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NR 11 NOVEMBER 1942 XIV ARG. 

Finlands Rundradios orkesterstudio 

och dess utveckling 

Av Dr N. van der Pals 

Nedanstående artikel, [in'fatt ad av den kände djrigenten 

d r . van der Pals, uLgör ett vä rdefullt inlägg i diskus

sionen om den aku5tiska kvaliteten i svensk rundradio, ej 

minst genom författarens intre 'Cse för de rent tekni ska 

[rflgoma, Red. 

I samband med den offentliga diskussionen om radio- . 
musiken och den akustiska kvaliteten ha de fin ska 

musikutsändningarna tilldragit sig en ökad uppmärksam

het bland Iys;;narna i Sverige. Förtj iinsten därav tillkom

mer i främsta rummet redaktör Erik Holmbero-, 'som, efter 

noggranna iakttagelser och jämförande studier, i sina 

artiklar påvisat de fin ska musikutsändningarnas höga 
återgivninaskvalitet, sedan den ombyggda orkesterstudion 

i Helsingfo rs ta"its i bruk. Vid sidan av deras betydelse 

som pionj ärarhete på ett aktu ellt område äro redaktör 

Holmbergs uttalanden därför ägnade att hålla den sven

ska radiopublikens intresse för strävandena i grannlandet 
vid Ijv och att stimulera det kultur Ila tankeutbytet mellan 

de blida nordiska länderna. 
I sj älva verket har man i ' Finland under många å r 

ivrigt sysslat med radioakusliska frågor och samlat er

faJ'enheter , vilka kunna bli mycket betydelsefulla vid 

byggandet och inrättandet av radiostudios i framtiden. 

Överingenjör Paavo Ami uttalade nyligen den åsikten, 
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att tack vare de moderna akustiska mätinstrumenten ell 

för radioändamål lämplig studio numera kunde inrättas 
praktiskt taget i vilket hus som helst. :Med kännedom om 

en lokals dimensioner, grundmurarnas material osv. kan 

man på förhand närmel evis uträkna de nödiga ytpropor
tionerna och akustiska anordningarna. Sedan återstå en

dast mindre justeringar och korrektioner under själva 

ombyggnadsarbetet. Den llydanade orkesterstudioIl i Hel
singfors hevisar på ett övertygande sätt riktigheten av 

detta uttalande. Men innan ett sådant resultat kunde upp

nås hade man alt kämpa med många problem och svårig
heter. En blick på l1Iusikradieringens i Finland olika ut
vecklingsskeden är i detta avseende både intressant och 

upplysande. 
Tär Finlands Rundradio i början av tjugutalet begynte 

med sin verksamhet, voro arhetsförhållandena synnerligen 
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Interiör från den finska 
orkesterstudion. 

pnnlltl\la. Musikprogrammen, som för det mesta bestodo 
av populära stycken, utfördes aven lit n ensemble mua· 
lörmllsiker och utsändes från ett vanliot rum utan några 
som helst speciella akustiska anordningar. Några anspråk 
pa akustisk kvalitet ställdes på den tiden icke. Nyhetens 
behag var så stort och sj älva möjligheten att överföra 
musik genom luften så fascinerande, att lyssnarna väl
villigt godtogo bristerna och nöjde sig med vad de fingo 
fram i mottagaren_ Det dröjde emellertid icke länge, för
än radioteknikens snabba framsteg ökade Eordringarna på 
ljudets klarlwt, de olika klangregistrens förnimbarhet och 
mu~ikprogramll1ens sammansättning. Många abonnenter 
bytte ideligen sina mottagningsapparater och följde noga 
med varje ny uppfinning. Möjligheten att avlyssna ut
ländska konserter bidrog ävenledes till höjandet av publi
kens pretentioner på de inhemska utsändningarna. För 
Finlands Rundradio gällde det att hålla j änma steg med 
denna utveckling. Verksamheten måste utvidgas och en 
fast arbetsorganisati'on skapas. Framför allt behövde man 
mera utrymme och hyrde diirför en större lokal vid Alex· 
andersgatan. Här inrättades den första orkesterstudion . 

. För att kunna tillfredsställa publikens växande krav an
förtroddes musikutövningen nu åt en grupp yrkesmusiker, 
som snart ombildades till en regelrätt liten orkester. Mu
sikehefens åligganden övertogos av dr Toivo Haapanen. 
medan orkesterns pianist Erkki Linko valdes till kapell
mästare. 

lJnder delta utvecklingsskel:le blev frågan om återgiv
ningskvalitetens förbättrande redan aktuell. För genom
gripande konstruktiva förändringar av sändarrummet var 
tiden ännu icke mogen, men man experimenterade mycket 
med mikrofonernas placering i förhållande till instru· 
mentgrupperna. En mängd nya uppslag utprovades, och 

till sist lyckades det att m fram till för lyssnarna klangligl 
njutbara musikutsändningar. Inom själva studion voro 
däremot arbetsvillkoren fortfarande synnerligen ogynn
samma. Rummets inre akustik var så ojämn, att vissa 
instrument knappast hördes alls medan andra klingade 
vasst och gällt. För dirigenten såviil som för musikerna 
var det därför sV[lrt att rätt bedöma orkestercrruppernas 
inbördes klangförhållanden och dynamiska balans, något 
som naturligtvis menligt återyerkade pa samspelet och 
prestationernas konstnärliga nivä. Tvenne störande pelart' 
j salens mitt försvårade dessutom den viktiga ,' isuella 
kontakten mellan dirigenten och de utövande. Allt detta 
gjorde att radio'Orkestems större konserter icke kund<' 
siindas från studion utan måste överflvtlas till Konsern1
.toriet. 

Ur dessa svårigheter föddes tanken på en 8pecialhyggd 
studiosal, som kunde tillfredsställa både den Iyssuande 
publiken och den utövande musikern. En plan utarbetades, 
och när Finlands Rundradio år 1934 äntligen fick dispo· 
nera en egen gård vid Kaserntorget, satte man j gång 
med arbetet. Man utgick från tanken att göra sändarnlIn· 
met till en allsidig resonansbotten för den däri alstrade 
lj udenergin, dvs. konstruera något liknande ett musik
instrument i stort format. Hela rummet skulle vibrera 
med musikens toner. I överensstämmelse med denna plan 
byggde man ett elastiskt golv, täckte väggarna med faner
och insulitplattor, varvid ett luftskikt skilde dessa från 
grundmuren, och beklädde taket med pyramidformiga 
räfflor, ävenledes av trä. På detta sätt försökte man skapa 
ett resonanssystem av vibrerande ytor, som kunde mot
svara kraven på dynamisk jämvikt och naturtrogenhel 
vid musikens överföring genom mikrofonen. Resultatet 
blev dock en besvikelse. Vare SIg det berodde på Ij ud-
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energins delvis för effektiva absorbering eller på andra 
orsaker - den väntade effekten uppnåddes icke. Inom 
studion var akustiken god, men vid radieringen förstärk· 
tes i motsats till beräkningarna mellanregistret för inten
sivt på bekostnad av djupet och höjden. De för en natur
lig orkesterklang så viktiga låga tonerna blevo dova och 
substanslösa, medan höjden klingade tunn och svag i 
förhållande till det domjnerande och rätt gälla mellan
läget. Man stod således inför akustiska problem liknandc 
dem, som för närvarande äro föremål för diskussion i 
Stockholm. Man mi ströstade dock icke oeh arbetade Vl
dare i hopp 0111 att så snart som möjligt kunna rätta de 
begångna felen. En av huvudförutsättningarna för den 
framtida utvecklingen av radiolllusikcn i Finland, näm
ligen en egen orkester tudio, hade i alla fall skapats. 

Förberedelserna till de av hela världen med så stort 
intresse emotsedda, men på grund av krigsutbrottet tyvärr 
omintetgjorda Olympiska spelen i Helsingfors, sommaren 
] 940, gåvo upphovet till nya ideer på det akustiska om
rådet. För att vara »up to date» med den radioteknisku 
utrustningen för Olympiadens behov anskaffades en mängd 
nya apparater , däribland några högkänsliga instrument 
för akustiska mätll ingar, medelst vilka studions resonans
prohlem kunde bemiistras på ett helt annat sätt än tidi
<Ta re. Och detta gav anledningen till beslutet att genomfi}ra 
en fullständig rekonstruktion a orkesterstudion. 

Dr Haapanen och ing nj ör Arni hade älskvärdheten 
aLt vid mitt sena5te besök i Finland i en lättfa ttlig form 
förklara för mig de nya instrumentens funktion och an
vändning. De akustiska mätn ingarna gi}ras enligt följande 

metod. På. S3<llUna Si-llt som man medelst ett ljusfilter H· 
mine,rar solljusets spektrum för alt få fram en bestämd 
färg, absorberas medelst ett s. k. oktavfilter samtliga i 

ett rum fö rekommande lj udsvängningar utom den önskade 
oktavens. Dessa svängningar registreras sedan automatiskt 
medelst en s. k. Neumann-skrivare, en sinnrik apparat, 
som frapperande hastigt tecknar en grafi sk bild av sväng
ningsförloppet och mi}jliggör mätnil1g av efterklangstiden . 
För att bedöma en sals akustiska förh ållanden avskjutas 
i studion en serie pistolskott; lj udvågorna upptagas suc
cessivt inom de enskilda oktaverna och registreras sam· 
tidigt av den omnämnda apparaten. Därvidlag är det 
synnerligen intressant att iakttaga ljudkaraktärens för
ändringar beroende på vilken oktavs svängningar som 
släppas genom filtret. Inställes detta t. ex. på den ett
strukna oktaven, så blir hörselförnimmelsen av skottet 
närmelsevis den normala. Komma däremot kontraokta
vens eller den trestrukna oktavens filter till an vändning, 
förmår ömt icke längre igenkänna lj udets ursprung. 

Medelst denna mätmetod blev det möjligt att under 
studions omhyggnad bit fi}r bit heräkna den akustiska 
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effektjviteten för de olika klangregistren. Utan att för

ändra salens ursprungliga dimensioner (ca 15 X 11 X 6 m 
eller inalles 1 000 m:l ) begynte man med att avläO'sna 
lakets pyramid räfflor. Man tog en femtedel åt gången 
oeh gj orde ideligen mätningar. Först efter det 4/ 5 av 
hela taket på detta sätt blottats, märktes vissa akustiska 
fi}rändringar, vilka sedan tilltogo i snabbt t mpo. Där· 
efter kom turen till väggplattorna, som ävenledes efter 
hand avlägsnades och delvis ersattes llled annat materiaL 
Det elastiska golvet bibehi}lls däremot oförändrat, emedan 
man konstaterade aU detsamma på ett effektivt sätt vibre· 
rade llled de lägsta tonerna utan alt absorbera fi}r mycket 
av klangstyrkan. Ett golv av betong hade alstrat en fi}r 
lång efterklangstjd. 

Jämförd med den gamla är den n ybyggda studion ma· 
hända milldre originell till utseendet, men i stället vida 
mera ändamålsenlig till konstruktion och inredning. Taket 
är numera helt massivt med undantag av fyra infällda 
roekwoolplattor ovanför mikrofonerna. Väggarna äro 
ävenledes till största del fasta. Men mellan de plana, må. 
lade y torna har man på ett bestämt avstånd från varandra 
puacerat ett slags smala fa settpela re av elastiskt material 
(se bilden ) . De bestå huvudsakligen av rockwool (mineral. 
ull ) , som har den egenskapen att effektivt absorbera de 
hi}ga och medelhi'iga tonerna och mildra deras skärpa. 

Utrymmet i den fi}l'Il yarle studion är väl utnyttjat. Dry nt 
2/ 3 därav ta "'es i anspråk av orkestern , som är placerad 
enligt den vanliga ordningen, Musikerna sitta bekvämt och 
behöva icke tränga, Några trappor eller resonanslådor 
för blas:instrum enten varken finna s eller äro nödvändiga. 
En konseltflygel och ett orgelharmonium, som även kan 
användas som celesta , iiro uppställda vid väggarna. P il 
nåda sidorna om dirigentpulten slå tvenne Telefullkens 
kondensatormikroIoner (se bilden). r ågra länstolar för 
eventuella besökande åhi}rare komplettera den trivsamma 
oeh praktiska interii}ren. 

