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Bilden v'sar trimning med synlig bandfilterkurva 
med hjälp av signalgenerator GM 2882, frekvens
modulator GM 2881 samt oscillograf GM 3155. 

Endast den, som står rustad att uppfylla allmänhetens krav 
på snabb och förstklassig service har möjlighet att göra sig 
gällande i konkurrensen. Philips kan nu som förr leverera 
erforderliga hjälpmedel härför, och ingen, som har kostat på 

sig utgiften att anskaffa en komplett utrustning Philipsinstrument, har ännu klagat på 
dåligt ekonomiskt resultat. Tvärtom ha dessa serviceverkstäder kunnat utvidga och 
glädja sig åt ett ständigt växande rykte om god service och fackmässig skicklighet. 

Philips kan nu även erbjuda -helt svenskbyggda mätinstrument, tillverkade vid 
Norrköpings Elektrotekniska Fabriker A.-B. NEFA. Detta betyder att årtiondens forsk
ningsarbeten och praktiska erfarenheter kombinerats med svensk kvalitet och noggrann
het. Utnyttja detta - välj Philips svenskbyggda elektriska mätinstrument! 

Förstklassiga hjälpmedel j Edert arbete skaffar 
Eder gott anseende, och gott anseende betyder fler 
kunder och ökade inkomster. Begär därför redan 

dag offert och specialbroschyrer. PHiliPS 
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Utkommer den 20 va rle månad. 
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111 år kr. 6. -. 1/2 å r kr. 3. 25. 
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INDIKATOR reparerar 
snabbt elektriska mätinstrument av alla fabrikat och ty,per på egen modernt 
utrustad verkstad med specialutbildad och erfaren ,personal. 

låt ej skadade instrumtnt "bli ståendt» till ingen nytta utan sänd dem till oss 
för undersökning. Vi sända gärna en ,preliminär offert innan arbetet ,påbörjas, 
om detta uttryckligen begäres vid instru mentets översändande. Undersökningtn 
utföres kostnads fritt och Eder enda utgift för denna blir enkelt retur,porto 
för instrument, vilket skall bifogas förfrågan. 

AKTIEBOLAGET 
RADMANSGATAN 84, STOCKHOLM 

Telefon växel 314500INDIKATOR 
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O. Lund-Johansen : Radio· Diagram meT, Berling!>ke F orl ag, 
Köpenhamn , 1944, 80 ~ido r, oktav, hä ft ad dkr 5 : -. 

Avsikten med forcli "!rand a rbe te är a tt <Te ama törer och servismän 
en praktisk up p lagsb~k med rad io chema n. ,}'Ian har va lt sådana 
scheman, som ant ingen lämpa .ig för amatörbygge eller ä ro av in · 
tresse ur a ndra synp un kt r. L ex. rep resentera oli ka standa rd typer 
av mo tt agare. Varj e kopp ling;;scherna är fi;rsett med data f;jr in· 
gaende detaljer, (.Iv,. mom nd och kondensato rer. När det gä ller 
-ildrM'lar lia r man i ställd lIpp gi,-it fa b ri ka t och typ, vilket nog är 
!llldeles t ill räddi gt a tt eta [lir den dan ke ama tör n, som har direkL 
till gfrw' ti ll ifri' ''Hvurande produkter, men fö r en svensk amatör är 
det til l föga nyt~l . N u kan det j u invän das, alt boken frä m~t. är av· 
cdd fci r da nska Eisare, men hur som he l, t hade nog uppgl ft er om 

indll kta n_, vid ifrii gukommande liks trömsbe.lastni ng och il en r esi · 
stans hos dro"slarn; sam t omsält nj ngsw l hos transformatorerna varit 
av ett "is t värde. 

Till va rjc schema hör en besk rivnin g om en halv till en sida 
jämte up pgift om ers,ittn iug3Tör, för den händelse all de i scl lema t 
a ngivna riirtyperna ej skulle kunna erhålla. Det r ikhalt iga inne· 
llli lJet framgår v' kapit Im bri ema : 

Detektormottaga re 

H ögfrekvensnottagare (app. med högfrek 'enssteg) 

S ma superheterodyner 

Stora superheterodyner 

Kon vågsmollagare 

Förstärkare 

i\Iä tappara tcl' 

P å slutet fin ns en tabell över eUTOpeiska r ör med sockel kop pl in gar 
sam t en jäm lÖreJsetabell. 

:'v[ottaga re fin nas f[jr hatt n idrif t, växels tr önlsdri Ct amt i all strums
nt fÖru nde . Det, amma gäll er förstiirka rna. Spolsys temen i mottaga rna 
äro i regel ang ivna endast genom ko nturer, {(jr edda med fi rmana mn, 
d v,. de enskilda spolarn a m. m. äro ej utritade. Även i fråga om 
ck-sa detaljer ä r mun allt ,å beroende av a tt få tag på de a ngivna 
fab ri katen. 

Att in gå på en d et aljgranskni ng aven sa stor mängd kopplings 
scheman, som hiir fö rekommer, är naturligtvis ogörli gt. Av speciellt 
intresse fö r amatiirer torde schemana over ko r tv gsap parate r vara. 
' id ate koppling med di fferen tia l kondensator enl. schemat sid. 41 

är det ,-äl tvi,-elaktigt, om rcsOIl uns[r kv nsen förblir opaverkad , som 
del ,:äg;; i texten. Det är gammal slentrian d~tta, all tala om att 
a vst iilll n ingen ej pitverkas, sa snart en dif ferentialkondensator [öre. 
komn, e,' i kopplinge n. Vidare äl del j u p raxi s att r,ikna nega ti va 
glödlradsändan S01l1 nollpun kt, ej mittpunk ten. Svängningen sätt er in 
hårda re, när llla Il gl r mot positi\' potenLial, ej l\'iirlom. Av vä rde äro 
uppgifterna pa kortvåg'spolamas varvta1. pold iametern omta las 
dock i rerrel ej, u lan i ställ et hä nvisas till spolformaT av visst fabri 
ka t. P il tal Olll högfr kvem,d roS!'eln i dete ktorns a nodkre l5 säge, på 
id. 44 att »d l pänar för HF-svängni ugar, wm j h li vi t likrik 

t ade». Dett a är kan ke ett n got underli gt het kt els .sätt, n:ir det 
gäller detektorns funk tion . För ski ljande av hörtele fon fTån 250 V 
a nodspilnni n:; rekommendera ·1 stora kondensa to rer ,om 0,5 ,aF, oc h 
i vis a sehema ö er all strömsförstlirkare bar man ytterkJiimmor, som 
över 50000 pF stil i direk t förb indelse llled uä tet. H är i lan Jet äro 
ju villko ren betydligt strängare. p. sid. 47 finns en kort vågss uper 
med selekt iv lagfrekvensförstärkare, enl. uppgif t avstämd för 100 p /s. 
Skall "iiI va ra l 000 ph '? 

Av bokens 80 sidor upptas 24 a annonser frän leverantörer av 
r acl ioma terieJ. 

Trots a ll schemabeskrivningarna ä ro korta , komma en hel del v,ir
d e fulla synp lll1 kt er fram i dessmrua. A v siirs kil t in lre se ,-iro upp
gi ft erna om känslighet och utgå n" effek t vid mo tt agare och för stär
kare. Boken komm er säkerligen li tt hälsas med glädje av alla ama
törer, i synnerhet som n ågot li knande hittills ej finns till gängligt pa 
d e nordi ska spdken. 
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»ElektronrUT». 1) H ur stor [rrr gall erHir spiinnin gen va ra på ett rör? 
F ördä r\"us rÖret, om man lägger pa fijr tor ga llerförspänn ing ? Detta 
är j u falle t med anod- o h ,kärm gallerspänn inga rn a och bör väl 
dä r fö r gälla även för gallerspä nningen. 

2) Vad skall anodmotst ndet ha [ör sto rl ek i förhiiIl ande ti ll rÖrels 
inre motsland ( inre resista ns) vid ett mots tandskoppla t l gfrekvens

t g med t r i od -~ 
3) Okar lörsl.ärk ningen i en tr iad mer och mer, då man ökar a nod

rnol3t1lndets vä rde'? Bör man meel andra ord ha så s tort värde som 
möjlig t pa detta mot ,Land ? 

Sca, : 1) R öret tar ej skada aV för stor nega tiv gallerför -pinn ing, 
tvä r tom . Då gallret successiv t gö r - mer nega tivt, sju nker anod_tröm· 
men, för a tt till slllt bli noll. Däremot kan röret skadas av för liten 
n "u tiv "all erförspän nin" tv anoc!s triimmen blir då fö r stor. - Anod· 
och 8käl~ngallerl!pännin ;rn-a äro posit iva, under det a lt galJerförspä n 
nlngcn ~ir nega ti v. Däri ligger skillnaden. 

2) A nodm otst ndet , d,'s. den yttre resi tansen ell er belastn ingsre. 
sistansen. skall vara _5. sto r som möjli ot i förha ll ande till rörets inre 
resistans: tv an oc! växelspiinni ngen delar up p sig över de bada resistan· 
se rna och - den d el, som fall er ii el inre rörresistansen, kan ma n ej 
tilJgodogc;ra sig. Det hiir emell ertid till saken, a tt va rt eft er man ökar 
anodmotsta ndets v,irde, s'- s tige r även inre resis tansen i r ii r et, nnder 
fö r utsättning a tt dcn tillförda anod sp~inn i n gen är konstant , vil ket ju i 
praktiken är fall et. 

