekcL gynllsa lllnl;l rc i (l e t ta a ,' spendc. 
Yi se emelle rlid. att Ile t oft a iiI' nö!I"iindigt att amatö re n 
kOlltrollmiiter spiiuningarua i 1lI0ttagaren. ty elj est kan han 
ej ni ra s ii kcr Olll el t got t r es lllt a t. )lii tni ng- ax skärmgaller
spiinning:lr m,bte fiirelas med c n :\norllnillg. som pj belasta r 
(l e n miiLt:l kn Isen. (SI' artikr-ln : » Bcl:\ ~tuin gsfri spiinning-,,
miitning», nr J, J!)3G.) 

Innan I'i gr \'iel,ne, skohl I"i fa st s l:l, att enbart av\'ikel , 
scrna i d c fa s ra motsttll1l1ens \'iirden cj lll edfiira s,\ förfilr
lig t stora al'l'ikp l ~(' r i spiinningama i mol tagaren, Om samma 
:<ldirmgallt'l'I'ör hade anYiints i b da fallen i fig. 2, skulle 
skäl'lllgnllC'l' tiptinniugell I ill hlige r Ila blll' il en O V i s tället 
nir 70 Y. oell dl'tta ellda" t; i rl(' t DlP:< t ogynn sa mma fall 'I. 
A\'\'ikebc m:l hos rören hu ,'an ligen tfin gt "tiiLTe in\,(,l'kan 
pit _"pii nn illgal'nfl i mottagaren ä n a I'\'i kelse rna ho' molstilll
d e n, Olll (lessa h å ll t, en tolerans a\' ± lO %,(± 20 0/ 0 iiI' all
rl ulps föl' "tM tOlel"lll';, Llil Llet gii 11('1' spi in n ingsdeln re o. dyL) 

Yi kunna som exellllwl ta ett .·kiirmgallerrör, fungernncl(' 
som g-allrrlikriktanue detek tor, "'Il';; ~kiirmgaller mara s g(', 
n Oll! pI t: sl'ricmotstålld, BOl'l se I'i f r i\ u dc öns)n-lirda \'llria
!"i oncr i skiirL1lgallerspiinningeu , "om fiil' or ...alms av Yllri a 
t iOlle'rllll i sigllalsr:yrka, Sr, iiI' \'ilospi.iuuingen på s kiirm
gallret i myekct bög grad be ruenLle ny storleke n al' s kHrm
gall( ' r"trömllH: n. ])i'l d enlla kau \'fIl'a myeke l olika I'id olikn 
l'x c lllplar :I,' eu och "amma rörl'yp, in ses hlirav att man 
ej utan \'illare kan au"iiulla d el: \'iirde p[, skärmgall cl' ll\oI
,;tumlet, ""ni HlI\'iilll's i mod clla ppur::tlcn, utan e tt liimpIigt. 
, ' lirel" mi'lst(' ntpronl s . 

(;ellOm anl'iillllning a\' en spiinuing-s cl elare i ,;tiille t för 
:eriemolsttlndet k<1n man göra ~ig m era oheroellll e n\' ojiilllll
hpl c n ho... röre n, lllen i o,'all 1I11t'Ul'lla Jall m ed t'Ur s erie
lUOt :tallrlct l> ct.,nl a llde fönlcln l'. (:::ie n rtikelll: »Vilken d e
tektor är rlt'lI !lUsta», nr ~, 1934. ) En sklirmgallNpcntoll iiI' 
[l"en hiir , prl grund a\' ekn sWl'l'e jillllllheten med a vHuel1fl p 
]Ii\. :ldirmgallel'ströullTIen. alL f örcclm. 

][o/sIUll(]skopplad pllsh-pull. 