Den intern a akustiken i sändalTummet är ännu bättre 
än den varit fi}re ombyggnaden. Varj e instrument gör sig 
väl gällande, och dirigenten kan noga bedöma oeh avväga 
orkesterklangens olika valörer, nå O'ot som är synnerligen 
viktigt fi}r prestationernas konstnärliga värde. 

En sinnrik detaljanordning, som väsentligt underlättar 
stämmandet av instrumenten , är en under dirigentpulten 
fastsatt elektrisk stämgaffel, som medelst en avbrytare 
för sättes i vibration. Dess klingande A tonar genom hi}g
talaren ut i salen så länge man det i}nskar. Då apparaten 
sattes upp, kontrollerades ton höj dens stabilitet (ca 440 
svängningar i ehmden ) oavbrutet under tio timmar med 
hjälp av speciella mätinstrument. Denna detalj tir karak
teristisk för den noggrannhet med vilken det arbetas vid 
Finlands Rundradios musikavdelning; 
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Trots krig och kristid slutfördes ombyggnadsarbetet 
ovanligt snabbt, och på hösten 1940 kunde den nydanade 
studion ~Iter tagas i bruk. Att man denna gång hade 
träffat prick och lyckats kon truera en verkligt förstklas

sig studio enligt modernaste principer framgår bäst a 
det stigand intresse för den finska radjomusiken bland 
lyssnarna i in- och utlandet. Tack vare den speciella om
soro-en om de l· ga tonerna och de olika registrens inbör
des jämvikt får ? rke terklangen den mjuka fylligheten 
och dynamjska intensiteten, som väckt uppmärksamhet 
aven i Sverige och som rrör, att man stundom tror sig 
höra en betydligt större orkester än den i ~jälva verket 
är. I avseende på den utmärkta akustiska kvaliteten har 
man på svenskt håll t. o. m. jämfört musikutsändningarna 
från Finland med de förträffliga direktöverföringarna 
fran Kungl. Teatern i Stockholm. Att denna jämförelse 
icke är oberättigad har ja~ personligen kunnat konsta
tera, då jag varit i tillfälle att höra båda utsändningarna 
genom red. Holmbergs stora konsertmottagare. Detta är 
särskilt anmärkningsvärt emedan den finska Tadioorkestern 
varken till nlLlnerär eller ammansättning undergått några 
nämnvärda förändringar, sedan den förnyade studion ta
gits i bruk. Den består fortfarande av normalt ca 25 med
lemmar och har - mirabile dictu - endast en eller vid 
behov högst två kontrabasar till förfogande. nder kriget 

har dess totala styrka dessutom ofta varit starkt redu

cerad. Effekten i högtalaren beror således främst på ett 
riitt och proportionellt förhållande mellan studions akus
tiska konstruktion och de förefintliga instrumentala re
surserna. Däri ligger emellertid även den finska studions 
begränsniu<Y. Den är avsedd för en mindre orkester, och 
enligt dr Haapanens åsikt erhåller man det bästa akus
tiska Tesultatet i högtalaren, när musiken utföres av ca 
20 musiker. En stor symfoniorkester skulle varken rymmas 
eller göra sig gällande i denna sal. Därför samarbetar 
Finlands Rundradio med Helsingfors Stadsorkester, som 
räknar ca 70 medlenunar, och sänder dess symfonikon
serter från Konservatoriet eller Universitetets Solennitets
sa l. Genom ständiga förbättringar har man nog mamng
om lyckats upparbeta den akustiska kvaliteten även vid 
dessa utsändningar, men sanlIna fullkomning som vid 
direktöverföringarna fran studion når den icke närmel
sevIs. 

Önskedrömmen m en specialbyggd stor sal, lika lämp
lig för såväl offentliga orkesterkonserter som för original
tl10gna radioutsändningar, hägrar ännu i framtiden. Men 
det råder in tet tvivel O'm, att med de erfarenheter som 
redan vunnits i Finland och framåtandan hos de ledande 
musikerna och radiomännen denna dröm kan fÖl'\'erkligas, 
blott tidsläget det medgiver. 

Rumsakustik och mikrofonplacering 

4. Uppfattbarhet. Hörselkurva. Mikrofonplacering vid filminspelning. 

Av ingenjör AndelS Djurberg 
Aga-Baltic A.-B. 

I de föregående artiklarna i denna serie ha behandlat 
de olika faktorer, som inverka pii akustiken i ett rum. 

Det har konstaterats att efterklangstiden är ett viktigt 
kriterium på rUlllmets akustiska kvalitet. Skall rummet an
vändas som föredragssal , IiirosaI eller överhuvud tagel {ör 
tal så kall man angiva dess lämplighet härför med en 
siffra, som är mera påtaglig än efterklangstiden, nämligen 
den procentuella uppfaltbarheten av talet. Denna metod 
är emellertid icke generellt an ändbar då den i en given 

lokal varierar med olika talares förmåga alt uttala orden 
tydligt, samt med den st rrkn, varmed orden framsägas. 
Likväl .har denna metod sitt givna intresse när det gäller 
bedömandet av ett rums eller ett ljudreproduktionssystems 
lämplighet för överförin <T a tal. 

Uppfattbarheten. 

Tillvägagångssättet för bestämmande av uppfattbarhe
ten i en hörsal är följande. En person uppläser från 
talarstolen en serie ord, som ej bilda sammanhängande 
satser utan äro fTodtyckligt valda. En stenoo-raf på någon 
av de bakersta platserna i salen skriver ned talet. Man 
jämför däreftel- det antal ord, som stenografen skrivit 
ned rikti <Tt med det antal ord, som talaren uppläst, och 
beräknar huru stor procent det förra utgö r av det senare. 
Därigenom att orden ej bilda sammanhäno-ande, begrip
liga meningar kan stenografen ej ersätta ,dana ord, som 
icke uppfattals. Metoden förutsätter att orden läsas i följd 
med normal hastighet och att st nografen behärskar be
tydligt större hastighet än denna, så att ej bristande för-
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miiga all hinna med nedskrivninge ll inverkar på resul
t.atet. 

Uppfattbarhet Il behöver icke vara 100 0/ 0 för att mall 

skall kunna följa med och förstå allt vad en talare säger. 
När de uttalade satserna äga mening och innehåll över
bryggar man omedvetet d luckor i satsen, som uppstå 
vid icke uppfattbara ord_ Först när dessa luckor bli för 
ofta förekommande <och kanske omfatla flera ord vard ra, 
bci rjar det att bli svart för tanken att hinna med både 
ö er},q ..,.gandet av luckorna och fattandet av satsens inne
håll. iII j ämföreIse mellan uppfattbarhetssifha n och möj
ligheten för en åhörare att följa med vad e.n talare säger 
kan följande Letyrrsättning tjäna: 

ppfattbarhet 75 % my ket bra. 
» 6.') % tillräckligt. 
» (J!) 0/ O otilIrä ·kligl. 

Motsvarande ' iffror fö r \'arje annat sprilk än moder 
målet ligaa hög re och äro JJ roende av i vilken grad det 
friimma nde spraket behärskas. 

Fig. l isar eLt diagram över uppfatt barh ' tens beroende 
av efterklangstiden_ Kurvan gäller direhlyssning i en 
hörsal. 0111 synes ii r llppfattbarheten tilIräeklio' ännu vid 
;; sekunders efterklangstid fö r att man skall kunna första 
det sagda. Fig. 2 visa r hur uppfattbarheten är heroenclp 
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Fig. 3. Uppfattbarhetens beroende a v del uverfi; rda freb enöområdet 
v'id lj ndreprodnktion, Den heldrac<na kurvan viöar hur lIppfattbar
helen va ri erar när denna kurva utgiir undre gränsen för deL ;iver
förda {:reb en området . Dcn s treckade k urvan visa r hllr IIpp(aILbar
helen varie rar när denna kurva utgör ii\rre griill ~ ell för del överförda 

frrkv n,omradct . 

av Ijudsl)rrkan . Vid ljudnivåer mellan 65 och 80 dB är 
uppfattbarheten 100 0/o• 65 dB anses vara den ljudnivå, 
vid vilken talet är tydligast. Ett onödigt ökande av ljud
styrkan över denna nivå verkar irriterande, även om det 
tiJl en början icke minskar uppfattbarheten_ 

törande bilj ud i form av hull r, förslärkarbrus, nät
brum, slanuande maskiner, sorl m. m_ nedsätter uppfatt
barheten, särski lt 0111 denna redau är låa. För all å terfå 
sal/lma uppfattha rhet, som rådde inuan det störande bi
ljudet satte in, måste 111all höja talets nivå med omkring 
samllla belopp som det störande Ij udets nivå. 

Av fig_ 3 framgår hur uppfattbarheten minskas när 
elen lägre eller högre del Il av Ijuufrekvensområdet ej 
medtages vid å tergivningen i ett lj udreproduktionssystem. 
Diagrammet visar t_ ex. att om hela Irekvensområdet lUl

der 1000 p/ s utelämnas så är uppfattbarheten ca 85 o/ n 

och talet sftledes for tfarande fullt be"riplif,>1, Skulle i stäl
l L höga frekvenser över 3 000 p /s utelämnas, så skulle 
uppfaltbarheten likaledes lJli 35 %. 

Hörselkurvan . 

När ett ljud ar så svaat att det näu ()ch jämnt hörs 
skiger IllaIl a tL des Ij udslyrka ligger vid hörseltrÖskelll . 

Xr det å starkt att hörselförnimmelsen biirjar att övergå 
i smä rta säges de ljudstyrka ligga vid smärtgränsen. 

Lj udnivån fö r såväl hö rs !tröskeln m smärtaränst'll va
ri 'rar med frekvensen_Hörsel tröskeln har siu: lägsta viirde 
vid ca .3000 p/ s. Örat känslighet är sål des störst för 
ljud av delta Veri dtaL Diagramm et i {j O'. 4, visar hur 
h" rseltröskeln och miirtgränsen variera med frekvens eu. 
Den fi gur, om bildas av dessa båda kurvor, brukar kallas 
hörs >Ikurvan eller hörselytan, och den anger hö rselns OJll 

få no' i såväl frekvens- som Ij udstyrkehän eenJe. Den sva
gasLe 3000-periodiga t on man kan uppfatta har 10 dB 
lägre nivå iin akustjska nolJ ni ån. En 100-periodig ton 
måste vara ca 45 dB starkare för att den skall höras, dvs. 
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Fig. 4. H örselns ljlld styrke- och frekven mfll ng. Den heldragna 
kurvan anger hörselt röskcln , de vagaste lj ud, som kunna uppfa ttas 
vid olika frekvenser. Den s treckade kurvan är smärtgränsen. Ökas 
ljudstyrkan jiver denna gräns övergår hörselförnimmelsen till män · 

förnimmrl,;e. Ljudstyrke,kalan :ir graderad i dB akustisk ni v,L 

dess Ij udtryck skall vara nara 200 gånger starkare. Trots 
denna stora skillnad i ljudtryck förefalla dessa båda toner 
lika tarka , nämligen ll ätt och jänmt hörbara_ 

Genom att välja ut en ton av viss frekvens och god-
t) ckli o' nivå och sedan taga reda på vilka nivåer av all a 
andra frekvenser, som ge ultryck av samma Ij udstyrka 
som denna_ och pricka in de sålunda erhållna njvåvär
dena på ctt kurvbIad, får Illan en kurva av det slag, som 
ingår i fig. 5. Diagrammet i denna figur upptar ett antal 
dylika kurvor för olika lj udni våer. Man har här utgå tt 
från Ijudniv.in för en l ODD-pi s ton, för;;;t \' id O dB. Där
efter har för varje kurva n ivå n ,'id denna frekvens ökats 
med 10 dB. Det hörselintryck llIan få r t_ ex. av en l 000

p/ s ton vid 40 dB akustisk ninl erhåller lllaIl för en 
LOO-p/s ton först vid en 20 dR hlig re akust i5k nivå . 

a r oeh en av kun'orna i fi . S visar nivil n fö r tOll er 
av olika frekvens, som ge lika tarkt hörsel intryck. Kurv
ka ran utgör alltså cn tikala ön'r hör-eli ntrycket, v rs 

gradering \ arierar med frekvensen. Endast yid 1000 p/s 

ä r skalan ide~tisk med den i decibel graderade Ijudniva
skalan. Graderingen av hörsellntryckskalan kallas i den 
tyska litteraturen P hoI1_ Vid 1000 pi är l Phon alltid 
lika n d l dB. Vid andra fr kvenser vari erar förhållan
d t mellan P hon och dB med n ivan. Exempel : Vid SO p/s 
motsvarar Il ökning av hörselintr Tket från () till 10 P hol1 
en IjudnivåöJ...ning av S ilE. En 100-p/ tOll llIed en akus
ti sk nivå a 65 dB ger ett hörselmtryck av 50 Phon. 