3) Om man börjar med ett lagt värde på anodmots tåndet, t. ex. 
20000 ohm, st iger fi;rstä rkn in gen ti ll en början sta rkt med anodmot
Etåndets värde, men j u mer man öKar det ta, desto mindre blir för
5tärk nin<T"-öknin o-en och till sl ut. då anodmotstånde t ä r uppe i kanoke 
n gra h~ndra t~S;l hm, ökar ' förstä rkni ngen ganska obetydligt vid 
ytterli ga re cjkning av anodmotstiindet. Gå r man upp till höga värden 
på a nodmolståndet. komma de högsta tonfrekvenserna att Ullder· 
tryckas. lIärigenom sä tts alltsli en gräns upp,}t_ 

»Pllsh-[JlLU-",. Är push-p ull - opplat lu u eg alltid alt fö redra, dl! 
man vill ha bäs ta möjl iga lj udk va li tet ? I-l ar hört att ljudet blir 1J.v 
en helt annan kva lite t vid push-pu ll ä n vid e tt enkelt slutsteg. Ar 
Jett ,,- rikLigl.'~ 

S m T: Det hela beror p , hur stOl' effekt mun hehöver från slut
s tege t. Vid små forcl r in"'ll r i detta hänseende ka n man med ett enkelt 
sluL-- teg npp na önskad d i,torLionsfrihet. Vid större fordringa r på ut· 
gån gseffekt mås te lIlan överglI till push-pull -kopp ling fi; r a tt erhålla 
sanUJlCl end av d ist orti onsfr ihel. E ffe ktni vun, vid vilken övergu ng 
fr im en k~ lt .J ut steg ti ll p u b- p ll ll m ste ske, ä r olika allt efte.r önskad 
gra rl av rli "toninnsfri het sam t olika vid ba tt eri- och nä tdrift. Vid 
ha tteri dril t mus tc ma n tillgripa pusb -p ull (klass B ) fijr a lt kom ma 
npp tiLl l uteffek t, under det a tt man " id nätdrift kan erhålla 
fl era walt vid rin ga d istor tion från ett enk elt slutoteg;. 

Nagon sk illnad l-d ljudkvali teten \"iJ en kelt slut~ t eg och vid p ush
Forts. pa sida 148 
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BYTEN OCH FORSALJNINGAR 
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U nd... r df"'nna rubrt k Inrörs ,Tf 8tandftr dll'!'prMde ra dfl nnon~f'lr S Y O ...dRD
stA...nde ntMH'nde tUI ptf prt.. a kr. 2: - per Mut . Maulmom ! radf'lrl 
ulry'mme. D ...",,,,,.. rlid.... nu...... ' ä.ro aV!led da att. I!kapa en tördljnJUK"I
kontu.kt rad.toamatörf.lrna emel lan. 
...... .. . .. .. .. .. . . .. ... . . .......... ...... . . .. . ... . ... .. .... . . . . .. . . ... . .... . .. . .. .. .. .. . . .. n .. . ....... . ..... . . . . 


2 fot . 18" Elf' kt r. il yn. htigta lnre 220 \'. s :ilj('S (iiI" 20: - kr. ur st. 
E v. byt0. A. SjHb~rg, Hofsgatan 32, n:i rT1 ijs:1 llu . 

]{ rls l a llmikro fo ne r samt k"Il lnr fii r el ;0. till ,alu bill igt. Repara 
tl o lle r lI t fö rl~s Uren tIll my ckel J. gt p ri s. ~1. Juhlin, Iug\-ar 'ga Ul u 7~, 
Ulllkula. 

Hörtele fon er köpc , även fcln li: tiga. ba r:t hö ljet, Jlf'm hrn ol' h ma g 
nrtt'l.I ii ro hela. Svar med beök . 0<'\1 anta l. A. E r ic"ROn , Do:.: 342, 

!:.~.l.\?l!.l:? ,.... ..... ... ........ ........ ........ ......... .... ...... ... .... ......... ............ .. ........... ... . 
o s clIlo;::n l.f & f rrk,'cnsnlodnIntor köpes. .... 1. l{(~s~o n, Klags torp. 

Amatc.il'hylt'.a:rd katod '"' tI'iU(~oscill oJ:'rI).f. rö r Plllli ll S D G 7-2 sä lj es 
~lle !" byt es lnot rculio, Svar ti ll Erik Erw. nder, Fly t tkl ocksYlig ~n 21 t 
)Ia riehiill. 
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TIDSKRIFT FOR RADIO 

TELEVISION OCH 
,ELEKTROAKUSTIK 

o 
NR 8 AUGUSTI 1944 ARG. XVI 

Orkesterklangen 1
• radion 

Av dr N. van der Pals 

Radio. och grammofonmusiken hör tin de få kulturella 

områden, vars utveckling tillsvidare icke i väsentlig grad 

hämmats av det långvariga kriget. Det förefaller t. o. m., 

'om om allmänhetens intresse för denna gren av det inter

nationella kulturlivet tilltagit i proportion med ländernas av 

kriget förorsakade isolering. Utvidgningen a sändarstatio

Ilernas musikprogram, d"'ll slora efteTfrågan på musikaliskt 

värdefulla grammofonskivor och det ökade intresset för ra· 

dioakustiska frågor t-iro i detta avseende symptomatiska före

teelser. Det växande kravet på klangens akustiska kvalitet 

vid överföringen av orkestermusik på elektromekanisk väg 

har givit upphov till ett ivrigt och vittsyftande forsknings

arbete, som delvis redan lett till märkliga resultat. I Finland 

t. ex. har man efter mångahanda experiment lyckats bygga 

en orkesterstudio, som - med den begränsningen, att den 

endast är avsedd för en mindre orkester - fyller rätt höga 

anspråk i fråga om klangkvaliteten vid musikutsändninCTar. 

I Stockholm har man på sistone ävenledes kunnat konsta

tera en väselltlig förbättring av orkesterklangen vid radio

konsert r. Trots dessa framste o återstår dock ännu mycket 

arbete innan detta komplicerade problem skall kunna be
traktas såsom löst. Därom vittnar bl. a. den alltjämt på

gående, stundom mycket livliga diskussionen om hithörande 

frågor. Meningarna gå ofta isär, mot varandra stridande 
åsikter förfäktas med iver. Men då målet, som man strävar 

till, är gemensamt, är detta mening~lItbyte tvivelsutan ny t-

POPULÄR RADIO 

tigt och fruktbringande. Det g r mångahanda uppslag och 

öppnar nya perspektiv. 

Ett intresseväckande, populärt inslag i diskussionen utgöra 

de periodiskt återkommande radiodialogerna mellan musiker 

och tekniker. Och det är just ett av dessa samtal, som givit 

anledning till här antecknade reflexioner. Bl. a. berördes 
frågan om skillnaden mellan orkesterklangen i verkligheten 

och i högtalaren. Det framhölls, alt radiolyssnarens intresse 

löper faran att bli avtrubbat, då orkestrarna ideligen spela 

samma saker i samma akustiska milj ö. Medan konsertbesö· 

karens akustiska intryck, sades der, kompletteras av visuella, 

och han dessutom har möjligheten att åhöra konserten från 

olika platser i salen, är radiolyssnaren helt och hållet hän

visad till »det nakna ljudet, och tyvärr i en upplaga, som 

av olika skäl icke når upp till verkligheten. Kan man då 

.inte variera en smula på klangen, blir det gärna en smula 

tröttsamt.» 

Resonemanget bygger tVlvelsutan på riktiga iakttagelser, 

men den dragna slutledningen förefaller allt för ensidig. Det 

finns nämligen många ivriga och verkligt musikaliska kon· 

sertbesökare, som för det första högst ogärna byta sin en 

gång valda plats i konsertsalen , och för det andra helst 
lyssna till musiken med slutna ögon, just för att utestänga 

alla visuella intryck. Problemet ligger således på ett d j upare 

plan. Det som radiolyssnaren framför allt går miste om, är 

den omedelbara kontakten med den levande konsten, den 
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psykiska reciprociteten mellan den utförande och åhöraren, 

således ett irrationellt andligt mom nt, som icke kan över

föras på mekanisk väg. För radiotekniken aäller det att 

såvitt möjligt överbygga detta andli«8 vakuum genom att 

litveckla den akllstiska klaJlgkvaliteten till en sådan fulländ

ning, att jiilva klangbilden kunde skällka lyssnaren en full

lödig illusjon av verkligheten och därigenom hålla hans upp

märksamhet vaken. 

Till detta tillsvidare ännu avlägsna ideal söker man kom

ma fram pa olika vägar. S!\som ett av medlen mot den 

akustiska enformigheten n~l mndes i dialogen klangens varie

ring genom att musikprO OTal11111en utsändas från olika loka

ler - en metod, som ju praktiseras i Stockholm, då radio

orkesterns konserter sändas del från Akademin och dels 

f rån Konserthuset. Det konstaterades, alt t. ex. Beethovens 

femt e symfoni utsänd h n Akadem in låter »koncentrerad, 

en smula torr , IDen pregnant», och från Kanserthuset »stor, 

fyllig, en smula diffus» . Sådana förfl yttningar och varie

ringar kUl1na, betl'aktade som experiment, \'ara uog så in

tressanta och hirorika. Att grundproblemet pa detta sätt dock 

icke kan lösas, tycktes de samtalande själva vara fullt med

vetna 0111, då de uttryckte hoppet, att den lIämnda symfonin 

i det f ramtida llya radiohuset skall klinga »klar, stå tlig, 

pregnant och fyllig». Här beröres problemets kärna, näm

ligen nödvändigheten aven för ändamålet speciellt kon

struerad stucliosal, som skulle erbjuda de bästa akustiska 

förutsättninga rna för en i alla av eenden tillfredsställand 

reproduktion av orkesterklangen i radion. Men i detta fall 

blir klangens vari ering genom ombyte av lokal överflödig. 

Lyssnarpublikens krav på klangIi o omväxling kunde emel

lertid, synes mig, i framtiden ti llfredsställas på ett annat 

sätt , nämligen genom ett regelb undet internationellt utbyte 

av direktutsändningar av symfoni ska program, ut1örda a 

olika förstklassiga urkestrar. V i skola å terkomma till denna 

fråga längre fram . 