D en mol ~ t il nLl s ku[lplnllc push-pull-fiir.' I ii rka rpn hnr pil ~(' 
uaste lillen kOlllmit myek E't i r opet. Fiir alt kllnna llnrlvara 
il.lgållgstra nS[O rma tor ll liigge r man ett motsul llrl på [Inod
~ ldan och et t p,i katuLls idan om ing,ings röret. Fijr att llistor
I ion ej ;;k a 11 uppkomma for,ll'a s e me ll f' l'l'i ll bl. a . att d e.ssa 
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t":l l!\Olsti'llld iiro lika ston!. Eli I'ole rans a" ± 10 0/ 0 iiI' 
hiir alldeles Elir stor, ± ~ ulo \'oru liimpligal'c, JJet"amma 
g-iiller om molsiåmlen i ö\'l'iga push-pu 11-.t eg- i för"tii rka rPll. 
l-mr hn vi alltsri ett fnll, eliir tolenllls('n "id lnohtrlntlpn ;:]11'

I:lr stor r oll. 

Fort". från "Iel, IH, 

g-lI~t(; n()J1nil ',i Prn~1. lll Pn pn Jii(i lllll'n rHll(11' internationella 
praxis iiI' l m'" c!Pll nollnin", ~ Ull1 skall 11111'iilldas. 

Ku rro /' ör!'/' ,'((e!i(lIl1otfa!JUI'CS C!J('IIN klcp c /" 

I min a Udigarp arl'iklar i d('lIna tillskrift om llliitllinga r 
P:l l'lIdiolllo ttngare har jag- frnlllll,illit ,inskl'iinllwteu a" all" 
kiin sl igllpl ~-. selek ti \' it e ls- och fidplitpt~k l1l'\'()r a ngl\'a s ul
tl'yckln i decibe l. Hlirvid ha ('I' t par nl1dl'a lwlllli,' ,i e r iill 
d e n lJ\'tll1 omniimnda kOllImit till 1l1l,' iinLlning, l!(,l'opnd e P:l 
fiir,,~ kriftprlla i rle amerikanska [lro l'llil1p;.'norlllenlll. 

Yi l!e lwlllllfl, fiirst fidl'lit e tskul'l'ol'\\u. l;0111 allgiHl utgi'ing", 
ef[('krPH,; vtll'iatioll med l'unfrck,'el1SPll. Drnna utgångspffekl 
1l1lgi\'Ps i fiirh,111Hucll' till [jO mW, berocnde pil att :;0 mW 
är de n effekt, till dIken m ottagaren skall justeras \'id 400 
PIH Yid pro\'e tl; utLlirande. Giyet\'is ;:kul\!' ficleliterFoknr\'l\\1 
lika Yiil kUllna HPPl'itns i förhi\.llanut' till 1 mW. D , t yU 
kUl'I'orua lllPr] olika UUllllil'ile r f,i exakt sanlIna form , ueh 
dpJl SPlHll'e C'\'hh1l0;; n r rlen för ."ta gPllom PH ra Ilell för ;;kjll tn ing 
utefter ol'llinatan e l t st~'cl;:e lika m er! 17 rlb, (:\'ollnid'tem:l 
förlllilla ~ig som ;:;0: 1, yilk et mot~,'al':ll' J7 dh enligt fig. 1.) 

K iinslighet"lw1'I'0ma uttrycka rlen fii\' radiol\lottng,u'e er
flJl'(krliga illg;"lllg'~~ piillnillgpn fiir e n ulg' lllgseffrkt a,';;O l\l\\' 
~om funktion a" hurfl'l'k,'pnse n, Kiiu:<ligllelssp~il1ningell llnr 
angivits i (le'r'ibel unrl er 1 "olt, el. \'. s . om ;;;piinningnl'll:1 llt'
tr.,'pkns i mikrOl'olt. , ;1 iir 