Den sti;irsta skillnaden mellan ni vån vid 1000 p/ s och 
nivå n vid låga frekvensc r med sanuna hörselintryck före
finnes vid hiirseltröskeln. Se fi g. ::i. Ju mera man ökar 
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Fig . .J. Kurvo r över lika starka hör el intrye k vid olika frekvenser. 
Ljudstyrkeskalan till vän, ter ä r graderad i dB ak uslisk nivå. En · 
hd en för hörseli ntryck kallas Phon. Varje UIva represen tera r etl 
vi,. t hö rselint ry ,k och sul des ett visst Phon-tal. Della tal ä r iden· 
ti sk t med den ak ll sl i ~ ka nh'fl n i dB på P llO n-kurvun \ id 1 000 p i . 
Exempel : En 100·peri odig lon med 6,; dB niva g r hör;oelintrycket 

50 Plwn. 

ni\'ii n öve r detta värde, deslo mera utJall1nas denna skill
nad, tills vid en ni vå av 100 dB man erhåller samma hör
selintryck vjd alla frekvenser upp till nära 2000 p/s. 

Sänkningen av kurvan ö\'er 2000 p/ s är oväsentlig. Li
kaså har höjningen ö\'er 5 000 p/s iute någon praktisk 
het) delse då den mellan denna frekvens och 8000 p/ s 

endast uppgår till ca 10 dB, och å tergivningsapparaturen 
i regel icke medlager högre frekvenser än 8000 p/ s. För 
att åskådliggöra betydelsen av det i diagrammet, fi g. 5, 
visade förhållandet mellan hörselintryck, frekvens och 
akusti sk nivå ta vi ett exempel. Anlag för enkelhetens 
skull aU vi med en högtalaranläggning återge musik, och 

alt den akustiska nivån över hela frekvensområdet ä r 
100 dB. En SO-p/ s lon, som fltergives med denna slyrka, 
förefall er fö r hi-j rseln att vara lika stark som en l OOO-p/ s 

lon å tergi ven med saJlllna t 'ka_ Båda gc hörselinlryck ' t 
100 Phon. Nu minskar man ljudstyrkan med 30 dB gelJOlIl 
att vr ida ned volymkontrollen. Den akusti ska ni vån över 
hela f rekvensområdet blir då 70 dB. Hörselinlr) eket för 
en l O()()- p/ s ton blir 70 Phon , men för en 30-p/ s ton blir 
det en das t ca 3,) Phon. Minskningen av ljudstyrkan har 
s,lledes i realiteten dessutom medfört en betydlig försvag
nin g ay ba 'i'ltergi vnillgen_ Denna försvagnin tr av basate r

givningen bli r mera markerad ju större ljudstyrkeminsk
niugen iir, su m man liitt kan kOlI stateru genom att sludera 
diagramlnct i fig. ,). 

Var och en kan Illed sin rundradiol1loUagal'E' exper i· 
1Il t'll tellt påv isa det här relaterad förhållandet. Gör fö l
jande exper inlent: vid IUusiklllottagning inställ klang färg,;
kontrollen i ett medelliige (normalt). Drag på vo lymkon 

trollen sa lJllg t alt ljudet blir gallska starkt. Lyssna ell 
,;tund på musiken och lägg märke till dess ka raktär sär-
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skilt med hänsyn till proportionen mellan låga och övriga 

frekvenser. Drag därefter ned volymkontrollen, så att 
ljudet blir svagt. Ljud t kOI1l1ner nu att sakna låga fre· 
kvenser, och när det därtill iir svagt förefaller musiken 

spröd och onj utbar. Inställ därefter klangfär uskontrollen 
i det liige där mesta möjliga bas medtages. Den spröda 
karaktären hos musiken har nu försvunnit, och trots att 
ljudet fortfarande iir svagt iir Illusiken åter njuthar. 

I den procedur vid framstiillningell aven Ij udfilm där 
musik skall läggas som »bak" 'und» till en dialog eller 
till förklarande tal måste vederbörlig hänsyn tagas till 
den förändring i karaktär, som musiken undergår när 

dess nivå varieras Illed volymkontrollen. Här kan det \'ara 
lämpligt att låta volymkontrollen och klangfärgskontroll n 
regleras med gemensam ratt. Dessa båda kontroller skola 
då vara hupkopplade på så sätt, att mall vid minskning 
a\' volymen samtid igt åstadkommer en ökning av förstärk · 
nill lYen m' låga frekvenser. 

lhkrojonplacerin{!; vid filminspelning. 

I artikel l i denna seri redogjordes för huru mikro· 
fonen i ett Ij udrcproduktionssystem skall användas. Mikro· 
fonavståndets och efterklangens inverkan på upptagningen 
di;:kuterades. Vissa riktlinjer för mikrofonplaeeringen 
ga\'s. Dessa kunna i stort sett följas vid högtalaranlägg. 
ningar, grammofoninspelning oeh radio. Vid ljudfilms

inspelni ng tillkommer emellertid andra synpunkter, som 
ofta gö ra mikrofollplaceringen till ett sv, rlöst problem. 

l första hand mtlste man här ta hänsyn till att mikrofonen 
ej far sy nas i bilden. Kameraobjektivet omfattar en viss 
rrmdvi.Jlkel, inom vilken mikrofonen icke får finnas. Skul· 
le det likväl vara nödvändigt att placera mikrofonen innan· 

för detta område. å måste den dölj as bakom nå~ot före· 
mål , som ingår i sceneriet. Vanligen placeras ndkrofonen 
hängande från ytterändan av en bom, som från en ställ· 
ning utan fö r det av kameran bestrukna området skj uter 

in ovanför de agerallde. Det riicker emellertid ej att tillse 
att mikrofonen är utanför bildfältet. Man måste också 

sö rja för att mikrofonens s ugga icke kommer aU falla 
på de agerande eller på någo t föremål i sceneriet där den 

lätt observeras. Att förhindra detta kan vara ganska svårt 
då scen ' riet belyses av lampor och projektörer frun flera 
håll. Många gånger är det nödviindigt att fly lta någ'On 
lampa eller att ändra kanwrainstiillninO'en . En ändring av 
skådesp larnas placering kan ibland unrlerläUa lllikrofon· 
placeringen. Ljudingenjören m,h te därför intimt samar· 
beta med såväl fotograf som regissö r. Avvikelser från det 
arrangemang, som var och. en av dessa hade tänkt sig 

från början beträffand spelet, kamerainställningen och 
mikrofonplaceringen i en scen, bli ofta nödvändiga för 
att 111 l1jIiggöra den slutliga inspelningelI 8\' scenen . 
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En annan svflrighet vid ljudfilmsinspelning, som icke 
förekommer i andra Ij ud reproduktionsmetoder, Iiager 

däri att skådespelarna icke äro stilla medan ue tala . De 
vrida pa huvud et iin at ena hållet, än åt andra. De sätta 
sig ned eller res, sig upp medan de tala, eller de förfl ytta 
sig till olika delar av sceneriet under paga nde replik· 

väx ling. Med kiinneclom um den stora förändring i det 
upptagna ljudets karaktär, som inträder ä\Ten vid en gan · 
ska obe!} dlig ändring av mikrofonavstånilet, första r man 
hur s\'årt det skall vara att åstadkolluna en nagot så när 
jämn IjudkcIrakhir i upptagningen. 

För att millska inverkan av fterklallgen vid upptag. 

ningen använder man i största möjliga utsträckning rikt· 
ningsmikrofoner, alltingen balldmikrofoner eller cardioid· 
mikrofoner. Då skådespelarna förflytta sig i sceneriet 
måste mikrofonen föl ja efter och ständigt ridas så, att 

den talandes mun konuner att befinna sig inom mikro· 
fonens upptagningsvinkel. Vidare måste ll1ikrofonförflytt· 
ningen ske på sådant sätt, alt mikrofonavståndet (avstån
det mellan mikrofonen och den talandes mun ) varierar 

så litet som möj li O't. Den bom, i vilken mikrofonen är 
upphängd, skall vara konstruerad så att den möjliggör 
följ ande manövrer: Mikrofonen skall kunna vridas ett 
helt varv, höjas och sänkas och förflytta s i alla riktningar 
i horisontalplanet. Dessutom skall hela bommen kunna 
köras längre sträckor vid upptagning av följ scener (»åk· 

scener>.'). Mikrofonstativ av detta slag består aven kraftig 
pelare av järnrör, monterad på ett med hjul försett under· 
rede. Överst på pelaren vilar mikro{onbommen, lagrad i 
en gaffel. Bommen utgöres av två stålrör, av vilka det 
ena är teleskopiskt förskjutbart i det andra. Det förskjut. 

bara röret kir i ytterändan försett med en vridbar upphällg' 
ningsanordning för mikrofolI en. Det grövre, i gaffeln 
lagrade röret, är belastat med en lllolvikt för utbalanse· 

ring av mikrofonen. Uuderredet är försett med ett golv, 
på vi lket mikrofonskötaren står llär han mallövrerar mikro· 
fonen . Manöverorgallen äro placerade på pelaren ca en 
meter (iver underredet. '\'led en pak, kopplad till bom· 
mens motviktssida , kan man leda bommell i höjdled kring 
gaffelIagringen och därigenom höja och sänka mikrofo· 

nen . idare kan man med spaken vrida pelaren och på 
så sätt svänga bommen och förflytta mikrofonen i sidled . 
Både denna vr idning samt höj· och sänkningen kunna var 
för sig låsas i önskat Hige. Medelst en vev kan man skj uta 
ut resp. dra in den del av bommen, på vilken mikrofonen 
hänger. För ridning av mikrofonen fillnes på pelaren 
en ratt, som med \\ ires står i förbindelse med mikrofonens 
vridbara upphängningsanordning. Vid upptagn in~ av följ. 
scener skj utes hela mikrofonstati\"f~t av ~eenarbetare , me· 
dan mikrofollskötaren står på underredet och mallövrerar 

mikrofo!len. 
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Vid närbilder och stillastående scener kan man i vIssa 

fall använda smiirre golvstativ liknande dem, som före

komma i samband Ill ed högtalaranläggningar. Ett d) likt 

stativ be "tå r av två metall rör, a et ena förskj utbart i det 

andra_ Det grö,rre röret är monterat pa cn fotplatta_ Mikro

fon en fä le i en skru vfattning på det inre röret. Genom 

att dra ut detta rör mer eller mindre kan man inställa 

mikrofonen på önskad höjd_ I detta läge låser man det 

inre röret med en spiinnmntter på det fasta rörct. 

Vid inspelning av följ scener stå r kameran på en vagn, 

som skjules a\' scenarbC'tare_ Det kall da ibland visa sig 

lämpli<rt att lå ta mikrofollsköta ren sitta på kam eravagnen 

och hålla fram mikrofonen på en stång_ 

För att icke wndra spelet och däri e'enom nedsätta det 

konstnärli ga värdet av filmen är det önskvärt att kåde

spelarna ha största möjliga rörelsefrihet i sceneriet både 

i fråga om förfl yttnino- över golvet och vridnjng på huvu

det medan de tala_ Lj udin genj ören måste här i möjligaste 

mån försöka anpassa mikrofonarbetet efter spelet. Men 

det li gger i Ij udfilmsteknikens natur att en vi ss griins 

måste sällas för rörelse friheten om icke karaktärsföränd 

ringen a v ljudet ställvis skall bli så kraftig att den drar 

li ed helhetsintr}'cket av filmen_ Här gäller regeln att uell 

riktning, i vilken skåde pelaren talar, a ldrig får avvika 

mer än 90 grader från riktningen till mikrofonen. Vid 

större av vikelser intriider en snabb försihnri ng av ljudets 
kvalitet. 