I det! citerade iIialogen diskuterade" vidare skillnaden 

mellall tysk och amerikansk klanguppfattnin a . Såsom karak

teristiska exempel demonstrerades gramll1ofoninspelningar 

av Berlins filharmoni ska orkester och Philadelphias symfoni

orkester, varvid den amerikanska skivan med dess saftiga 

s tråkklang och de överdrivna nyanserna befanns ligga idea

let närmare iin det tyska, SO /11 grundar sig på principen att 

»efterbilda orkesterklangen precis så 50 /11 man hör den i 

konsertsalen». I detta sammanhang framhölls den synner

ligen märkvärdiga synpunkten, att den s. k. tyska uppfatt

ningen bYITger på en »i och för sig riktig ide, om nu bara 

mikrofonen hade två öron _ klen den har faktiskt bara ett, 

och därför blir klangen litet oklar. Det är nog riktigt, att, 

såsom amerikanarna göra, skapa en särskild radio- eller 

mikr%nklang, om man så få r säga. Ett musicerande, som 

skall klInna hiivda sig lItan några visuella intryck och dess
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utom avlyssnas, populärt uttryckt, med bara. ett öra, ll1as le 

ha nago t att bj uda utöver konserthusklangen.» 

H ela detta i dialogen synnerligen legärt framkastade fr i! 

gekomplex tarvar, synes mig, en närmare granskning. Att 

de visuella intrycken för många konse[tbe, ökare spela (' 11 

högst oväsentlig, t. o. 111. störande roll, framhölls i det före

rrående_ Argumentet, att mikrofonen har bara ett öra kan 

nr ren teoretisk synpunkt måhända förefalla plausibelt. II n 

i praktiken torde det i alla fall vara människans td öron, 

som även Yid musicerandet i radio i alla skeden utgöra det 

bestämmande kriteriet för bedömandet av klanaens mer eller 

mindre tilHredsställande kvalitet. Mikrofonen s' som s dan 

kan härvidlag icke va ra den utslagsgivande faktorn. Tekni

ken få r icke bli självändamål. En med artificiella medel, 

såsom överbetoning av vissa register och dylikt, åstadkom

men sä rskild mikl'ofonklang kan bli ett verklighet fr~imman

de akustiskt abstractum, sOm icke längre motsvarar männi

skans naturliga klangsinne och klanguppfattning. ore ett 

sådant förfarand e icke lika betäJlkligt som om man t. ex. 

på televisiouens område skulle gå in för alt på teknisk väg 

fiirse den överförda bilden med vissa skuggor och schatte

ringar, som icke finnas i verkligheten? XI' det då icke rikti

ga re att srjka lösa problemet i 1I10t att riktning genom att 

utveckla lj udupptagningstekniken därhän, att en fullt till

fr edsställande reproduktion av originalklangen bl ve möjlig, 

eller, för att begagna sig av det ovan c iterade populära 

uttryekssä ttet, att förse mikrofonen med det felande andra 

örat i st ~i lle t för alt tvinga m~inniskan alt offra siu ena öra '? 
Om man medger alt principen, att efterbilda orkesterklangen 

precis å -om man hör den i konsertsalen, är rik-ti a , da 

borde man på radiotekniskt håll göra allt för att på expe

ri mentell väg söka förverkliga denna ide. 

En annan fråga ~ir, om den demonstrerade <Yrannnofun

skivan av Philadelphias symfoniorkester verkligen utgör ett 

typiskt eX~lI1pel för amerikanarnas strävanden att skapa en 

särskild mikrofo nklang. Jämförelser med äldre inspelningar 

av samma orkester, t. ex. Tschaikowskys Capriccio Italien 

m. fl., giva niimIigen vid handen, alt den dominerande och 

s)'1ll1erligen saftiga strakklangen och de nästan svulstiga 

nyanserna även på dessa äldre skivor göra sig på elt påfal

lande sätt g~illande, varför man kan anta <Ya, att de helt 

enkelt höra till denna orkesters karakteri stiska särdrag_ Detta 

bekräftas för övrigt av musiker, som samarbetat med Phila

delphiaorkestern. Orsaken är dels den ovanligt starka, av 

idel högt kvalificerade krafter sammansatta stråkensemblen, 

dels de ordinarie dirigenternas, framför allt Leopold Sto

kowskys, personliga klan"- och musikuppfattning. Den på 

dessa skivor reproducerade klangbilden torde därför i hög 

grad motsva ra originalklangen. 

Att icke alla amerikanska skivor uppvisa dessa särdrag 

framgick för övrigt tydligt, elå man senare fick lyssna till 

POPULÄR RADIO 



en inspelning av Brahms fårsta symfoni, utfård av N. B. C's 

orkester i New York under ledlling av Toscanini . l fråg,l 

0 111 orkesterklangens avvägning, iustrwllentalg ruppernas di f. 

ferentiering och musikalisk 11ya nserin cyskonst är Toscanini 

världens -främsta auktoritet. Da ingen grammofoninspelning 

som bär hans namn får släppas ut i marknaden utan att 

han lYodkänt den, kan mall med säkerhet antaga, att han 

skulle ha vägrat giva sitt samtycke, ifall den på den resp. 

skivan reproducerade klangbilden i ni-imllvärd grad skulle 

avvika från den verkliga. De samtalande herrarna enades 

även om, att i detta fall »tekniker, orkester och dirigent 

lyckligt funnit varann och ödmjukt underkastat sig kODsten». 

Jlist det! Den levande konsten, sådan den utföres och emot

tage i verkligheten , dvs. i konsertsalen, bör vara förehilden 

och ledtråden för allt radioakustiskt forskande! 

Dessa jämförande studier av olika IYrall1l1lofonillspel

ninga r och direktutsändninga r av radiokollserter komlllo mig 

att tänka på en annan fråga, som här endast kan antydas. 

Vid dylika jilmförelser kan ma n nämligen finna rätt avse

värda differenser i olika för Lklas@ga orkes trars klangkarak

tär, vilka icke endast hero på dirigenternas varierande upp

fattning. Det finns ulikheter i sjä lva cy runrlklangen, om man 

sa fa r kalla den. Hos Philadclphiaorkestern t. ex. är det , 

sasom redan framhållits, den dominerande stråkgruppen, 

som best~-immer den specifika klaugkaraktären. Berlins fil

harmoniska orkester utmärkes a en mj lik och expansiv 

men, även i verklio"heten, något diffus grulldklang. Hos 

iener Philharmonik r lir crrundkoloriten något mörkare, 

men mera differentierad, hos Amsterdams ConcerLgebollw

OrkesL i I'i~s miln pregnantare och fastare. Behandlingen av 

bas- och mellanregistret hos d båda sistnämnda orkestrarna 

iir enligt min åsikt synnerligen beaktansvärd med hänsYll 

till den sa mycket omdebatterade fragan om den akustiska 

proportionen mellan de lägre oeh de högre frekvenscrna vid 

musicerandet i radio. Dcn i dialogen omnämuda irritel·ande 

inverkan av de höga tonerna i högtalaren minskas nämligen 

om basen o(;h mellanstämmorna aga rfurder1ig bärkraft 

r 
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Universalinstrument (F.V.l.C.Q.-meter) typ 109 E-K 

Användning : Frekvensmätning enl. interferensmetoden . 

Spänningsmätning som rörvolImeter. 
Mätning ov självinduktion. 
Mätning ov kopacitet. 
Mätning av relativ godhet. 

Känsliga Vridspoleinstrument (upp till 50.000 ohmjV) 
av främsta danska fabrikat 
MÄTSÄNDARE 
MÄT- och TRIMOSClllOGRAF 
TONGENERATOR 
ANTENNFORSTÄRKARE 
RORVOLTMETER 
SIGNALGENERATOR 
DEKADMOTSTAND 

RADIOLABORATORIET 
HARLÖSA TELEFON15111 

och fyllighet. De nordiska orkestrarna ha, i överensstäm

melse med den nordiska klanguppfattningen, i allmänhet en 

något Ij usare och hårdare grundklang i-i n exempelvis de tys

ka; det är kanske därför, som basproblemet här vallar så 

mycket huvudbry . - Återigen en annan klangkaraktär re· 

presentera de italienska orkestrarna. Deras grundklang ar 

på något sätt lättare oeh lufti lYa re, rnahända beruende på 

tri-iblåsarnas exklusiva kul orit. 

Genom ett ändamålsenliat utn yttjande av de-sa specifika 

klangd ifferenser vid musikutsändningar i radio kunde lyss

narpublikens krav pa klangens vari ering tillfredsställas på 

ett naturligt och intresserande sätt. Delvis praktiseras ju ett 

sådant system redan i aranunofonprogramm n och genom 

direktutsändnlngar av konserter från olika städer inom lan

det. Idealet vore emellertid ett ordnat internationellt utbyte 

av förstklassiga symfoniska program. 

Aven ur en annan synpunkt vore ett framtida samarbete 

me-lian de stora radiostationern a i fråga om konsertprogram

men icke endast önskvärt utan nödvändigt. I den cilerade 

dialogen framhölls med rätta, att det ständiga utslunga ndet 

i etern av mnsikens mästerverk irån världens alla radiosta· 

tioner innebär en stor fara. Lyssnarens receptionsförmåga 

avtrubbas och även den viirdefllllaste musiken kan på detta 

sätt bli utsliten. T sin yttersta konsekvens skulle detta inne

bära, aLt radion förlamar konstintresset och dödar konsten. 

Denna fara tir visserligen tillsvidare icke överhängande, men 

den bör icke heller underskaltas. 1 ana händelser är det 

llllvarande tillst, ndet på detta område med prorrrammeL »som 

g&r och gan> föga tillfredssLäflande. Det enda effektiva bote

1l1ed.let vore, so m sagt ett konsekvent genomfört interna

tionellt sa marbete. Om det skulle lyckas alt systemati skt 

sa mordna å tminstone några domjnerande radiostationers 

större symfon iska pmg ram och i tm och ordning rund

radiera dessa, ore, SYll es det mig, redan mycket unnet. 

Hl1vudbet ingelsen hiirför ii r dock å terställandet a,· fred1iga 

förhållauden i världen. 

i. 

OMLINDNING 
av Translormatorer och Magnetspolar 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akorp TelefoD 22& 

'I 

,----'--------------------------------~ 
En god Tägledniog är 
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Moderna batterimottagare 
Amerikanska civila och militära radioapparater utrustade med miniatyrrör 

Av civilingenjör Carl Akrell 

Batterimottagarnas användning har alltid varit begrän

sad p,1 grund av deras relativt stora volym och vikt. 