V, 
rli> Ul'lller 1 , 'olt -= - :10, 1010g l 000 000 = 12( 20, 10]Og 'o"~ 

För tra nsfO l'lllH tioll lI" y, till db umler 1 "01 t c llel' t I' ii I't 
Olll kall fig;, ~ nnYilndas, Ah~kis" lIn hnr en gradering föl' 
effC'kt-, ström- och spiinlling-sfö rlui llancle, och rlenna knn an
,'iilldns lllrf'k t fiir k iins lig!t pt s"piillnillgen ult ryrkt i yolt, YHr 
,' iel mO(s"f\rHllll c lIn tal llll f i'l s nr ordinalan::; gradering' fOr 
spiinuing-s- or'h striilllfiirhiillandpl1, ::;rdnnrla prlli'llles t. ex. 
art y, = :i 000 mikro,'olt - .l , 1O-'V = -16 (lb under 1 \'oH. En 
förd, ' l t1l" Hi t llngiya kiinslighetcl1 i db UI\(] er 1 yolt iir att 
fiir ('1\ kiin~ligare mot t agare (med li'ig ing:"lngss jJiinuing) el', 
!ltdl('s et t stiirre anlal Llee ibel än för en okunsligare applll'R t, 
il. \" s , e tt st,ine autal d ecihel unde r 1 \'olt angel' en kiins
ligare lllottn~nre, De""ntolll fås liittlwnte rligare yiinlen, ::;pän
llillgar mellon 1000000 Oell 1 f.'Y ligga nwllan O oeh 1~0 Llh 
IInLlel' 1 \'olt. yal'igenolll Hlllligt miIliuwte rpappe r kall nll
, ' lill(ln~ "i(l llJlpritllillgen i stiille l föl' logaritmiskt ,,[[rlant. 

SI'Il'kth'itC'1 "lm n'Ol'llR ange förh å llandet llwlJall ingrlll,!?:"
s piilluillge n Yiel rl'~o na\lS och ingullg"~[lii\lllingell ett yi~st Ull 
1:\1 kc:l s fl'll n l'e:-;ona ns "Olll IUllktiun a,' fr ek" l' u .- lliffl'l' 'lis en, 
V eltn J'(;rh,lllHnrle hiir [l('bl uttry cka !'; i tlpc ibel. Yid ollll'äk
ning('n begagna" liillll'ligl'n fig , 1 prl SUlllllla si itt som förnl 
, ' isal~. En f i'rd..l m Cll att hill' lllwilllda decibel lir , att Ollt 

de bilda klinslighets"piillnillg:ll'lHl (\'iel r t'sonans oc h N I l'isst 
antnl kels frt"lIl rc.,onans) -fr:"\l\ början iiro Ul t l·.'·ektn i db 
ll\llll'l' 1 yolr . si'! fils l'iirh i\ llnn(l c L g nom en e nl,pl snbtral,tion. 
.'\.ntag att ingi't ngiispiillning-l'll för (' n lltg[,ngseffekt a'- 1)0 m\\' 
,' iLl rpsonans mellan l;~lntlare oc h mottagure är 93 dl> und e r 
1 1'011:. SiLla,'sWmllles siindarPll JO k els, l>lir kunske den er
IIJ!'dpl'lign ing, ngs ;:piinl1ingf'n fijr . nnllna utg[mg"effekt 71 ell> 
lllldc'r 1 \'1J1t. Fiirhfl !l:lllclct m e llan spiillningurna, \'ill;:et: s ii
SO nt o,'nn a ngil'il s lltgii r ol'(linnta i selcktil'itetskm·\'all. blir 
el :"l Da- Il= ~:! db, ' 

J P li komlllnllrle nrtikel skall nagot niimuH;: Olll mUtningar 
:l" hiigta la 1'<' rl('l1 mikro[oll(' l·. , 'a n id imlphönl eu a,' (lllrmcel 
S[~III!nn 11 h~ra u(l(' k1\ I'I'Ill' kOlllIll er a tl kla rgöra ' och ytte rliga r • 
11a\'1sas fun)f'I<ll'llU a,' alt. fl lII'iimla d er iIleI. 

Stockholm J9JS. 



I II POPULÄR RADIO 

För att framställa en kliche av hög kvalitet erfordras en serie 

av noggranna och minutiösa arbetsprocesser, som var för sig 

kräver specialutbildad personal med mångårig erfa renhet. Vid 

varje arbete vi åtaga oss för våra kunders räkning, kommer 

mer än 30 års erfarenhet av klicheframställning dem till godo, 

och garanterar ett förstklassigt resultat. 

För vilket ändamål Ni än skall använda en 

kliche, kan Ni med förtroende vända Eder till 

II rl"l' II 111 16 •II 
ft 

. 1'rt~1I I Y lidilA 
HOFVING & MYRBERG - LUNTMAKAREGATAN 19 - STOCKHOLM - TEl. 11 21 88 

I 

r;}far mi EN TRÄDGÅRD 

kan Ni ej undvara Allmän Svensk Trädgårdstidning,som är 

vårt lands största o. förnämsta publikation på sitt område. 