Man möter ofta den invändningen från regi ' sörer och 

skådespela r att om talet hcirs bra nä r man slår och 

lyssnar på det så ska det giveh'i också gå bra alt ta upp 

det i mikrofon. Detta är en sl utsats byggd på ofull stän

diga förul sättningar. l a rtikel l i denna serie di skute

rades skillnaden mellan direktl yssning och lyssning via 

mikrofon och Ij udreprodukt i onss ~' s tem. Utgå r lilan f rån 

den där givna fijrk laringen förstår man att en hastig för

sämrin g av ljudkvaliteten måsle inträffa när talaren vrider 

huvudet )]J r iill 00 grad er fr an riktningen till mikrofon en, 

ty dfl upphör Illikrofonen plötsligt att träffas av det för 

upptagnin fYc ll så viktiga cl irektljudet från muunen. Där 

så ske ka n för öker lllan att hålla mikrofonen rakt framf ii r 

den taland !" enä r "id större avvikelser även inom de tillåt

liga 90 g radcrna en viss fij rlu t a ,' höga fr ekvenser gijr sig 

Ill iirkbar. Den rymdYinkel, om be<rränsa r det från mUIl

Il cn ut5trålallde lj udet iir nämli p:en sn iivarr~ vid hiiga fre

b 'cns r än vid låga, För atl den individ u Ila karaktäreu 

hos en röst skall kOlllma till sin ditl är det av vikt att lTIan 
icke tappar bort höga frek , en ~er. 

En spelfilm är sall1l1lansatt av ca .')00 »tagningar» gjor

da med olika kamerainställni ng. Där förekolIlllla närbil

der, avs dda att ge åskådarell in trycket att han har den 

agerande alldeles inpå sig. helbilder, SO I11 vi sa en hel 

rumsinteriör, i vilken personer röra sig på ett synbarligt 

av til nd av flera meter från åskådaren och bilder, som 

isa skådespelarna på avstånd varierande mellan de båda 

nu nämn da. De olika avståndsintryek, som bilden sftlunda 

ger, bör mall ta hänsyn till vid inspelningen av ljudet. 

I en närbild , som euda t medtarrer huvud och axlar, kan 

man ha mikrofonen på 50 cm frå n munnen_ I helbilder 

där personerna skola förefalla att vara på flera meters 

avstånd från åsk daren kan man ha mikrofonen på Ilh 
meters avstånd. Längre mik rofonav tänd bör icke använ

das om replikerna äro a, betydelse för sammanhan aet. 

id upptagning av fester eller andra scener där flera 

personer krin '" ett bord tal a m er eller mindre i mUllnen 

pa va randra använder man dynamisk mikrofon av typ 

»kulmikrofon » (t. ex. Western Electric) _ Denna hänges 

då milt över bordet på l il P/~ meters höjd över detta. 

Vid en följd av scener, om höra ihop, t. ex. olika in

ställningar på personer , som äro inbegripna i ett samtal, 

händer det -ällan alt dessa tagas i den följd de före

komma i manuskriptet. Det kanske går dagar meIIall 

inspelningen a vissa av dessa scener. Man bör da i ma

nuskriptet anteckna sådana data , an aaende inspelningen 

av varj e sceH, som kunna vara till lednin g vid forLsatt 

inspelning i samma scenföljd. 

Vad atelj en beträffar, så böra dess vägga r och tak vara 

bekliidda med material , vars ab. orption är stor över hela 

frekv ' nsolllrådet. Helst böra väggar och lak vara sick

sack-profilerade. I varj e fall måste parallella begränsnings, 

ytor undvikas_ Vid byggandet av miljöuppställningarna 

(ex. rumsinteriörer ) i atelj en und vikas likaså parallella 

ytor. Här h a r filmarkiLekten ett bra tillfä lle att bidraga 

till god ljudkva litet j filmen. För dämpning av reflexioll 

frå n plana väggyLor i n;i lj öuppställnirJ'Yen utanför bild

fä lteL användas filtar ellcr Ij ocka draperier, S0111 häll gas 

lI ell framför väggen på ell avstånd av 10 till 15 Clll frå n 

denna. Särskilt IJör denna å tgärd tillgripas id scener där 

lllaTl är tvungen att arbeta lUed rela ti vt långt mikrofon 

avstånd , och således efterklangens skadliga inverkan är 

onormalt stor. I detta sammanhang kan nä mnas att mikro

fonen ej fa r placerns lIära inpå en större yta , t. ex. intili 

en vägg eller tätt över elt bord. E n annan dålig mikrofon

pla eriLl g iir mellan den tala nde och en närbelägen viigg. 

Det fria u tr~ mmet bakom mikrofonen bör h elst va ra sLnrt. 

id all ljudinspelning utgör kontrullyssn ingcn via m i

krofon och förstärkare det '-lutliga kriterium , efter vilket 

man avgijr Olll mi krofo nplacerin g och andra akustis-ka Olt}

stiin digheter äro s[ldana . alt signal till upptagnilt '" ka ll 

givas . - 1en enuast med in C1 ~len de kiinnedom om de fakt o

rer, SO Il1 .inve r!-a på det upptagna ljudets kvalitet. kall 

man suaLbt och ändamålsenligt vicltarra de å tgärder, SO I11 

ii ro nödvändiga för uppn · ende av ett gott resultat. 
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Kortvågsmottagare 

L Raka mottagare 

Av teknolog Carl Akrel1 

Kortvågsområdet mellan tio och sextio meter ha r alllid 

för en stor kaleo-ori radiuj) ssnare haft sin ~peciella 

tjusning då detta ger god möjlighet till fjärrmottagnll\g. 
Mottagningsförhållandena växla emellertid ays ' värt från 

tinHne lill timme, dag till dag, årstid till årstid och lika 

hopplöst som det heja verkar ibland, lika lätt är det en 

annan gång alt ta in stationer på ett avstånd av 10000 il 
20000 km . l nuvarande oroliga tider är det särskilt in· 

tressant alt kunna följ a kriget i etern från Japan , Kina, 

Indien, Indokina, Amerika osv. genom att avI)' sna före· 

drag, dagsnyheter och givetYis även musik. Kortvågsmot. 

tagning ställer ~iven stora krav på lyssnaren. Denne mäste 

vara språkkunnig och bör helst förstå nagot. av de 

stora språken, i varj e fall det engelska, som för närva· 

rande tycks vara etl eterns esperanto. Lyssnaren måste 

dessutom förfoga över en förstklassig rnottagaranläggn ing 

och kunna sköta densamma, S<'I att den ger det mesta miij· 

liga. Ä vell om en station kommer in med god st Yrka, får 

man ofta finna sig i en m ycket irriterande snabbfading 

med atföljande ljudförvrängning, som spolierar särskilt 

Illusikprogrammen. PCI sändarsidan . öke t" man naturlio"t\ris 

ordna det så att mottao-nin o'ell blir s& god som lIJöjligt. 

Varj e stormakt har j LI stationer, SOll1 man räknar i tiotal, 

ueh som sänder helaftonprog ram avsedda för andra kon· 

tinenter. D europei"ka siindarna ~ända St lun·da program 

avsedda för Ocean i n och Ostasien tidigt på morgonen, 

pa eft!~rmiddag('Jl siindas Orientpro O"rammen, på kvällen 

Afrikaprogramrnen och sent på natten Amerikaprogram· 

lIIen. .v ovanstående ä r det tydligt att sändningen vanli· 

gen endast avI) ssna inom tt hegränsat områd , och sta· 

tionerna äro oekså numera uLTlI_lade med en e!\er flera 

riktantenner, S011l kunna kopplas in cfter behag, och vad 

sty rkan bet.r ä ffar b öra 100 I " ,tationer ej till ovanlig. 

heterna. SmiL lationer ha svårt a tt göra sio' gällande da 

vagliirwdsomrLldclla äro överfyllda icke minst av dc nu· 

lI1era så anliga störsändarna. 

I denna art ik Iserie riktar _i" -förf. i huvudsak till elen 

del av lå >kretsen, som iir intresserad av att själv utföra 

konst ruktioner, även om det förut skulle finnas en vanlig 

ll10ttagare i hemmct. J fortsättningen kommer atl föreslås 

och beskrivas en serie motlagare, såväl enkla om mera 

avancerade, där schemata spec iellt tillrä ttalagts för alt 

uppnå god kOTtvågsl1l ottagning. H~irvid kOll1mer en av 
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Fig. 1. 6 + 2·ri;r5 dllbbel<uperhelerod )'n för mOllagning al' eli .lIllnl 

bandspridning'Olnråd en på kortv g. 

förf. konstruerad modellapparat av ovanligt utfi;rande 

(fig. ]) alt utförligt beskrivas. Slutligen kommer etL kapi. 

tel där bl. <I. enkla störspärrar omnämnas och en hejg' 
f rekvensförstärkare beskrives. 

Samtliga föreslagna konstruktion r , med undantag av 

en reflexkoppling, ha varit i bruk i å ratal bland amatörer, 

sii r~kilt i SA. Bortsett från den förut omnänUlda modell· 

apparaten överlå tes det praktiska utförandet helt åt kon· 

stru ktören, varvid denne må"te nedlägga största olllsorg 

vid p lanerandet för att erhålla ett gott resultat. Förf. har 

övert) gal sig om, att de använda riirt) perna, när della 

skrives, finnas tillgängliga i marknaden, om oek ej i sa 

stort antal exemplar. 

~ärmast kommer att Leskri vas hur man bygger raka 

mottagare, som äro utrustade med van lig terkopplad dc

lektor av den typ, som allm~int användes för ett tiolal tll~ 

sedan. Genom begagnande av moderna dubbelrör har rör· 

antalet kunnat hållas så H\gt som två a tre stycken. Senare 

beskrivas två små trerörs superheterodyner. 

Den raka lI10ttagaren har j Il på senaste årell blivit mind· 

r popuh"il" och förekommer numera enda"t som lokal mol· 

tagare för mellanvao- och lång\7, g. För den som ej har 

rad eller tid att göra någou större konstruktion ar det 

emeller tid mycket lättare att få goda resultat med en rak 

rnottan-are än med ell li ten superhet Jodyn. Den senare 

blir ofta okänslig, har bög brusnivå samt tar in ,tatio· 

nem på tv ställen p~i skalan, det ena den s. k. spegel. 

frekvensen. D största nackdelarna med raka motlagare 

torde vara alt del är s\·å rt att konstru era dem så att dl' 

få till r~icklig ' elektivitet och att liminera handk paciteten. 

c,. och 4·rärs II/ulfagare m ed endast två kombinatioltsrär. 

Genom att kom binera den mod erna europeiska 11 ptod· 

lrioden UeR 21 med något av de amerikanska slutrören· 

likriklarrören, lämpligen 70L7 T, har el! tv rörsmoltu· 
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Fig ..3. Två andra metoder all variera il ter· 
kopplingsgraden hus mottagaren i fi g. 2. 
R'2 och R'4: ålerkopplingskonlroJler. I 

= 50--250 pF, reglerbar, glimmer. R,, = 50 
kQ. R, ~= lOO kQ. R,, = 50 Hl. I övrigt 

'amma beteckningar som i fig;. 2. 
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Fig. 2. Rak mottagare med tva dubbeIrör. D, och D.: hög[rckvem;· 
clrosslar (u\,;cdda för kor tvåg 1 100 meter), D;, : [jJterdro sel, L: 
;kalbelysoing,lampa. 6 volt, 0,15 am p., (;10: återkopplingskootroll, 
C,-----L\ : aVotämningskonclen5ator, C, och C8 : trim kondensatorer . Alla 

motstand 1/ 2 W, dä r ej annorlunda anges. 

e, = ,5 000 pF, 3000 V C.., = 16 .uF, 350 V, el..lyt. 
C. =3--30 pF, trimmer. eIn = 16 .uF, 350 V, e1.·lyt. 