Då 1,4-voltrörell i slutet av trettiotalet infördes, togs ett 
stort steg i rält riktlling_ Gallerbatterier och mer eller mindre 

»ospillhara» ackumulatorer försvunno, och anodspännillgen 
sänktes från 13:5 eller 120 volt lill 90 ii 70 volts begynnelse

spänning. lVlottagarna voro kompakta, och m derna super

helerodynkopplingar blevo allenaradande. I övrigt förblev 

emellertid allt SOIU förut, och rören, spola1'l1a och gangkon

densatorerna voro lika stora eller desamma som i de nät

anslutna mottagarna, sålunda Llev deras volym ofta 10 dm3 

och vikten 6 ii 8 kg_ 

Om man lyckades konstruera apparater, som ej vägde 

mer än ett par kilo och som ej voro mycket större än en 

lådkamera, skulle dessa kunna bäras ltmga sträckor utan 

obehag; särskilt om de vore utrustade med axelrem. Ut

vecklingen i . S_ A. åren 1940 och IS'} gick också där

hän aU ovanstående mål förverkligade.::,. åren 1940 ut

släpptes de första miniatyrmottagarna, varav under som

maren samma år åldes 150000 till ett pris av c:a ,20 

(list price) per apparat. I fig. 2 ha illförts bilder av några 

mottagare. Härav framgår, att utseendet väsentligt avvek 

från tidigare typer. Samlliga mottagare voro superhetero
dyner avsedda för mellanvågsbandet. Detta senare faktum 

har säkerligen ej -bara berott på en önskan att minska an

talet ingåeude delar och därmed apparalvolymen till ett mini

mum, utan även på den omständigheten att mellanvågsbau

det i U. S. A. på sommaren erbjuder bättre mottagnings

förhållanden än i Sverige. D· långvagsbandet ej existerar 

Hg. L :Miniatyrrör aLi, bestå nde av IRS-blandarrör, l T4-mellanlrek
I'enspentod, lSS-diod-lågfrekvenspentod samtlS'I--sluttetrod. Rörens 
storlek utan stift är ca. 45 X 17 mm. Som jämlörelselöremål har i 

figuren även avbildats en normal 1,5-volts stavcell. 

i U. S. A., användas i större utsträcknina än i Europa mot

tagare med endast mellanvåg. Kortvågsstationerna voro till 
före kriget relativt fataliDa. 

Vår diskussion kommer alltså i det följande att inskränka 

sig till en jämHirelse av mottagningsförhållandena på me!

lal1\råg i Sverige och i . S. A., speciellt under sommareu. 

Känt är j u, att distansmoltagning är dålig på dagen men 

god efter mörkrets inträde. I tabell l har införts en del data, 

som belysa problemet. En linje aenom mellan-Sverige mol

svarar en breddgrad av ungefär 0°, medan en linje ge

nom mellan-U.S.A. har breddgraden 40° . 1 tabellen har in

förts data å borgerlig och astronomisk skymning, Jen förra 

försiggar tills solen nått ett dj up under horisonten av 6° , 

den senare 13°, då det sista skymningsljuset försvinner. Vid 

aSlronomisk skymning blir det ej helt mörkt på 60 ° under 

hela sommaren, medan på 40° årets längsta dag totalt mör

ker råder i hela 5 timmar och borgerligt mörker i 8 timmar, 

varav framgår att distansmottagningen på mellanvåg blir 

god redan vid l h9-tiden på kvällen, medan i Sv~rige un

der årels längsta dag borgerligt mörker varar endast 3 tim

mar. 

Da Sverige är beläget i norra delen av Europa med sin 

glesa befolkning och därmed följande stora avstånd och få 

radiostationer, bli mottagningsförMIlandena jämförelsevis 

dåliga. Bortsett hån lokalmottagning, som i bästa fall med

ger avlyssnande ay lvå proo-ram, blir man alltså hänvisad 

till distansmottagning av stationer, som ligga på ett avstånd 
av 500-1200 km. Drages motsvarande cirklar med Stock

holm och Miinchen som medelpunkter, märker man b~ist 

skillnaden. I Amerika bli förhällandena ännu fördelaktigare, 

då ju varje storstad bjuder på ett flertal lokalprogram. I 
New York med omnejd finnes ett 20-tal radiostationer, i 
Chicago och Los Angeles ett 1.3-ta1. Dessutom utsändas de 

stora amerikanska riksprogrammen från kust till kust eller 

över hela kontinenten, vilket medför att man ej som i Europa 

är hänvisad att söka ett. program inom ursprungsstatell. 

GellOm att på det nordamerikanska fastlandet blott fin

nes tre länder har en förnuftig våglängdsfördelning kun

nat åstadkommas varvid i .S.A. stationerna placerats på 

en frekvens motsvarande varje 10 khz och indelats i grup

per alltefter effekten. Det nuvarande kaoset i Europa, var

till under kriget tillkommit störsändarna, har således i Ame

rika kunnat undvikas. 
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Av ovanstående torde framgå, varför man försett '.\ppa
raterna i Sverige med kort-, mellan- och långvåg. 

Som vanligt är det den rörtekniska utvecklingen, som 
möjliggjort konstruktionen av de högeffektiva miniatyrmot

tagare, som här skola beskriva . Den nya rörserien, som 
bl. a. omfattar en fullständig sats med vilken suprar kunna 
byggas, har tidigare Leskrivits i författarens artikel i PR, 
september 1942, där även eLt fler tal kOPJ.>lingar beskrivits 
(se fig. l). Dessa rör utslfipptes hösten 1939 och voro ur

sprungligen avsedda för en maximal anodspänning om 45 

volt. Denna gräns höjdes edan till 67,5 volt. Jämför man 
nu två apparater, den ena med r6ren lA7GT - N5GT
lH5GT - lASGT och den andra med de motsvarande 

lR5 -- l T4 - 155 - lS4" blir kän ligheten ungefär den
samma trots at' Jspänningen i förra fallet iir 90 volt 
och · senare fallet 45 volt, utgångseffekten 100 och 65 mW 
samt glödströmsförbruk'llinrren 200 och 250 mA respektive. 
Då totala anodströmsförbrukningen i bäglYe fallen är unge

fär lika stor eller 7 a10 mA, har man förutom den mindre 
rörvolymen till a tt börja med sparat volymen hos ett halvt 
anodbatteri. Totala glödströmsförbrukningen är något större, 
beroende på att slutröret vid så låg anodspänning för alt 

Fig. 3. ReA-VTCTOR-motlagaren. Till höger ligger h'ågang~kondcn· 
salorn. Denna har specialskuren o~ciLlalorsektion och är ej stiirre än 
40 X 4·0><50 mm. Längst till vänster skymtar hiigtalaren, som är oval 

2 X 3 tum, saml hållaren för I ,S·volts stav,;ellcn. 
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Fig. 2. Ballcrimoltagare : RCA·\'lCTOH, typ BP·IO; PHILCO, typ 
PT·29 samt en General Eleclric motlagare för kombinerad nät- och 

batteridrift i kameralIlförande. 

kunna ge h()g utgångscffekt givits en glödströmsfö,brukning 

om 100 mA. Samtliga övriga detaljer ha omgjol"ts i för
minskad upplaga; sålunda är en modern tvfigangskonden

sator med inbyggd planetväxel knappast större än en en
gan<rs av konventionellt ulförande, och mellanfrekvens

transformatorerna obetydligt större än rören trots alt de
ras elektriska egenskaper äro funt jämförbara med de gamla 
typernas. Tretums hörrtalare av hög kvalitet hade funnits j 

flera år och konuno nu till användning. Exklusive batterier 
har genom de o an nämnda framstegen volymen aven kom
plett fyrarörs superheterodyn med högtalare och låda pres
sats ned till 1250 cm'; ! (Se fig. 3 oeh 5.) 

Ny lyp av anodbatteri. 

Framställandet av ett höoeffeklivt och kompakt anod
batteri blev nödvändigt. Resultatet blev ett batteri, som är 
ungefär hälften så stort som ett vanligt sådant med samma 

spänning och kapacitet. I Lig. 4 ~ir införd en bild aven 
cell i Everreadys Mlni-1Vlax batter i. Denna konstruktions

metod medger ett effektivare utnyttjande a den till för
fogande stående volymen. Som framgår av fi <Turen har kol
elektroden utbytts mot ett tunt lager kol, som gör kontakt 
med zinkelektroden pa nästa cell. Den förut så omstän
diga seriekopplingen av cellerna medelst kopplingstråd bort
faller sålunda. Varje cell omges av ett slaO's behållare, och 
i övrigt framgår konstruktionen av fi guren. Anodbatteriet 
är på 67,5 volt och avsett för en urladdningström om 8 till 
11 mA och varar i 25 il 50 timmar vid drift med de vanliga 
fyrarörssuperheterodynerna, storleken är 3/t X92 X 68 mm. 
Tillsammans med en RCA-Victor-mottagare är batteriet av

hildat i Ii",. 3. 

MiniatYTSuperheterodyner för batteridrift. 

RCA-mottagaren BP-lO (se fig. 2 och tabell 2) tillhör 
den minsta kategorien med en totalvolym av 1,55 dm~; dras 
batteriutrymmet ifrån, får man en apparatvolym av c:a 
1,25 dm~. Detta utrymme för 4-rörs superheterodynen, hög

talaren och »lådan»! Kopplingen är praktiskt taget den
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Th in carbon Yif!/d ing 
e /ectrode rnechanica/ seal 

, 
I MiJo·' 

Separator 
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Fig. 4 . T värsn il tsbild av en cell i Everread y's » ~lini·-"[ax» anodbatt eri. 
Detlu ba tt eri ha r på gru nd [1\' sin kompakta uppbyggnad i förh nl· 
lande t ill hin volym du bbelt s[; hög kapaei tel:>om si n ti,ti gar e 

motsvarighet . 

samma som i motsvarande svenska konstruktioner, utom att 

endast ett vågliingdsområd ' användes. lottagaren isärtagen 
med batteri er är avbildad i fig. 3. Till höger ligger två

gangskondensatorn, som ha r specialskuren oscillatorsektion 

och ej är större än 40 X 40 X 50 mm, under densamma 

oseillatorspolen. Blandarrörets gallerkrets är utformad till 

en ramantenn , som är inbyggd i locket (se fig. 2 ) , och 

apparaten sJås automatiskt till , då detta öppnas. Liingst till 
vänster skymtar högtalaren och vid denna hållaren {ör 1,.'> 

volts stavcellen. Under den senare var vid ifrågavarande 

exemplar av mottagaren högtalartransformatorn placerad . 