•• •• o 

AI~LMAN SVENSK TRi\DGARDSTIDNING 

Från NORDISK ROTOGRAVYR, Box 4.50, Stockholm, 
rekvireras mot postförskott: Allmän ~v~nsk T räd l(å rds . 
tidning 19 .3 .5. 

Ett kvartal ii kr. 2:-, halvår el kr. 3: 75, helår a kr. 7: 

( Sir)/-.; d e t SQm ej ij n~kos .') 

Namn: 


Bosta.d: . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. 


Postadress: .. .... . 


h åller E r a jour med vad som händer inom 
trädgårdsfacket. E n särskild amatöravdelning möj · 
liggör för amatörerna ett upp ka ttat utbyte av 
å ikter och erfarenheter. Denna avdelning lämnar 
många värdefulla råd och anvisningar för upp· 
nående av bästa resultat i såväl den mindre 
täp pan som d n större trädgårdsanläggningen. 

Pris pr helc1r kr. 7: - , halvå1 kr. 3:75, kvartal kr 2: - . 

ALLMÄ N 
SVENSK TRXDGÅRDSTIDNING 

Sveavägen 40 - Box 450 - Sto kholm l 



)[ed de tta. nummer s prenumerantupplulrll följ er en bilaga . 

RADIOTEKNISK HANDBOK 


Resume av innehållet: 

D enna handbok är avsedd att utgöra en 

väglednin g för amatörer och servicemän vid 

mätningar av olika slag samt enklare beräk 

ningar. Först lämnas en redogörelse för de 

HANDBOKEN itR 

PRIS 

Del I. 

En ny värdefull volym i serien 
Populär Radios Handböcker. 

A" civiling. Ma ts H o I m gre n. 

grundläggande enheterna för motst~nd, kapa

citet och induktans och omtalas, hur man mä

ter motstånd samt beräknar kondensatorer 

och induktansspolar. Samtidigt uppklaras be

greppen kapaci ti v och induktiv reaktans samt 

impedans och redogöres för ohms lag för 

växelström. Flera praktiska tillämpningar 

med räkneexempel givas. Ett särskilt kapitel 

har ägnats å t mätbryggor för uppmätning a v 

motstånd, kondensatorer, spolar samt jä rn

drosslar med likströmsbelastning. idare be

skrives dyna tronens användning fö r match

ning av spola r och gangkonden a torer. Rör

mätningarna ha fått ett sä rskilt kapitel liksom 

även impedansmätning på högtalare, dross

lar tco 

RIKT ILLUSTRERAD 

KR. 1:50 


I bokhan.deln. och hos Pressbyrdn.s kO'lJl'lJlission.ii,'e,' 

• • • • ••••• •• ••• ••• ••• • • o • •••• • •• 00 •• ••••• •• •• •• •• ••• o • • 

o •• • • ••• ••••••• • •••••• ••• • • •••••••••• o •••• • •••• • •••••••• • •• • 

eller - xp. av POPULÄR RADIO (Nordisk Rotogravyr) , Box 4 50, 
toc holm I, rekvi rerar undertecknad att sän das mo t postförskott : 

.. .. .. ex. RADIOTEKNISK HANDBOK, del I ;\ kr. l: 50. 
(Porto 5 öre pr ex. + postförskott till kommer.) 

amn: ... ..... ... ... . .. . . . . . .. . ... . . . ....... .. ..... . . . .. . . 

Postadress: ., .. .. . ... . . .... .. . . ..................... .... ... . . 


d :)NldQ~ 

If 11 eller skriva vid tå nde kupong och 
insänd el n till närmast bokhandel eller di
rekt till vår exp o 

POPULXR RADIO 
(Nordisk Ro togravyr) 

B x 4 50 Sto kholm l Postgiro 940 
Te l. 1\amnan rop: » ordisk Rotogravyr» 

Nordisk Rotogra vyr , S tockho lm 1935. 
I:illJJV 
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