C"' C9 = 2X 150 pF. C,, = 20OOO pF. 

C,= O,l .uF (ind.·fri). R, = 200 Q. 

C, = O,l .uF (jnd.·fri). R, = 30 kQ. 

C,; = 100 pF, glimmer. R~ = l ,O mQ . 

C,=3- 30 pF, trimmer. R. = 200 kQ . 

C< = 3- 30 pF, trimmer. Ro = O,i'i MQ. 

C•. C,1 = 2X 150 pF. R,, = l 000 Q. 

C", = 250 pF. R7 = 200 Q. 

CIl = l00 pF. 1<8=- 50 Q. 

C,, = lO 000 pF. R,, = 400 Q, 2 watt. 

C'1 = 50 aF, 2,5 V, el.·lyt. Rlo = 200 n, 6 watt.

e" = 2 000 pF. RII = 500 n, 30 watt. 


gare i allstr()I11sutförunde kunnat föreslå,;, som är utrustad 

med ett stegs högfrekvensförstärkning, detektor, slutsteg 

och likriktarsteg och som kan anslutas till 127 eller 220 
volt. (Se fio·. 2. ) Vid första påseendet kan det verka egen· 

domligt aU heptoddelen i lieB 21 användes till högfrc. 
kvensförstärkning, då denna kanske ej blir mcr än tio 
gilnger, i stället f(-jr till lågfrehensförstärkning. Högfre· 

kvenssteget f),Uer emellertid en hetydelsefull funktion, i det 

att förutorll sdekti\ itetsökningen och förstärkningen vinnes 

fl 

Ila 

127 V nov 

VCI/21 70Ller L 

en hetydande förenklin g i handkll'andet al' apparaten vid 

inställandet av stationerna. Fördelen iir nämligen den, att 
antennen ej får tillfälle alt påverka detektorkretsen, var· 

för återkopplingen kan få att fungera jämnt över vida 
områden oeh uppkomsten av s. k. »döda punkter», där 

man ej kan få detektorn att svänga, elimineras. 

Högfrekvenssteg'et är av helt vanligt utförande. Vid ano· 
den på röret anv~indes drossel.kondensatorkoppling till de· 

tektorkretsen. I denna regleras återkopplingen med vrid· 

kondensatorn elt). Den bästa och vallligaste metoden, som 
anvillldes vid pentod. detektorer och S0111 milJdre paverkar 

avstämningen, nämligen att reglera återkopplingsgraden 
med skärmgallerspänningen, har j u här ej kunnat använ· 

das, då blott en triod står till förfogande. Skulle avstäm· 
!lingen allt för nl\'cket påverkas, föreslås två andra kopp· 

lingar i fig. 3, där återkopplingsgraden i ena fallet ändras 
genom att variera potentiometern RI2 och i andra fallet 

varieras med rörets anodspiinning genom potentiome· 

tern R 14' 

Om slutsteget och !ikriktarsteget finn es intet siil'skilt att 

omnämna. Vad spolarna beträffar så äro dessa dimensio· 
nerade och utriiklladc i (jg. 4 .. Primären till högfrehell~' 
stegets gallerkrf.'ls har utiörts för ansluhlillg till en stör· 
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INGRNGS S POL RR 

/J-25me/er 25 - 55 mtf~r 
I.l :::;;:l,o.rH Ll:::: 4,o~...uH 

I 

____ -, 
L, 

L, 

~I 
j I 

-I "I 

lt 

l., 

C) 

"" 
I 

",,;"1 

Ga/le r-

JO'd 

R.? ~/ J(Jrd 

i1n l. J 

SIJ! : S/iO
I ,L _____ .J IL.... _____.JI 

Fig. 4. Utbylhara ingiing~· och dd ektCtlspolar al'sedda all täcka kur l· 
v1ig;oområdet mellan l °_ 25 och 25--5,5 meter med en vridkonden!;a lor 
om 2 X J.50 pF , ,,:-m id den totala noUkapacitcten an tagi t-= 50 pF. 
Spolarna ha en diameter om l J/ 2 lum ( Hammarllmdstommar med 
fem· eller ,exst ift"sockel) och lindas med emalj. koppartråd. 1\ll a 

måtl i fig. äro angivna. i lnm. 
Lifldllingsdala: 


a) 13- 25 meter. Ingångsspole: Primiir L" 3 varv, 0,3 mm diam. 

~ekundär Lo, .5 larv, 1,5 mm (liam. , induktans 1,0 Id!. Detektor· 

spole: 'ekundiir Ls• .) varv, 1,5 mm diam ., induktans 1,0 ,u ll, 

utt ag 3 varv frän jord. Äterkopplingsspole L4, 6 varv, 0,,3 mm diam. 

b) 255 m eter. Ingångs. pole: Primär L" 5 varv, 0,3 mm diall1. 

Sekundär L2, J2 van', 1,0 mm "iam., indl,ktans 4,0 ,uH. Detektor· 

spole: Sekundär La, 12 va rv, 1,0 mm diam., induktans 4,0 ,LlH , 

utlag 7 varv från jord. Alcrkopplingsspole L4, e ,'arv, 0,3 mm diam. 


ningsreducetande anlenn av s. k. »doublet».typ. (Halv. 

\'agsantellll med feeder.nedledning. l Om antenn med enkel 

ned ledning användes, anslutes A 2 till apparatjord. Idetek· 
torkretsen har fiir all fören kla spollindningen ingen prirnii r 

inlagts. utan från högfrekvenssteget har drosselkondensa· 
torkoppl ing använts. Kondell 'atol'll C, utgöres lämpligen 

a en trimmeT om :~-30 pF, så att kopplingsgraden kan 
iindras. Prov kan även göras med anslutning av C, till 

toppen av spolen La i. -tället fiir till uttage t, varvid störl"!! 
för5t~irknj ng kan erhålla. 

\ u kallske nilgo n r son c: rar SO Ill sa, att det i alla fall 

-kull ara bra att ha tillgäng till I[,gfrekvensförstiirkning 

mellan detektorn och slutröret. Om detta kan utföras pil 
ett effektivt sält ntan a tt utöka röran alet, måste det j u 

hetraktas om en fördel. l fig. 5 har därför införts ett 

tl Ytt S hcma betecknat med I: b, som direkt kan ersätta 

den del av fig. 2 som Letecknats med I :a. Refl e, oppling 

har här använts, varvid h eptoddelen hos UCH21 först f Ull· 

"erar som höofrekvellsförstärkare och därefter om låg· 

frcl--vensförst ärkare. Då ,chemat nu blivit en slIlula kom· 

plicerat, konuner signalens väg "'enom mo Ltagaren att be· 
skriv as. Den högfrekventa signalen, som fi nnes pa antell' 

nen, på lägges via primären L , avslätllllingskretsen L~-C:J 

uch sal ed s hcptodgallret. Den på anoden förefin tliga för· 

stärkta högfrekventa signalen stoppas nu av högfrekvens. 
dro ,seln Dl och lede_ av kondensatufIl till detekt or· C7 
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/3 -25 me;er E5-55 f?',,~/er 
L .r~ io/ H L} '" 4.o.,uH 

'-r----r, 

<::> ; 

J'r-----t 

! SFfl , 
L _____ ,.j 

kretsen L3 Cå med dess .herkopplingskrets C,,- L,I' Lag. 
frekvensen ledes nn efter fi ltrering i D~-,C9 via kopplillg~ . 

kondensatorn C~l till volymkontrollen R, o' Över motstån· 
det R,,, och konden><atorn C10, SOIl1 ha för små viirden för 

att släppa igenom lågfrekvensen, men 50111 bortfiltrera h ög. 

frekvens n, pålägges heptodens styrgaller den lågfrekventa 

signaleu. I anodkretsen är induktansen hos högfrekvem· 
drosseln Dl för låg för att stoppa samt kondensato:rns C, 
kapacitet för liten fcir att släppa igenom lågfrekvensen. 
varför vi här kunna bOltse från dessa enheter. Som be· 

Vi g. 5. Den i lip;. 2 inlörda Ivåri;rsmoltagaren modifierad till reflex· 
koppling. ':dlf:madelarna I:b och lI:a hopfogas nu. De i fi g. 5 in· 
ritade detal jerna ha följande fun ktion.er och data : V, och D.: hög· 
frekvensdrosslar (för kort viig 10- 100 meter), Ca: aterkopplings· 
konlroll, R, o: volymkontroll, C,,- c., : avstärnnin g"kondeu<ator 2 X 150 
pF. P il "mnd av kondensa torerna C, o och C22 n1in~ ' a" avstämning~· 
området något, varför spolarnas varvial mast e modifi eras. Alla mOl · 

stund 1/2 W. 

' I ,) 000 pF, 3000 V=. C21 = 10 000 pF. 
C" = O,l /IF (ind.·fri l . e.", -<-\{JO pF, glimmer. 

e" C., = 2X I50 pF, C~~ = IOO p1'. 

( .' , = 0,1 ,u1" (ind. ·fri)' R, = 200 Q . 

( " C, = 2XI50 p1". R,, = l ,O MQ. 

C = 100 pF, glimm~r. R. 200 kQ. 
n
C, '''' 3- 30 pF, trimmer. R, .= lOO kO. 
(: , = 250 pI". R,. 05 MQ. 
(;" 100 pF. R,, = 50 Q . 
C,,, = 300 pF, ~I i fllme r. R, ~= 2') kQ. 
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i/YII i/ClII i/CH?I 

Fig. 6. Slulförstärka re och likriktare med europei-ka rör. ::ichema· 
delen I:a i (j". 2 kan hopfoga men II :b. lJ'l: Filterdrossel, L : skal · 
belysnin gslampa (t. ex. Philip, 8072, 12 vol t, 0,1 amp.), R.,., : volym. 
konlroll: R",: motk(J[lplingslllotstånd. Motstånd 1/ 2 W, dä r-ej annor· 

lllnda angeö. 

C24 = 10000 pF. R" - 2,0 \lQ. 
C2. = 1O ,uF, 25 V, eL·lyl . R.•.. = 0,5 '[D . 
C~r. = 0,5 I'F. R~~ ~ 50 Hi. 
(;27 = ]0000 pF. N'J = lOOO n. 
C2R = 2000 pF. R,;, -= 0,5 l\1n. 
C29 = 0,2 .uF. N,,,= O,l Mn. 

Rn(;~() =16 I,F, -ISO Y, e1.·lyt. 30 n. 

C'lI = 16 ,uF, 450 V, e1.·lyt. R,s=100 n. 

C3, = 20 000 pF ( ind .·fri ) . N,,, = 800 n, lO walL. 

Rlf, 50 kQ. R,o = IOO n, l wal l. 

R~1i = 0,15 ~m. 


lastnings rnotstånd för lågfrekvensen fun gerar här RIS, och 

denna matas sedan på va nligt sätt till slutröre t. 

En viss kompromiss mellan hög- och lagfrekvensför. 

stärkning måste emellel·tid äga rum. Skärmgaller pänning 

en har i fö religga nde fall. där den tillgängliga anodspän 

n ingen ej är större än JOO volt. må t sättas så lågt S011l 

30 volt. Trots detta har röret mycket goda egenskaper som 

högfrekvensförstä.rkan!. Gi vet is bör i första hand tas hän

syn till högfreh ensförstärkningen, v ilket även tillämpas 

föreliggande förslag. Den som ä r intresserad av proble. 

'fahell l. Hata som slwla ändras i ng 

---~O 

<'<'o v 

-------<O 

met kan ju emellertid själv experimentera med saken ge

nOI11 att ändra föreslacrn a data på motstå nden Rio och R[., 
i ena eller andra riktningen. 

Då vissa svå righeter troligeu förefinnas att få tag i det 

föreslagna arnerikanska slutröret-likriktarröret 70L7GT 
har i tabell 1 analvi ts motsvarande rör 3'V samma kon· 

struktion , med data å de komponenter i schemat, som 

härigenom måste ändras. 