Mellanfrekvenstransformatorerna äro a,' hög. ta kvalitet, och 

spolama äro lindade P' burkkärnor . Anodbatteriet, 5 0111 

tidigare beskrivits, får plats framför apparatens m.ittsektioll. 

Ett typiskt schema ~ir infört i fig. 6, General Electrics typ 

LB-412. Gallerförspänning till slutröret erhålles här från 

blandarrörets osc illatorgaller. U tgångsefIekten vid nytt anod· 

och glödströmsbatteri är 180 m W och under största tiden 

av batterilivslängden 50- 120 mW. Glödströmsbatteri er 

bytas c :a fem gånger under ett anodballeris livstid. Emer

sons typ D -379 (se ttl bell 2 ) är försedd med sparkopp

l.ingsknapp, med vilken skärmgaller pänningen på blandar

och meUanfrekvensrören sänkes samtidigt som negativa gal. 

IR5 tT4 

Fig. 5. S torlpk hos olika komponent er i en modern bat terimottaga;'c , 
M fi tthandet är f!ra dera t i tum. 

lerförspänningen på slutröret ökas från 7,5 till 9,4 volt. 

Anodströmsförbrukningen sjunker från 7,5 till S,S mA, och 

anodbatteriets livslängd ökas med 30 il 50 0/o. I axelrem

men ti r inlagd en »ra\11 » med c: a åtta varv tråd, som sedan 

är seriekopplad med en gallerspole i apparaten. Tillsammans 

bildas på så sätt den avstämda O"allerkretsen. Trots alt blan

darröret är direkt upphettat, ligger aterkopplingskretsen 

glödtrådsgrenen (se fö rf. tlr!. P .R. 1942, nr 9, fig. 31. 

Philcos »Transitone» är även försedd med axelrem, i vilken 

blott ett varv trad äl" inlagd. Denna slinga ~ir kopplad till 

primären på gallerkretsen till blanclarröret. Apparatens ori

ginella utseende framgår av fig. 2. 

Minia/.yrsuperheterody ner fiir nät· och batteridri ft. 

Dessa apparater skiljtl sig föga från de förcrråendt . Vo

lymen är givetvis något större, di\. plats även maste beredas 

nätanslutningsaggregate!. Ett speciell t miniatyrlikriktarrör 
4,SZ3 är utsbppt för ändamålet. Schem" . av en dylik mot-
tagare är infört i fi g. 7, Garads BP20. Vid uätd,'ift ~erie

kopplas batteri rörens glödtrådar och matas över ett mot· 

stånd om 1350 ohm från likrikta rrörets katod. Slutröret 3S4 

I S 5 I S 4 
osc, "00 

'ltF-455 Kc .1 
• W(G " 

I , OE T - A V C . A F' PQWE:R 

eJOI 

Fig. Ii. SchtOrIla av GelIeraI Elec tri c5 l1lolt aga re. l yp LB-412. 4·rörssuperh terod)'n med ,ex i1 \,:,t ;imda kl'l"t:,ar, ,\ VK oc h .3 ' / "-t, ",,, per. 
lIHlI1C' llt d""umi sk högtalnr~ , all erför;;p ännin g till sJu triirr t erhålle, fdn hl a nuarri irC' t , o;c illatorgall er. 
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Tabell 1. Jämförelse av dagart/as längd på sommaren rå breddgraderna 40° och 60° . 

Skymningens längd I 
rels

I Bredd- ll>lronol1lisk Borgerlig längs ta Europa :.Iordamerika 
grad uag c:a Da)2;j äm- I Sommar

sept . l maj I l jun i Il juli Il UIIl!·ll ningen sol st~ndetI 

60° 
Leningrad lIehngfors, 
Sala, Filip, tad, Oslo, 
Bergen. 

I 

40° 
Konstan tinopel, ' eapel, 
Sardinien, Madrid, 
~o\zorerna 

Grönlands sydspets, Norn 
Labrador, Jun~a Ll 
(.0\ las ka). 

PhiladeJ phia, Pittsburg, 
Springfield, Denver, a l1 
Lake Ci ty, orra Kali· 
[ornie.n. 

':' Hela natt en , emedan solen icke ,;j unker til·l 180 dju p. 

ä r av omkopplingsbar l, 2,8 volts typ. Omkopplingen 

för nåt - batteridrift sker här för hand. Chassiet är helt 

isolera t från nåtet med en 0,1 ItF kondensator. Automati~ 

Ihdios »T0111 Thumb» har glödströmskretsa rna i lRS och 

l T4 seri ekopplade med ett trippelrör lD8GT, som inne

häller diod, If-triod och en slutpeJltod. Mottagarens glöd

spänn ing blir på så sä tt 3 volt och glödströmsförb 'ukningen 

100 mA. Vid nätdrift lägges deJl av likriktaren erhållna 

glöd- och anodspänn ingen direkt på batterierna, varigenom 

ingen omkoppling behöves. Torrbatterier om kUilna lad

t ffi 

18 45 

14 58 

t Int m t In 

..- -- * " 

2 04 l 45 2 00 

t m 

- • 

1 51 
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O 483 08 l 59 
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das användas, och med en speciell omkopplare pa appara

tens baksida kan man siilta appa raten på laddning, om man 

ej samtidigt vill höra på naO'ot program. Vid intermittent 

laddn ing och urladdning a torrbatterierna kan deras livs

längd förlän gas med upp till fyra gå nger. 

J nästa nummer följ a bl. a. uppgifter om direkt och in

direkt upphettade miniatyrrör, SO Il1 utkommit unde! kriget, 

samt uppgifter om några bärbara militära appararer. 

Dimensionering av högfrekvenskretsar 

Beräkning och utförande av spolar. Antennkrets och högfrekvenssteg. 
Mottagarens trimning 

A v ingenjör Gösta Löthman 
Dux Radio AB 

H öo-f rekvenskt etsarna utgöra sy nnerligen viktiga ele

ment i en radiomottaga re, vars funk tionering t ill stOl' 

del ä r beroende av dessa. Beräkn ingen av högfrekvens

kretsarna är därför LetydelsefulI med h änsyn till de stora 

krav, som IIU för tiden ställa ' på en mottagares selektivitet 

och fidelitet samt ej minst]J känsligheten eller med andra 

ord, man fordrar, a tt en avlägsen station skall kunna av

lyssnas med god ljudkvalitet utan störninga r från närl ig

gande sändarstationer. F rämst tack vare rörteknikens enor

ma framsteg k tltlna de a kra v uppfy llas inom vida gränse r. 

För radioamatören i o'cmen, som väl ofta saknar till

ga nO' till moderna mätinstrument, kunna därför stora svå

righeter uppstå, nä r han ä mnar konstru era en eller anna n 

detalj sj ähT och så ii r vanligen fa llet, när det gäll e r dimen

s ionering av just högfrekven, kretsarna . Visserli gen finns 
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det goda spolsystem i marknaden , men dessa ställa sig 

ofta relativt dyra i inköp. 
I det följ and skall -j korthet fra mläggas n g ra synpunk

ter på O'l'undvillkoren för d ylika kretsars utförande, sa a tt 

d, skola kunn a fu nktionera på ett riktigt och ändamåls· 

enligt sält, med hän yn t ill de möjligheter, so m stå till 

buds. Va re sig man v~i1jer att bygga en super eller cn rak 

1Il0ttagan~ blir högfrekvenskretsa rnas praktiska utformning 

i s tort sett densamma . Supern Iwr j il numera helt slagi t 

igenom, Ja'stän den j u är behäf tad med vi ssa naekddar 

Fig:. L En avstämnillgskrets mer! pöralldlkopplad trimkondensator eT 
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liksom den raka mottagaren, vilken dock ofta kan vara 
tillfyllest. Den allmänna gången vid beräkningarna blir 

såsom föl j er. Man börj ar med: 

1.AVSTÄMNINGSKRETSEN. 

Mottagaren skall på ett av banden exempelvis täcka fre· 
kvensomnl.det 500-1500 kc/ s, motsvarande 600- 200 m 
våglängd. Till förfogande har man kanske en variabel 
kondensator med en kapacitetsvariation mellan 15 pF till 
maximalt 4.75 pF. Avstämningsspolens induktans i ,uH er· 
hålles enligt formeln 

H~ir betecknar 1 den lägsta frekvensen inom bandet ut· 
tryckt i Mc/s (l Mc/s = 1000 kc/ s) , och C i pF är totala 
värdet av vridkondensatorns maximikapaci te t, spolens 
egenkapacitet samt rörens och anslutninCfslednincyarnas ka
paciteter. De tre sistnämnda av dessa faktorer innefattas 
alltsa i formelns C oeh äro av storleksordningen 20 pF 
på det frekvensband, vi nu syssla med. Till detta värde 
adderar sig slutligen även kapaciteten av trilll'kondensa

torn, C T i fig. L En metod att överslagsvis beräkna denna 
visas senare, men till en börj an kan den anses vara 20 pF. 
Då får C allt~å värdet 515 pF och 