I fig. 6 har införts ett s hema ö\'er en förstärkare med 

ett lågfrekvenssteg, slutrör och likriktare med de euro

peiska rören CL 11 , söm ä r en triod-slut-tetrod , salllt 

y 1], ett likJ·iktarrÖr. Detta schema, betecknat II: b, hop

fogas med I:a i fig. 2. ReflexkopplinU' vid första röret blir 

här onödig, då trioden i CL11 lämnar all önskvärd l /ig 

frekvensförstiirkning. lVIotkopplin a frå n tetrodanoden till 

triodanoden har inlagts genom motståndet R21 • Den nega 

tiva "all d ör piilIningen till tri od och pentod iiI' uttagen 

enligt den halvautomati ska metoden över motständ .n R20 

och R2~' I övrigt är kopplin oen helt konventionell. 
I s istnämnda apparaL hade vi allt å rörbestyekning l~ 1I 

CH 21, CL Il samt UY Il. Med denna kombination 

är det emellertid möjli!:,>1 att konstruera en liten !3uper

heterod yn. 

2, då annat rö.. än 70 L7GT användes. 

Rör Nät.p. 
volt 

Apparatens 
tot. efiekt· 
{örbrukn. 
ca waLL 

elöustriim 
ampere 

Utgan gJ; ' 
effekt 
watt 

Ti II «änglig 
anodsp. 
ca volt 

R., R lf) RII 
. kalbely ning,;· 

lam pa (L ) 

70 L7eT 

121\ 7 

2.:; .\ 7G 

32 L7GT 

UCL ll + 
Yll 

127 
220 

127 
220 

127 
220 

127 
220 

220 

23 
~.:; 

~O 
70 

:J-S 
77 

10 
77 

63 

O,l 5 

0,30 

0,30 

0,30 

0,10 

1.8 

O,:~ 

0,7 

1,0 

4.0 

100 

100 

100 

100 

190 

4()On 
2 W 

IDO [J 
6W 

100 0 
6 W 

1000 
6W 

Se fig. 6. 

200 n 
6W 

3000 
40W 

250 n 
30W 

230 o 
30W 

Se fig. 6. 

, 000 
30 

300 Q 
40W 

300 D 
40 ~ 

300 o 
40W 

Se Li;r. 6. 

6,3 volt, 0,15 amp. 

6.3 volt. 0.3 amI'. 
(Philips 71-10) 

6,3 volt, 0,3 amp. 
(Philip;; 7140) 

6,.3 volt , 0,3 amp. 
( Philip. 7140) 

12 "olt, 0,1 amp. 
(Philips 8072) 
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Apparatserie för nybörjare 

Injustering av spolarna till lika induktans samt trimning av kretsarna 
i trerörsmotlagaren 

Av S. Thurlin 

I oktob rnumret beskrevs huru lilan b)' ''''''cr en 3·rörs· bb 

mottagare med höo-frehenss teg. Här skall nu bland an· 
nat omtalas huru spola r och av lämning. kretsar trimmas. 

Trimningen sker ulan hjälp av något mätinstrument. 
Genom trimningen skola antennspolen och högfrekvens. 

transformatorn ju, lera" så at.t de få samma indllktan . 

Detta kan ske genom att de i tur och ordning inkopplas 

till detektorröret, som antennspole med återkoppling. Här· 

vid användes 2-gangkondensatorns ena sektion som av· 

stä mningskondensator . 

S polarnas injustering. 

3-rörsapparaten kopplas fulls tändigt färdig, räknat fran 

detektorröret till och m ed slutröret. Högfrekven rör t in

kopplas alltså ej. Detektonls gallerledning kopplas enligt 

schemat fi O". l i föregaende nummer, dvs. till L", Cr; och 

Co, vilka detaljer även ansluta till chassiet. Cs och Ra in· 

kopplas enligt schema t. Äterkopplingskondensato rn C9 

kopplas icke till L.> utan ti ll uttag O pe La, varefter uttag 

l på La kopplas till chassiet. P å sätt inkopplas 15 var 

som å terkopplingsspole. ntennen, som bör vara en kort 

trådstump, kopplas till L'I' punkt 4. Apparaten är nu kopp· 
lad som en 2-rörsmottaga re m d å terkoppling. 1 Ju kunna 

antenn, jord, batterier och högtalare inkopplas. pparaten 

avstämmes på lokalstationen med CS' 

Nu kan man prova vilken inverkan trimkondensatorn 

C.> och järnkärnans trimskruv ha på avstämningen. Är 

allt i sin ordning, skall avstämningen ändras vid vridning 

av skruvarna på dessa . Vid in- eTter urvrid ni ng av t1'il11

skruven i järnkärnan ökas respektive minskas induktansen 

i spolen . Vid vridning av skruv n på Cå ändra avstäm· 

ninO'skretsens kapacitet. I bägge fallen ändras så ledes av
stämningen . . Tä r allt fung rar så långt, övergå vi till att 

j ustera induktansen, först hos h·frckvenstransformatorn 

och därefter hos antennspolen . 

Trimskruven i högfrekvenstrallsforll1atorns kiima in

skruvas t ill hälften. Äterkopplingen ökas, tills apparatcn 

sjbilvsvänger. Med Cr. avstämmes lokalstali onell på null

sl'ävning (mitt eJl1ellan visslingarna ) . Äterkopplingskon
densatorn CD skall endast stel något över svängningsO"l-än. 

sen (svag s ·ängning). .I ä r apparaten på delta sätt blivit 
inställd på lokalsändaren (mellanvåg , antecknas grad-

POPULÄR RADIO 

talet på Cn, och apparaten omkopplas för trimning av an· 

tennspolen. Härvid få r varken trimskruven i höO'frekvens· 

transformatorns kärna eller i Co rubbas. Kondensatorn Cr. 
få r ej heller rubbas i sitt inställda läge, om man ej är 

säker på att kunna ställa in den igen i exakt samma läge 

som förut (på 1/ 10 grad när l. 
I och för trimning al' antennspolen flyttas detektorns 

O'allerledning från L4 till L2 , punkt 4. C;; och C6 skola 

fortfarande va ra inkopplade. Punkt 5 på L2 kopplas till 

cha'siet. Antennen fl yttas från L~ till L2 , punkt 4. (I kopp· 

lingsschemat fj g. l i föregående n Ulllmer har beteckningen 

för L2 råkat falla bort; det skall va ra lindningen märkt 

Vid Lr im lli ll gell IJur ma ll all\',i nda en skruvmejsd med så lit et metall 
"om miijligt, helst en som ,ir h el t och h /Wet ut fö rd av i iiole rand 
materia r. Den pii bilden visade me jseln [il' ej lämplig mcn va r den 

enda 50m fanns till hands vid iotograferin gen. 
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RADIODELAR 
i största sortering såsom: 

Elektrolytkondensatorer Motstånd 
Kristallmikrofoner N ättransformatorer 
Permanentdyn. högtalare Yaxleyomkopplare 
Kristallpick- ups Mätinstrument 
Hörtelefoner m.m. 

Leverans kan ske omgående från lager. 

Nv katalug utkommen.. Sändes gr<t tis mot po rto 20 ö re . 

RADIOKOMPANIET 
STOCKHOLM Va 

Telefon 31 31,14 ODENGATAN 56 Telefon 322060 

1IEIIIEID SUPER 96 
Svensk superheterodyn med 6 rör, 
därav 2 dubbelrör. Extra stor sta
tionsskala med 345 mm visareutslag 
och automatisk våglängdsindikering. 
"Finger tip" ratt för snabb stations
inställning. Infordra broschyr och 
närmare upplysningar om Tjernelds 
kvalitetsmottagare. Aterförsäljare an
tagas. 

5 i antennspo len.) Återkopplingskondensa torn C9, som 

ej få r rubbas ur föregående läge, inkopplas till L I , uttag 

L Uttag 2 anslutes till chassiet. Här blir då som i förra 

fallet 15 va rv inkopplade som äterkopplingsspole. Slutli· 

gen inkopplas batteri erna, antenn, jord och högtalaren . 

Med trimskruven hos kärnan på antellll spolen avstäm· 

mes nu apparaten åter till nollsvävning på lokalstationen. 

C:; och Cu få r inte rubbas! Med enbart tri mskruven kan 

man med lätthet stä mma av på lokalstationen, såvida L~ 

och L,I ha sanllna antal varv. Av vikt ä r också aU inget 

kortslutet varv finnes i n ~lgon av lindningarna . Om man 

inte kan stämma av på lokalstationen med tri mskruven, 

måste således någon av polarna vara felakti O' . V id båda 

spolarnas justering skola skärmburkarn a sitta pa sina plat. 

ser över spolarna. Nä r lokalstationen bli\rit inställd pa 

nollsvitvning mcd trimskruven i antennspolens kärna, ä r 

tr imningen av spolarna färdig. 

Trimskruvarna få sedan inte rubbas. De fixeras med 

celluloidlim (celluloid löst i aceton ) . Eller också få r man 

på annat lämpligt sätt ordna sa att skruva rna sitta stadigt 

i det läge de fått efter trimllingen. Apparaten färdigkopp

las enligt schemat fi g. l i föregående nummer. När hög

frekvens röret blivit inkopplat. provas apparaten på lokal
stationen på vanligt s~itt. Har man en god antenn, finn s 

det möjligheter att Et in en del kraftiga utländska statio 

ner_ tro ts att inte kondensatorerna C I och er, iinnu Lli\'it 

trimmade. 

De båda kretsarnas kapaci tet trinunas med C l och C,. 
Härvid går man tillväga på följ ande sätt. Man ställer in 

apparaten för lokalstationen, uch med en skruvmejsel, SOlll 

ä r av isolerande materi al utom i själva spetsen, vrider 

man sakta på C I ener C,j' under tiden som 2-gangkonden

satorn vickas fram och tillbaka över resonansläget. När 

man får största ljudstyrkan: äro de båda kretsarna fär

digtrimmade. Antennen skall vara den, som sedan kom

mer att begagnas till mottagaren. Sedan får man söka en 

station vid ett läge, där 2-gangkondensatorns rotor är i 
det nä rmaste urvriden ur statorn. Härvid få r trimkon

densa torerna större inverkan på avstämningen; deras läge 
blir mera kriti skt. 

Trimkondensatorerna bestå av två belägg, som äro iso· 

lerade från varandra med glimmer. Med trimskruven kUII
na skivorna nä rmas eller fjärmas från varandra, varvid 

kapaciteten ökas eller minskas. Kapacitetsändringen är 

inte lineär, det vill säga kapaciteten ändras mycket obe

tydligt per varv på skruven vid ijppen kondensator, men 

ändras kraftig t vid hopskruvad kondensator. Änd ringen 

blir större, ju mera hopskruvad den är. Detta få r man. 
ha i minnet vid trimningen. 

lästa a rtikel i denna serie behandlar mätninga r pa 
3-rörsappa raten. 
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Nytt från industrien 


Fabrikör Fritz Dahlström. 

Svensk kristallmikrofon 

En glädjande nyh t från indll .;t l'ifront.en är att en s, ensk firma 

börjat tillverka kri stallmikrofoncr, och det m,irkliga är, alt firman 

i fråga gör allt själ I', även kri slallekmentcn. Det ;ir firman Electl"On 

i Gö tehorg, ägd av fabrikiiI' Fritz Dahlström, som lyckats lö,a all a 

de v' ra tekniska oc h tilh'crkning;;p roblem, SIHIl äro förenade med 

denna ~ak. Aran llärav tillkommer fabrik,;r Dahl striim, .om nedlagt 

I·tt målmedvetet och ollttrii ttligt arb te för a lt fil [ram en förstklassig 

produ kt. Han hur konstruerat 31h iiI mikrofon en ,,'m de Epecialmaski· 

ncr, vilka begagnas vid tilll'( ~ rkningen. Primus mot or bakom det hela 

iir dir. Trygg e Sund in i Moon Radio AB, känd för Ei n initiati\'· 

rikedom och llI ä llll ecl vetna optimism, parad med ett säker t omdöme 

när det gäller att avgöra, om en ny sak har framtiden för sig eller ej. 

Fabrikiir Dahlström, som fiirut tillvt'rkat bl. a. kolkornsmikrofoner, 

påhörjade experimen ten med kri stallmikrofuner redan 1939. Efter ett 

ar lyckades han fram ställa en anv:indbar mikrofon. Denna har unda.n 

för undan förbättra ts. till s Illl resldtatet blivit så bra, alt bhrikalioll 

j stor skala kunnat startas. to ra sv righete r ba dessförinnan må, t c 

övervinnas. I det fiiljande skall i korthet redogiiras fiir dessa. 

Det är ingalunda Eitt alt åstad komma fii rstklassiga kristall er. Först 

och främst innehåller seigne ttesaltet i allmänhet föroreningar. Salt· 

Itimingen måste därför filtrera s. Utfällningen al" kristall erna måste 

I'idare ske under mycket konstant temperatur. En liten temperatm· 

ändring kan göra att kri stallerna bli odugliga. Här kunna \-isea 

fabrikationshemlHlcter noteras. Genum tilhat s al' lämpliga iinUlcn 

smnt evakueri ng till viss grad av dc brl , i vilka kristall erna ut· 

vecklas, har man lyc kat s uppnå ett tillfredsställande resultat. Be· 

arbetningen av de färdiga kri stall erna sker i specialmaski ner, där 

kristallerna sagas och svarvas. Vid sva rvningen roterar såväl material 

som svarvstå l med stnr has tighet , varigenom kristaJlerna kunna ned· 

SI'a rvas till mycket tunna plattor. 

Hoplimningen av kri sta lIplallorna sker mer! ett ~p ecialtilll'erkat 

lim. Intet i handeln Hirekommande lim har visat. sig användbart; 

viESa sorter ge det färdiga kri s: all elclllentet fiir slor hiirdhet. andra 

kunna ej fås att torka. I fr, ga om lIpphängningen av kri stallelemen· 

tel ger hörnupphän glling störs ta känsli gheten åt mikrofonen, IDen 
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fngenjiir Richard Theil , som lett konslruktionsa rbetet på den nya 
ski vväxlaren. 

Ny skivväxlare 

En ny sk ivväxJare av helt swnsk kop lruktion har j daga rna de· 

monstrerat s 3\' Svenska Aktiebolaget Tr d lö~ Telegrafi, Tde!lInkens 

rep re, cn tant i Sveri ge. För ca ett år sedan fi ck det svenska bolal!et 

konstruktiom.avdelnini( i uppdra g atl söka konstmcra en skil'\äxlare. 

som (IITI mijjligt skull e överträffa allt som tidigare fanns i markna· 

den inom det ta omrGde. Konstruktionsarbetet har letts av ingenjör 

Richard Theil, och honom tillkommer ,il'en äran av att ha hi tt at. pi 

t' ll stur del av de finesser , med vilka den nya skivväxlaren iir ui · 

rustat!. Nu har man lyc ka ts fil fram n konstruktion, som 8äges 

uppfylla alla de önskemål, som frän hörjan uppställt s. 

En stor fördel är, att man med konst ruk tionen kunnat införl iva 

Telefunkens vä lkända safir·pick·up i dess senaste utförande. Denna 

säges möjliggöra spelning av minst 5 ()(JO skivor, innan utbyte av 

sa firen behijver företas. Nllltrycket är endast 28 gram, vartill kom· 

mer alt ankaret är yllerst lättrörligt och har mycke t liten mas-a. 

f örut om att såväl, höga som låga frekvenser å terges i fllll utstdick· 

!liu g _ . deu naturliga basdämpningen i "kivorna förutsättei' kom· 

pem l'rad m ede],:; t ett korrektionsnät i förstärkaren - gör eletta att 

, litningen av skilOrna blir obetydlig, en sak som natnrligtvis all tid 

bör eftersträvas. Safirnålen intsger genom en automatisk hi ssanord· 

!l ing alltid den rätta ,'inkeln mot skivun, oheroende av det antal 

skivor, som ligger pa skivtallriken. 

Skivväxlaren spelar i följd "pp till 12 skivor. Härvid kunna sma 

och stora skivor vara blandade om varandra. Nålmikrofonen ställer 

automatiskt in sig på de olika skiv.,orlekarna. Enligt ingenjör Thei l 
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Svensk kristallmikrofon Ny skivväxlare 

Fig. 1. Två olika yttre lItfiiranden av den S\"enska kris tallmikrofonen. 
märke »Electron». I form av mikrofollkapsel Eäljes den till radi o· 

fabrikerna. 

frekvenskurvan blir toppig vid de hiigre frekvenserna. Därför be· 

gagna , enligt uppgift en »flat gununiupphängning, som täcker en 

s törre yta pil kristallelemente ts under. ida», oc h denna ger en järn· 

nare frekvenskurva. Fästande! a v membranbygeln vid kri s tallelemcnt 

och membran, ävensom membranels form ol:h d CI materi a l, a l' vilkrt 

de t är fram ställt, har alltsammans stor hetydelse för frekvenskurvans 

utseende. För att nedbringa vo l~'men hos lufLrummet bakom mem· 

branet har man gjort hela systemet så lågt som möjligt. Membranet 

är koni , kL och fiir mjllkhetens skull försett med två inprr'sade ringar. 

Mikrofonen är allti genom tilll'c rkad av svenskt ma teri a l. Em;am· 

försäljningen inneha- UI" ?lloon Radi o .'\.·13. 

Fig. 1. T elduuken·skin'iixlaren närbild. 

torde denna ski vväxlare vara den enda hiltill" kända, som är helt 

oberoende al' alla aVI'ikelser i ski vornas mil lt och form , såsom tjock· 

lek, diameter, h1ils torlek, skevhet, kantens form etc. 

Bland övriga finesser kan nämnas, all apparaten kan inställas a ll 

spela om en I'jss skiva en ell er fl e ra gunger. Vidare kan man al" 

bryta spelningen al' en skiva och genast växla in på n ästa. Uppspel· 

ningen kan stoppas när som helst, varvid apparaten automati skt 

återgå r till viloläge. Om så önskas, kan en pall s e rhållas mellan 

varannan spelad s kiva , vilket är a l' s tor prakti sk betydelse när det 

g;illcr dansm usik. 

pparatcn har girit s iidana cl imell!' ioner, a tl den kan inbyggas 

i de fl es ta i marknaden fiirekol1llllandc grammo[oll skåp. Dcn her'ik· 

nas vara ule i marknaden t iuig l i va r. 

, 
/ 

</ 

Fig. 2. ~\rikr(l foll kapsel n, t. v. utan. i mitt en och t. h. med perforerat 
skydd shölj e. Längst ned kri stalleJelllcntct m ed till cdningstrådar. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 

En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 

Räknar vårt lands främsta rQdiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare upp
lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, teknolog Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr, 
10:- pr år, för studerande kr. 6:- pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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F R Å G E s P A l T E N 
::::::::::::::::::::::::!:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

»Lju4kvalilel». Vad menas med ett s. k. pentodfilter, 50111 begagnas 
vid pentod- och letrodslutrör, vad har del för funktion och hur 
dimensioneras det? 

SL'ar: Ett »pentodfilter» utgöres av ett motstånd, seriekopplat med 
en kond~llsat()r, alltsamman ~huntat över utgilngstransformatorns pri
märJ.indning. Det har tiLl uppgift att göra belastningsimpedan~en kon· 
stant, så att denna ej varierar med Lrekvensen. IlIIpedansen hos en 
elektrodynamisk hi'gtalarc stiger kru(ligt mot högre frekvenser (över 
ca l 000 Hz), och detta gör dels att slut röret vid dessa högre fre
kvenser ej fh den optimala ( - - den för maximal distortionsfri 
uteffekt gynnsammast) belastningsimpedansen, del~ att förctärkning· 
en blir större vid dessa högre frekvenser än vid de lägre. Det förra 
kan ev'. medföra överbelastnjng, med distortion som följd (amplitud· 
distortion), det senare, s m är liktydigt med frekvensdistortion, gör 
att ljttdt:t blir skrikigt. Klangfärgen hlir alltför ljus och bastonema 
komma ej fram i förhållande till det övriga registret. 

Pentodfiltrel ntgör ett reaktanmHt, vars impedans i stället sjunker 
mot högre frekvens r. Om della nät kopplas parallellt med hög
talaren, så blir resulterande impedansen därför praktiskt taget kon
~tant, förutsatt att pentodfiltret är rritt dimensionerat. För dimensio
neringen gäller följande (enl. ReA Receiving Tube lVIanual): mot
8tåndct gc;res lika med 1,3 ggr den optimala belastningsimpedansen 
för slut röret vid fiirhand cnvarande elektrodspänningar, och konden
sa torn skall givas eU viirde, som gör spänningsförstärkningen i slut
steget lika stor vid frekvenser över 1000 Hz _om den är vid 400 Hz. 
I praktiken visar det sig, att kondensatorn blir av s torleksordningen 
0,05 ./(F. 

P entodfilter kommer endast i fr ga, om förstä rkaren sak'TIar negativ 
återkoppling. Detta filt er ,kall ha fasta värden på motstånd och 
kondel15ator, bötämda cn l. ReA: 5 metod här ovan. Det fär ej 
rör,lixl as med den s. k. tonkontrollen , som ofta är inkopplad på 
samma sä tt men har va riabelt motstånd . Härvid blir ju bela tnings
impedansen f(ir slutri;ret vir! högre frekvenser beroende uv' tonkon
trollens l>i ge, vilket kanske dock i och för sig icke behöver inverka 
skadligt, 1ltminstone ej Ell länge impedansva riationen hålles inom 
rim] iga grä.nseT. 

»Andra iiverlon» . .lag finner del mycket vil cledande att första 
iivertonen till en svängning inom radion benämnes »andra överton», 
rlpn andra benämnes »t red je överton» nsv. Kan ej en ändring tänkas 
,ke till d et bättre? 

Smr: För att få en lösni ng pa denna fråga har Tekniska Nomen· 
klaturcentralen rekommenderat följande två alternati\': Antingen in· 
förc~ benämn~ngen »ton» i stället för överton. Il'lan har då grundton 
( = första ton), andra ton , tred je ton osv. Eller säger man första 
harmoniska komponcnt en eller första komponenten (= grundtonen). 
andra (harmoniska) komponenten, tredje (harmoniska) komponenten 
osv. Båda uttryckssätten stämma ju i fråga om tonernas ordningstal 
överens med hruket inom radion; man undviker blott ordet överton 
oeh begår ej längre någo t fel mot nomenklatnren. 

)Andra överton» torde från början vara en felaktig översättning 
av engelskans ~5econd harmonic» och tyskans »zweite Harmonische~, 
vilka uttryck rätt iivel'salta bli just »andra hannoniska komponenten». 

P-st, L~. Har byggt en allvågssuper med rören 6A8G, 6K7, 
6Q7, 6L6G, 80 samt 6E5. Har oatt in ett extra steg lågfrekvensför· 
stärkning med röret 6e5 mellan 6Q7 och 6L6G. Motst åndskoppling 
användes genomgående. Förstärkningen steg oerhört, trots att jag har 
negativ återkoppling från seknndären på utgangstransformatorn till 
kaoden på 6C5. Nu frågas: 

l) Jag kan ej ha större gaIIerläcka vid 6e5 än 20 kQ ,tl' i annat fall 
inträder självsvängning. Varpå beror detta? 

2) Ett annat fel, som fnnnits hela tiden, är att högtalaren svänger 
våldsamL, med missljud till följd, vid eu \~SS låg ton. Minskade kon
densatorn, som från volymkontrollen efter dioden leder till gallret på 
6Q7, från 50000 till 4000 pF. (Gallerläckan vid 6Q7 är 0,5 MQ.) 
Detta hjälpte något, men ljudet blev samtidigt skrikigare. 