1000000
L 195 ,u1-I.

4,.'t~ . (0,5F . 515 

Äro flera kretsar med tillhörande rör länkade efter var· 
andra och respektive vridkondensatorer kopplade på en 
gemensam axel, måste alla kretsarna komma i resonans 
samtidigt, varom ej reduceras selektivitet <och känslighet 
katastrofalt. Först och främst erfordras en matchad gan g
kondensator, dvs. alla sektionerna måste ha lika kapaci
tetsvariation för samma Yridningsvinke1. Avvikelserna sins
emellan böra ej vara större än ±0,5 0/0. Men även diffe
rensen mellan de olika spolarnas induktanser skall kunna 
upphävas, och detta låter sig enklast <röra genom att an
viinda spolar, där induktansen kan varieras några procent 
med en järnpulverkärna, varigenom man iiven vinner den 
fördelen, att lindning. varvtalet blir enkelt att beräkna. 
Olikheten i induktans gör sig mest gällande vid bandets 
låga frekvensvärden. På bandets höga frekvenser - här 
omkring 1 500 kc/ s - inverkar mest skillnaden mellan 
kretsarnas kapaciteter. Vridkondensatorns sektioner kunIla 
exempelvis ha olika minimikapacitet, men här inverka även 
förutom spolarnas olika egenkapacitet även rörkapaciteten 
samt anslutningstrådarllas små, varierande kapaciteter. 
Detta avhjälpes därigenom att en liten variabel kapacitet, 
trimkondensator, på några tiotal pF anslutes parallellt över 
kretsen, eT i fig. L 

Avstämningsspolen är enligt ovan beräknad för den 

lägsta frekven~en inom bandet. För att kretsen skall täcka 

det givna bandet med den beräknade induktansen, bör 
man ha ett begrepp om den ungefärliga storleken av den 
erforderliga minimikapaciteten Co, som el'hålles ur ut

trycket 

CI'
C 

0= (Ll)~ _1.
12 

där C är avstämningskondensatorns kapacitetsvariatiolI v 

från maximum till helt urvridet läge. Härvid kan man ej 
bortse ifrån, att en vridkondensator alltid har en viss min
sta kapacitet, som ej kan underskridas och vid moderna 
typer uppgår till 10 a20 pF för luftisolerade kondensato

rer. Vidare beteclma fl och 12 den högsta, respektive lägsta 

frekvensen inom bandet. 
Då blir i siffror, om kondensatorns minimikapacitet 

antages vara 15 pF 

4.75 - 15 

Co 
c--= ( 1500) 2 - - -1 

560 

Nu kan spolens egellkapacitet i detta fall uppskattas till 
7 pF och övriga inverkande kapaciteter till cirka 5 pF, 

vilka liksom vridkondensatorns IS pF ingå i ovan erhållna 
57 pF. För att komma upp till detta värde inkopplas trim
kondensatorn, vilken alltså bör kunna varieras omkring 
30 pF. Vissa typer av trimkon densatorer nå ej upp till 
detta värde varför de måste kompletteras med ell liten 

fast parallelIka paci tet. 
På kortvåg bör man helst välj a en mindre avstämnings. 

kondensator, fastän frekvellsomfånget blir förminskat. 
Detta är framför allt viktigt vid mottagare med flera steg 
på kortvåg och vid suprar, där annaTS svårigheter uppstå 
vid försök ati[ få oscillator- och förkretsarna att följ as åt 
över hela bandet. För att. få goda kretsar överhuvud med 
små förluster, hög avstämningsskärpa och förstärkning 
böra de ingående .fasta kondensatorerna ha dielektrikum 
av glimmer eller keramiskt material. 

Spolarnas utförande. 

Vad som nu sagts om kondensatorerna gäller i ännu 
högre grad Olll spolarna. Det är godheten - Q-värdet 

hos dessa , som bestämmer förstärkningen i en krets. Då 
Q=2·7l· fL / R' följer att spolens högfrekvensmotstånd R 
måste hållas sa lågt som möjligt. Detta ernås genom att 
använda spolar med järnpulverkärna, där lindningstråden 
utgöres av mångtr dig litztråd eller tråd med stor area. 
lärnkärnan ökar ju induktansen, alltså behövs mindre an
tal lindningsvarv för en viss induktans med följd, att mot· 
ståndet och även egen kapaciteten minska. På frekvenser 
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under SOO h/s kan vid lindning av avstämningsspolen 
användas emaljerad koppartråd eller, om utrymmet på 

spolstommell tillåter, silkesomspunnen tråd, i båda fallen 
med en diameter på 0,10- 0,15 mm. På frekvenser mellan 
500-2000 ke/s användes mångtrådig litz - 25 XO,OS 
mm eller lO XO,07 mm till exempel. På kortvågshallden 
6-20 Me/ s är 0,4,.---(),6 mm emaljerad eller silkesomspun

nen tråd lämpligast för jämkärnespolar. Med fördel an
"ändes även på detta band spola r lindade på 15- 25 mm 
pertinaxrör med O,S- l mm förtent eller försilvrad tråd . 

H~irvid kan induktansen varieras på olika sätt. Dels kan 
avståndet mellan varven justeras, dels kan ett kortslutet 
varv förflyttas i axiell led eller oekså kan man exempelvi 
anordna ett litet j ordat kopparbleck, som nännas eller ' av

lägsnas i förhållande till lindningen. Ju närmare koppar. 
plåten kommer, desto större blir dess dämpande inverkan 
ooh induktansen sjunker. Man kan naturligtvis även mon

tera en jämk"rna i spolens centrum, nled vilken induk
tansen varieras. 

Hur spolens .i nduktans beräknats. får man lindnings
varvtalet (n) för spolar med jiirnkärna enligt sambandet 

n =V~ 

Här är le en konstant faktor, som är beroende av spol

typen. Sålunda är konstanten 0,05 för en järnkärnespole 
av den typ, som visas i fig. 2 a, 0,04 för Alphas spole t yp 

F (fig. 2 b) och 0.01 för motsvarande av Torotors till
verkning - c i fig. 21• Det åtgår alltså fle ra lindningsvanr 

för samma induktans, j II mindre konstanten k är. 

I beräkn ingsexemplet ä r L = 195 ,uH, och om vi väl j a 
en Torotor-spole med 1;: = 0,01 blir allt å 

V19.:; 
n = -- = 140 varv

0,01 

Detta är ett gott över;.;lagsvärde, och skulle det visa sig, 

att induktansen aven eller annan anledning ej exakt pas
~ar, kan en induktansvariation av omkring 10 % åstad· 
kommas genom in- eller urshuvning 3 varv av järnkär· 
nano I mottagare med två eller flera kretsar, som avstäm-

Denna spole, till vilken förf. åt el'kommer i det följ and e, kan er
hållas frilll National Radio, lVIIaregatan l , StockholnL 

II. b. c. 

Fig. 2. Några olika ntföringöfonner av spolstommar med 
järnpulverkärna. 
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mas med en gangkolldensator, måste dessa kretsar bringas 

till överensstämmelse genom trimning, såsom tidigare 
nämnts. En noggrann trinming måste utföras med signal
generator och en voltmeter, avsedd för mätning aN hög
frekventa spänningar - rörvoltmeter - elleT en voltmeter 
ansluten på lågfrekvenssidan - outputmeter. Har man 
ej tillgång till dylika instrument, kan man hjälpligt klara 
sig att med hörseln trimma efter rundradi'ostationer. I 
vilket fall som helst tillgår trimningen på samma sätt. 

Trimningen av kretsarna. 

Först bestämmas två trimpunkter inom varje frekvens
band, som lig a cirka 10 % från bandets övre respektive 
undre gränser. För frekvensband et SOO--l 500 ke/ s erhål

les alltså en trimpunkt på 550 ke/s och en på l 350 ke/ s. 
Därefter inställes signalgeneratorn på 550 ke/ s eller av· 
stämmes mottagaren till en station i närheten av 550 ke/ s 
(Budapest) . Iu j usterar man järnkärnorna till största 

spänning på voltmetern eller till högsta ljudstyrka , varvid 
do k volymkontro1Jen bör ställas in p, så låg ljudnivå 
som möjligt, då örat lättare uppfattar ändringar i ljud
slyrkan, utir denn a är låg. Härefter flyttas vridkondensa
torns inställn ing ti ll 1350 ke/s (Tallin), oeh i detta läge 
är det ej kärnornas utan trimkondensatorernas inställning, 
som justeras. När detta är gjort, går man tillbaka till 
frekvensen SSO ke/s och efterjusterar på järnkä rnorna och 
övergår därefter återigen till trinll-arna vid l 350 ke/ s_ 
Detta förfarande fortsättes några gånger, men den sista 
j usteringell skall alltid göras på trimkondensatorerna, då 

deras inställning är mest kritisk. 
Gäller trimningen en super, skall först mellanfrekv ensen 

trimmas in. Härvid måste nog en signalgenerator använ· 
das för alt resultatet skall bli bra. Delllla inställes då på 
den frekvens , vanligen cirka 4,60 kels, för vilken mellan

frekvenstransformatorerna äro dimensionerade, och gene· 
ratorspänningen matas in på blandarrörets galler. Sedan 
övergår man till trimning av oseillatorkretsen, så att av
tämningsskalans kalibrering stämmer lll ed visarens läge. 

Särskilt pe kortvågsbanden är det då viktigt, att ej inställ
ning göres efter spegelfrekvensen, vilken ligger över bär· 
vågen i frekvens räknat lika med dubbla mellanfrekvensen. 

Är oscillatorspolen försedd llled järnpulverkällla, justeras 
denna på bandets låga frekvenser och parallelltrinnnern 
såsom förut på de höga frekvenserna. Finnes ej jämkärna, 
är i stället en variabel kapacitet - paddingkondensator 
- in'kopplad i osc.illatorns avstämningskrets. Paddingkon. 
densatorn inställes då i analogi med järnkärnan. Ofta är 
emellertid paddinolondensatorn slopad på kortvåg, och 
är spolens induktans riktig, trimmas endast på bandets 
höga frekvenser med parallelltrimmern. Superns förkrets 
tr immas enligt anvisningarna i början. (Forts.) 
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Enkel Re-generator för fast frekvens 

Av teknolog K. R. Smith 
(Aga-Ballic AB) 

KOSSTR (l(TJONSEX EMPEL. 	 ( Forts. ) 

Civna. data. 

Frekvens: 7000 p/s. Rör: ECH 21. 

Överslagsberälm illg. 

SäU/!u = l; för R = l lVm e!1h&lles då enli,gt ekv. (7) 
C= 2.5 pF. SMedes kan maximalt tillåtn:a i resistansen an
vändas. Tättypen bör WHa R/C (relativt hög f rekvens). 

F CirstärkarcII. 

Enligl rörtahellerna iir förstärkningen för [CH 21 100 
ggr med anodmotståndet 200 HL Frekvensen i vårt faH 

är relativt hög, varför detta värde silnke~~ till 150 kQ, 

varvid förstärkningen sju nker till 80 ggr. 

Anodkretsen helastas med AVC-niitet (900 H2) och 

yttre belaslning (antag l :i\H 2) \rilka sänka förstärkningen 

till 60 ggr ooh fÖl'stärkarens inre mots tånd till 110 kQ 

(inverkan av rörets inre motstånd flirsummas i detta sam
manhang ) . 

/iterkopplingsnätet. 

För ökande t minskar dämpningen i nätet, men sam 
tidigt ökar bela.-tningen på försläl,karen, varigenom för

stärkningen sjunker. Ett visst värde på t ger minsta sam
manlagda dämpninO". 

Approximativt kan man st"itta: 

(8) 

där R 1 och RII äro första resp. si.sha maskans r e.,:>istans och 

RF förstärkarens inre motstånd. (Denna forl1lel är rent 
empirisk och O"äller med li,Bräcklig l1(wgrannhet för [/1-1 

mellan l och l 000. Den största approximationen är att 

näte ts ingångsi1l1'pedan satts = R1.) 

I detta sammanhang må pupeka att ·avrundningar och 
variationer i de enskilda, elementen pa 20 a :30 % endast 

obetydligt höja däl'npningen. Finjusteringar aJV frekvensen 

kunna därfiir ske genom variation av blott ett element, 
t. 	 ex. med en t rimm erkondensator. 

Vi erhålla alltså, enlisrt ekv. (8), R1 = 1/ UO'1000 = 
= 3::30 kQ samt t" - 1 = l 000/ 330 = 3. FÖl1stärkn<ingen sän
kes vid belastning med R 1 till 45 ggr. Väljes R/ C (3) -nät 

med dämpning c:a 18 ggr (fig. 6) återsl:, r 2,5 ggr fiir 

stiirkllin g alt disponera för reg·le ringsändama.l, vilket bör 

räcka. l u beräknas t = y3 = 1,73. l r diag.rammet fig. 7 

erhålleS/Jo = 2,1. Sålunda kan hela näte t beräknas. 

Första maskan: 
330 kQ cnl'igt (lvan, va rav 110 kQ utgör frirstär·R1 = 

karens inre motstånd, åter,står 220 kQ, SL"i<> 200 kQ. 

X1=RJ,o = 300/2,1 = 143 kQ, dvs. C1 = 1.SO pF, enligt 

ekv. (1). 

Andra maskan: 

Enligt ekv. (6) R2 = t·R t = 1,73·330= 570 kQ , si"ig 

600 H2. C2 = 80 {JF. 

Tredje maskan: 

R.1= 1 000 kO, Ca=50 pF. 
C2 sammansättes lämpligen aven f,as t del på SO pF och 

cn trim mer pa 30 pF för finjustering av frekvenscn. 

Övriga detalj er i oscillatorn framgar aJV kopplingssche

mat (fig. 9). Katodkondensatom har slopats varigenom 

inre motstande1:is variationer få mindre inverkan på fas

vridning'en (strömstyrd motkopplingL Trioddelens anod 
och malier ha hopkopplats och använ,das som VC-likrik

tare. Skärmgallret är avkopplat med en relativt slor kon

densator för aU iöro!lindra kippsvängning.ar. 

Uppmät/a egenskaper. 

Stabilitet: ± 10 % variation i nätspännin gen gav ± 0,15 
% änw'ing i frekvensen (0,9 Il/O med hrbodkondensalor 

inkopplad) och ± 12 % ändring i utspä,nningen. 

Frekvensens temperatullberoende : 0,1 0/0/° C. 
Distor ' ion: Klirrfaktor mindre än l %. 

Då näLspänningcn minskar, min.skar anod5pänTI'ingen 

och därmed f[)rstärkningen. Utspänningen sj unker varvid 

A VC-n reglerar upp förstärkningen till normalt värde. Här

vid minskas rörets in,re motstånd, vilket pi-iverkar frekven

sen. Anses den erhåll n'a frekvenssta,biliteten för lå o· få r 

någon av de åtgilrder t illgripas, som tidigare di~kuterats 

i detta sammanhang. Dessa åtgärder hjälpa emellerlid icke 

mot ternperaturberoendet, vilket huv'udiS-aklio-en har sin 

orsmk i kol~,kik15.moL~taJ1 dens .speci,eUa egenskaper. N ågra 

andra motstånd kunlla icke komma i fråga, för res istanser 

över 25 kQ, varför enda möjligheten äT att söka plocka 

ut så konslanta exemplar som möjligt. Dessutom bör åter

kopplingsntitet placeras så alt det icke uppvä rmes a" appa
Datens övri aa delar. 

Den yttre be1asl11ingen m~st vam konstant emedan den 
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påverkar fasvridll'ingen. samt läg t 200 H2. pänlling 
(' :a 7 volt. 

A"lIdringar i Icopphngell. 

Kopplingsscll cmat är ej kritiskt ; modif ika'l'i'one r kunna 

göra för a tt framhä va d en ena elle r den andra e<Ycn· 

skJalpeII. 

' labilitel. 

Minsk'as t fn.IJI del värde S OIlI ge r mins la to tal·a dämp. 

ning e rhå lles b~i ttre frekven tabilitet och sämre amplitud. 

s ta bilite t. Ökas antal et maskor förbättras bägge. 

R ör. 

I stä l1el för ECH 21 kan användas ECH 4, 6E3 elle r 

annan tri od·högfrekvenspentod sam t E BF 11 , 6F7 elle r 

anna n di oel"högfl'ekvenspentod. Dessutom vOl·de EBL 21 

eller annRn cU od.slutpentod kunna användas, amt m öj· 

ligeJl 6FS elle r annan h ög' ,u-1ri·od. Det senare kan sär~kilt 

vara Iämpligt om mycket billig oscillator önskas , i vilket 

fall även AVC·n förubsäUes slopad. Behövs ej inbyggd 

C·likriktare kan vilket rör som helst aIllVändas , blott 

del lämnar tillräcklig fö rstä rkning. 

Variabel jrekvell s. 

Denna kopplin«>'s typ har även an vänt'5 fö r va riabel fre
kvens [5, 8, 9 ], vanligen med R/ C (3 ) ·nä t och tregangs

kondensator ( / = 1). Det ä r n aturli ot Yis i så faU ganska 

SIrart aU ftl. förs tä rkningen a lt räcka till , va rför dålig 

regler ing kan väntas. (Bä ttr vo re att anv ändra en gan~

kondcll sator med delad stator och fördela sekt;{)nema så 

att h ögre l eI'h lies. Sa lunda kan exempelvis en tvägan g 

] 40 + 230 pF kondemato r uppdelas i 140 + 230 + 420 VF 
vaI'vid t blir 2 resp. 1,5 "ilket O'er ungefäl' 18 ggr diimp

n in O' i s tället för 29 med elI vanlig tregrangskondellsa~o r. ) 

F ör låga frekvenser ( ullder 1000 p/ s ) äl' uetlämpligare 

att använda / R·n ä l m ed gan gad. vari'abla m ot lånd, var

, -id 1 lätt ka n aJl'pas as fö r läg·s ta dämpn ing som vid fas t 

frekvens. F ordring arna på g'an gningens n oggrannhet äro, 

5.Om tidi gare niimIlts, laga. 

Svå rig:h et ern.a a ll göra ett variabelt ,te rk, ppling<SIlät 

lIled låg d iilllp ning fö r 180 0 faE<v r i-dning gö r emellert id 

denna generato rt) p mindr lämpad för vari abel frekvens . 

,---------,.---- + 250 volf 

IOOk.tt 150 "-.n. 