Svar: 1) Den växelspänning, som av slutrörets anodväxelström 
alstras över nätaggregatets silkondensator, återmatas över 6Q7:s anod· 
motstånd till 6C5 samt vidare till slutröret. Det blir en po"iljv åter· 
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koppling, efter-om det hlir tvenne fasvridningar om 1800 i 6Q7 och 
6C5. Ett anod filt er med t. ex . 50 kQ oeh 2 ,uF bör inläggas vid 
6Q7. Hjälper det ej, tagas större världen. 

2) Denna självsvängning skulle kunna tänkas bero på, alt en 
växelspänning enl. ovan åt rmatas till oscillatorns anDel och Lrekvens
modulerar oscillatorn. I så fall skulle törningen i fr åga uppträda 
speciellt på kortvåg. Försök med alt sila oscillatorns anodström med 
ett mots t nd om t. ex. 10 kQ och en elektrolyt kondensator om 
B- 16 /,F! Spänningsfallet i motståndet kompenseras ! 

»TeknikllS.» Populär Radio lanserade för n1igra ål' sedan CH kopp
ling, som skulle göra det möjligt att få större ljudstyrka från en 
batterirnottagare genom att de låga frekv-cnserna (ha5Innerna) skuros 
av redan innan dc nådde fram till slutröret. l vilket nummer finns 
denna princip beskriven'? 

Svar: Denna princip tillämpades på »Den moderna halteritrean~, 
beskriven i nr 3 och 4, 1939. (De 'sa nummer >iro sl ut sålda från för
lageL) Den är dock ej uppfunnen av' oss utan lanserades för flera år 
sedan av den engelska tidskrift en »Wil'eless World» i en konstruk tion, 
där dämpn ingen ·v de låga frekvenscma i stället stadkoms genom en 
lågfrekvenstrallsformator med låg primärinduktans. Man resonerar som 
så, att ba"tonerna komma und er alla förbålIanden ej att höras på 
grund a den ytterst låga utgllngseffektcn oeh den lilla högtalaren, 
som ej har förmåga att å terge bastoner. Varför då överbelasta slutröret 
alldeles i onödan med de relativt stora lågfrekventa spänningar, som 
motsvarar hastonerna ? Bättre att dämpa ut dessa spänningar redan i de 
tid igare för tärkning5>tegen ! 

T. 1fT., Sollebmnn. Får ej återkoppl ingen alt verka vid den i P. R. 
nr lO/ 4{) puhlicerade mottagaren med DAl-! 50. Spolen Sa kan utan 
vidare kortslutas. Däremot återkopplar apparaten när spolarna S, och 
S, läggas nära \'arandra. l detta fall är det emellertid svårt att avstäm
ma apparaten. (Kretsarna avstämmas var för sig.) Antennen är inkopp
lad till ett uttag på spolen S,. Kondensatorn el har slopats. Vad är alt 
göra? 

Svar: Spolarna S. och -' , skola hållas väl åtskilda, monteras i rät 
vinkel mot va,randra och avskärmas från varandra medelst en koppar-, 
mäsöing'- eLl er aluminiumplåt. Återkoppliugen bör alltså ej 5stadkom· 
mas genom att dessa tv spolar inverka på yaramlra. - Möjligen är 
sp"len Sa felvänd. Försök mcd att kasta om dess tilledningar! Kanske 
alt antennen ,i annal fall dämpar förs ta kretsen för mycket. Försök med 
att koppla ifrån antennen! Om återkopplingen då fungerar, anslut 
antennen till ett uttag längre ned pil spolen eller inkoppla en liten 
seriekondensator i antennen. Slutligen finns möjligheleu, att spolen 
S, har [(';1' f5 van' eller är alltför löst kopplad till S,. 

A. J., Hagalund. Ii Kan man använda en sådan tonkontroll, som 
omtala,; i slutet av artikeln i P. R. nr 12/ 41, i sllltsteget till en 
superheterodyn med pentoden UBL 21 som slutrör? Denna ton
kontroll b stod aven kondensator, i mitt fall på 0,5 ,uF, i serie med 
ett motstånd om ca l 000 ohm, del hela inkopplingsbart över utg1ings
lranformatorns primär i stället för den vanliga kondensatorn pil ca 
5000 pF, t. ex. genom en omkopplare. I\Iottagaren har alltför ljust 
och tunt ljud. Basen är dålig. 

2)Ar det tänkbart, att ljudet blir tunnare genom aU högtalaren 
är monterad i en bakelitIåda och att fylligare ljud .kulle erhållas 
med en trälåda? Lådan iir helt öppen baktill. 

Svar: l) Denna anordn ing kan givetvis begagnas, men säsom om
talades i artikeln kan man vid inkoppling a korrektionsnätet i fråga 
ej få tillnärmelsevis samma ljudstyrka som utan detsamma, d. v. s
med endast 5000 pF kondensatorn över primären. Tonerna i mellan
och högre registret göra så att säga mera väsen av sig än bastoncrna, 
trots att de förra kräva mycket mindre effekt av slutröret ; en liten 
batterimottagare kan lata mycket stark, trots att den knappast alls 
återger några bastoner. Om man där skulle med ett dylikt korrek
tionsnät pressa ned mellan· och högre registret, skulle apparaten ej 
låta lika stark läugre. Det går nämligen ej all VTida upp volym
kontrollen så mycket, att man får tillbaka samma styrka på mellan· 
och högre registret, ty då är sllltröret redan för länge sedan över
he1astaL 

En kompromiss är alt begagna ett vanligt 5 . k. pentodfilter. Härvid 
blir motstå ndct större och kondensatorn lIlindre i det ovannämnda 
korrektionsnätet, men för övrigt är anordningen precis densamma. 
Ni kan prova med t. ex. 4000 ohm och 0,05 .uF. (Bäst är en anord
ning med i detta fall Irekvensbc.roende negativ återkoppling från 
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vår radiokurs 
har blivit en succt 

.\tt Sil 1l1;11lg-<1 11" .I ...kf>~m;i nllen och :lin" Wrerll:1 slll 
dt>rat nix mrli()kur~ bel'ol' P'I att. cl{'ye l'lIa i Imrsen 
I'elwmlllt>ndernt. (lt>n t.ill "Ullner o('h hf>k"nta. A lull' 
1·t>kollullellflern t kursen till B och (' O('\J B 0('\\ (' 

~tud('I'ar och rl'l<orumelHlera l' den Yidare. 

Kur~fiirf:lttnrclI, eh'ilingenjlir ~[at,.; !lo[l1Ig-ren, y('J'k 
stiilh'l' lindan fiil' ulldan olllarot>tning- a" IWl'slJlate

rialet, "ii att ll et. l~ l alltid uy"peglal' telmikpn - stånd

punkt. endel' sommaren 1!l-!2 Ur den "pnnste 0111

urbctllingen gjord. Kurs!'n användes ä\'en vid munt

lig undervisning i teknisk:t skolor. 

]) ('ssutom kurs('r i bl. tl.: 1·: lc lar-it-'1.;: lHun li ir ::o kur~, Elektri s l~ 

inRlalIatÖrskl1r~. Plel;:t r i :-:k m:n; L,illi ~t l\lIr~ . elc l\: l ri s k Verll:lllU S 

t:1 1"1< u r:-:, ~ l ektrldt.et släran F ~rllll tl p r. ilL:;lan:lliom~tcknil\: , rl t 
t ~' I \llila'lIioi ./.:::Tunlll'l.', THoLorliil'il . lIIa:-:ldllritnill g'. mnl l'l na tik . 
f)' !'I ik. 1I1t' I,anlsk f"H C·)iU\' (l dlling-. 

Namll .... 

Bostad 

Adress ...... ... .. .... .. ....... ... P. R. 11 

utgångstran5formatorns sekundär till gallret (eller katoden) på röret 
framfiir slutröret, men det blir ju mer komplicerat.) 

2) En sak är, alt bakelitIådans väggar kunna tänkas vibrera, så att 
en låda av tjockt trä skulle vara bättre ur denna synpunkt, en annan 
att lådan kanske har för ;>må dimensioner, så alt den ej ger ordentlig 
baHeiverkan vid låga frekvenser. 

::::::::::::::~::~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::: 

SAMMANTRÄD E N 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Stockholms Radioklubb 

Vid klu hhens sammanträd!' den 27 ok toher hölls föredrag av 
hyråingenjör Hugo Larsson över ämnet: :l>Falun och Hörhy, vära 
nvaste rundradiostalioner.·. Det ;;vnnerligen roand~ "el, inll'e5581lta 
fi;redragct il tföljdes aven m,in gd ~k iopt ikonbild er. Efterål bf'gagnadc 
mefll('mmarna lillf;;lIpt all fråga fiir edragshå llarf'n om "n del saker 
,';irande sändarstationer. 

Den 10 november hade anordnats di5kussiOI1!;a fton, och ,om in· 
ledar fungerad e klubbens telmiske sekretera re, inl!. Sten-Arne Jo
hal1!'-on, som inledde di.kns&ion om: :l>Supcrheterodynen kontra raka 
mottaga ren», samt ing. R obin Hult, .som orienterade klubben om : 
»Störningsprobl cmen vid anslutning av n1\lmikrofon till all slrC'msfi)r· 
stärka re»). Livliga di skm'sioner utspunno i' ig över dessa runnen, vaTl~d 
många intressanta upplysningar och fakta framkommo. 

Sammant rädena hållas numera på Stockholms Underofficerssäll
skap" lokal , Blasieholmstorg Il, 2 tr. Denna lokal har, utom vid 
sammanträdet den 13 oktober, då arrangemangen lämnade en del 
(ivri.gt att önska. visat sig vara väl lämpad för klubbens ändam~l. 

Prelimin:irt har be5lamt5 atl. vid nästa sammanträde, tisdagen den 
24 november, fö redrag skall I"illas av ing. I'on Utfall om Radio
tjänsts tekni ska anordningar. Vid rlet följande , ammanträdet, som 
troligen blir hös lsäsongens sisla, den 8 december, komm~r sannolikt 
elI. föredrag om S-märknin gen utt hiillas. 

rör att bli med lem av klubhen behöver man ingalunda vara fack· 
luan, utan alla , som ,iro intrf's;;e rade al' radioteknik, äro välkomna 
som medlemmal' i klubben . 

Medlemsavgift , W ill inbetalas 1111, gäller för ål' 1943, men med
lemskapet gäller från inhetalningsrl agen. Kallel ser o. dyl. ut sändas 
såled es med detsamma. Populär Radio erhålles för år 1943. 

Anmälan om medlc-mskap mottages på sammanträdena, eller ocksä 
kan medlemsavgjfl en, kr. 10: - rör aktiv medlem, kr. 6 : - för 
"tnderande och teknologer samt kr. 8: - för pass;" medlem ( i 
landsorten), insättas pli klnhben;; postgirokonto SOOOl. 

Uppgifte r om adressföriindringar o. dyl. skickas till Stockholms 
RadiokilIbb, Box 6074 , Stockholm 6. Förfrågningar besvaras al 

sekreteraren, tf knolog Torsten Ståhl undcr samma adress. 
Sekreteraren.. 

Rällelse 

Genom ett beklagligt mi sstug råkade fi.iregut'ude Illllnmer al Popn
lär Radio bU felpa gi nerat. I fiircli ggande l1lunmer ha sidorna numrerat s 
rätt, varför I'i heJja alla läsare, som ämna binda in hela år '" IIgen, 
att sjäha ändra pagineringen i oktohernumret. Della kan ju ha 
Ioetydelse vid sökandet efter artiklar i den inbundna årgången. 

DANSKA RADIODELAR 
Kristall pick·ups i lyxutförande - Kristallelement & 
mikrofoner - Permanentdynamiska hö~talare upp 
till 240 mm diameter • Roterande omformare för 
radio - Glasrörssäkringar - Glimmerkondensatorer 
Mätinstrument 
direkt från Köpenhamn till fabrikens origlnalpri<er 

F R I E D R ICH & Co. A/S, KO PlN HAM N 
Skriv eller ring agenten: 

OLOF NILZEN - Kungshotmsstrand 157 , Sthlm. Tel. 509" 3" 


I Korta leveranstider. • Mindre pallier Irln harv. randa grosslsllager. 
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