/50pF IOOOOpF 

~~~~~~~r---~------~~UT 

500k.n. 

IOOOOpF 

50l)k.I1.. 

Fig. 	 9. ignalgenera tor för 7000 pi enligt konsLrukti,~n ,;ex e rnp e I. 

nviilldes i stället en två rörsförstärka re sviinger an cmi

ningen då fasvriclni ngen i åte rkopplingsnätet är (P . M an 

kan då ·använda n ä-t med läg re dämpnin o- och impedanser, 

negativ Merkoppling på förs tärkaren , eUektiv reglering 

etc. [10]. Kostnaden blir dock ungefär den tredubbla . 

Slutligen kan nämnas a tt utspännin(T i l as med inspiin

I1in gen även kan erhållas genom speciallm ppling på ett 
r ör ( bran-skonduktansen f rån ett bromsgaJ.ler till ett n ä r

mare ka toden liggande sk ä rmgaller kall gör·as negali v : 

transitronprincip en ) [11, 12]. 

Ditt eratu r förteckn iII g. 

[I] 	Davilhion, J. A. B.: »Variable Frequency Re,;istance Capacity 
O"ci llators». Elrctron ic En!!ineerin rr jan. 1944, sid. 316. 

r2] Schröder, J.: »RC.oscilIat o r~r» , Populär Radio jan. 1944, 5id. 4. 
[3 ] Laurent, T. : » egativ ått'rkoppli ng», Populär Radio maj 194 1, 

id. 103. 
[4] Stockmall, n.: »~1äLn in",ar på motkopplade fiirstärkare», Popu· 

lär Radio juli 1943, sid . 118. 
[5 ] Cinzton and J-/olnigsworth : "Phase·Shift O.cillalors», Proc nu: 

febr. 194-1, 5id . 43. 
1.61 P,·: terson etc.: »Rege.neration Theory and ExperirnenL», BeJI 

System Technical Joumal okt. 1934, sid. 680. 
[7] 	 Gauger und Berrang : »Ge"entaktsender Ii ir s t ~ li g Tcgelbare, 

sehr tide Frel/uenzen», TeIe~raphe.n·, Fernsprech·, Funk· und 
Fernseh·Techni h. sept . 1941, sid. 257. 

[8] 	 Bucher, K.: »RC·Gencratoren», TeIef!;ra phen·, Femspre-ch·, Funk· 
li nd Femseh·Tedmik dec. 1942, sid . 307 . 

[9 ] 	 Whi tchead: »Design lng a Resi·tance·Capa ity Oscillator». Wire· 
l es ~ World dec. 19-12, sid . 278. 

[ lO] l-'iihrer, K.: »Indu kLansfri generator och se1eldi förstärkare fö r 
lunfreh enser», Tekn i ~ k Tid,krift 2 okt. 19'W, , id. E157. 

Ull Francinj, G.: »Tubi amplificatori a transconduttanza ne:rati\'1l», 
It a Frequenza aug./sept. 194·2, • id. :l69. 

[12] 	 Da\'idson, I.: » Diffrrent Negative·Resistunce Oscillator». 
QST juli 1943, sid. 25. 

j, 

I näsla nummer bland annal: 

Kortvågsmottagare med två rör för batteridrift 
FM-reläförbindelse på 90 cm våglängd 
I serien »Mottagarens ljudkvalitet»: ljudtryck och 
phonskala, dynamik, motkoppling m. m. 
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w. Furrer: Om radiostudions akustik 

III. Efterklangsteorier och efterklangsmätningar 

Av assistent Kjell Stensson 
(AB Radiotjänst) 

a) Diskussion av efterklangsteorierna. 

Begrepp t »ett rums efterklangstid» (T) infördes i aku

stiken av den tidigare nämnde W. C. Sabine. Denna 

definieras som den Lid, som åtg Ir för alt den i stalionärt 

tillstånd befintliga ljudenergien i en punkt skall sjunka till 

l/l 000 000 av det värde, som förel åg i ögonbljcket för 

ljudkällans avkoppling. Sabille påvisade på experimentell 

väg, att ljud nergien avtar efter en exponeutialkurva, och 

att exponentens i:itorlek bestämmes av dämpningen i rum

met men är oberoende av dennas fördelning på olika ytor. 

Sabine uppsLällde även en efterklang. formel, som han 

kom fram till genom att följa gången aven »medel»-ljud

stråle. Vid varje reflexion mot någon av rummets begräns

ningsytor avtar dennas intensitet (I) med en faktor (l-a), 
där a betecknar absorptionskoefficienten . För aLt få ett 

grepp om alltalet reflexioner per tidsenhet införde S:~bine 

vidare begreppet »fri medelvägIänod» l/ll och uppställde re

lationen 

fl 
III! = l,· S 

Här betecknar V rummets volym, S sammanlagda begräns

ningsytan och k en faktor, som Sabine experimentellt be

stämde till 4. Antalet reflexioner per sekund ulJpgår till 

e/l", (c = ljurlhastigheten m/ sek.). Följande samband 
kan då uppställas: 

c 
_ ·t. 

l, = lo (l -- (1/" 
För I - T blir enligt d finitioneJl på efterkJangstid 

f.r - = 10-'j
lo 

Häraverhållcs vidare 

eTS 
e - - 4V In (l- a ) 1Or. 

4, ·6 ·ln 10 fl
T = . - -;-:;-----,

C - S . In (l- a) 

V
T = - - 016 (J) 

, S' ·111 (l--cl) 

För et -< l blir -- In (1- (1) _ II 

T = O.lCi.V 
(2)

u·S 

ullryeket (2) utgör den bekanta Sabin " f pne1. Här

vid giiller tt 

De enskilda absorptionsytorna all S" adderas alltså arit

metiskt. Absorptjonskoefficienten a är följaktligen det arit

metiska medelvärdet av de enskilda absorptiollsytornas ab

sorplionsförmliga. 

Olika forskare ha fäst uppmärksamheten på, att om fl> 
O 2, så är approximationen - In (l- a) = a icke tillåten. 

Mest bekant är amerikanaren C. F. Eyrings arbeten. For

meln (1) brukar av den anledningen vanligen bära hans 

namn. 

Engelsmaullen G. Millington har från geometriskt-'iiati.s

tlska förutsäLtningar härlett en ny formel för efterklangs

liden. Denna har utseendet : 

-0,16, V
T = 

i'SIl ·ln (l- aJ 
l 

Denna formel skiljer sig från d båda föregaende därige

nom, att de enskilda ahsurptionsytorna adderas geometriskt 

i st. f. aritmetriskt. I ett avseende väcker formeln gena~t be

Länkligheter. Om nämligen ahsorptionskoefficienten för en

dast en av absorptionsylorna uppgår till l (exempelvis ett 

öppet f öl15ter) , sa får T värdet O, vilket uppenbarligen icke 

motsvarar den fysikaliska verkligheten. Mot detta resone

mang kan man emellertid bl. a. rikta den invändningen, 

anser förf., att en absolut absorption över huvud taget icke 

xisterar. eftersom äyen vid ett öppet fönster viss reflexion 

av energi sker till följd av höjninosfenomen vid fönstrets 

kanter. 

Förf. genomgår även summariskt de försök, sum gjorts 

av olika f rskare (Slrutt, f. ö. känd som författare till ell 

bok om korLvågsmottagning, som anmäldes i PR 2/1940. 
idare Schuster och Waetzmann) alt härleda efterklangs

fOflllIer med utgångspunkt från Rayleighs ekvationer för de 

odämpade egensvängningarna hos det parallenipipedi~ka 

rummet. De resultat, som erhållits, anser förf. i princip be

kräfta de formler, som erhållits genom att betrakta strål

gången. A\' särskild vikt anser förf. det vara, aU den 3\' 

NIillington föreslagna geometriska additionen av absorp

tjonsytorna här bekräftas som den riktigare. Schuster-Waelz
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manns undersökningar ge vidare vid handen, att Sabines 

empiriskt bestämda konstant ( = 4 ) i uttrycket för medel

vägIängden gäller för ett normalt parallellipipediskt rum. l 

detta sammanhang förtj änar det att framhållas, att den tyske 

fysikern läger redan långt tidigare kommit fram till samma 
värde för konstanten ifråaa vid sina undersökningar inom 

den kinetiska gasteoriew områd . Av denna anledning hör 

man ofta talas om den Sabine-lägerska formeln för efter

klangstiden. 
Två tyska forskare, Hubert och Lothar remer, ha ge

nomfört omfattande undersökningar för att bestämma gil

tighetsområdena för de olika efterklangsformlerna. Deras 

undersökningar omfatta emellertid endast de porösa ljud

absorbenterna; Ij udabsorbenter i form a svängande plat

tor ha de icke tagit upp t'n behandling. De ha bl. a . fun

nit , att eIterklangsformlerna ärra giltighet, om lj udfördel

ningen i rummet är likformig, och om - In (l-a) för en 

Ij udabsorbent ökar omvänt med cosinus för infallsv' nkeIn. 

Förf. fastslår salllinanJattningsvis alt det inte existerar 

några undersökningar, 5 0111 lämna uttömmande besked i 

frågan om efterklangsformlernas giltighetsområden och om 

den noggrannhet man kan vänta sig vid deras tillämpning. 

F örf. har därför känt det a behovet påkallat att genom 
experiment på bred statistisk basis söka erhålla klarhet i 

denna viktiga fråga. 

b) Tekniken vid eft erklangsmätningar. 

Förf. lämnar först en översikt över utvecklingen på detta 

område. Sabin e använde sig av orgelpipor som ljudkälla 

och uppmätte den subjektivt uppskattade efterklangstiden 

med stoppur. Senare infördes högtalare SOIl! lj udkälla och 
mätnln o-en skedde objektivt där igenom, alt uret startades 

och stoppades al' reläer, som trädde i funkti on. d vissa in
reglerade gräns\'~irden underskredos. iletoder, där ballistiska 

galvanometrar kommit till användning, ha även praktiserats. 

Alla dessa metoder äro behäftade med den nackdelen, att 

varje mätning endast bestämmer en enstaka punkt på kur

van för lj udnivåfallet. Emellertid utbildar sig i varj e Ij u

damie rum ett synnerligen komplicerat interferensfält, sil 

a tt nivå fallskurvan för varj e punkt i rummet uppvisar av

sevärda variationer kring en medelkurva. Värdespddnillgen 

blir därför så stor med dessa metoder, att det ~täller sip: 

nödvändigt att utföra ett stort antal mätningar fö r alt få 

någorlunda tillförlitliga v" rden. 

Man övergick därför gallSka snart till att studera hela ni

våfallskurvan på oscillografisk väg. Denna metod har emel

lertid den nackdelen, att den endast omspänner ett amplitud
förhållande av ungefär l: 10. Detta område har man sökt 

utöka genom att åstadkomma en viss automatisk höjning av 

förstärkningsgraden efter en bestämd tidrymd, vanligen 0,5 
sek. (fig. 4" l). Detta förfaringssätt medförde en viss för-
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bättring, men arbetet med att bearheta oscillogrammen blev 

omständigt och resultaten osäkra. 1 ästa steg i utvecklingen 

Llev införandet av exponentialrör, varigenom osciIlogram

mets ordinata erhöll logaritmiskt mått. Mätområdet utökades 

härigenom a\Tsevärt, och dessutom erhöll man efterklangs

kurvan i form aven rät linj e, eftersom kurvan för nivå

fallet utO'öres av en exponentialfunktion (fig. 4, 2 ) . Med 

dessa anordningar har förf. utfört talrika mätningar i s. k. 

skallrulll (akustiska mätrum med hårda väggar, dvs. med 
liten absorpLion) med goda resultat. 

F ör niirvarande användes vid efterklangsmätningar den i 

alla elekLroakusLiska laboratorier vanliga Neumannskrivaren 

som registreringsinstrument. Samtliga erforderliga mätning
ar har förf. utfört med denna apparat. 

För att eliminera störlj ud en och reducera högtalarklirr

faktorn har förf. funnit det ändamålsenligt att ha ett s. k. 

oktavIiIter mellan mikrofonförst iirkaren och skrivaren. Mät

ningarna ha skett över frekvensområdet 100- 4, 800 p/ s 
för 12 olika l rcl"venser, beläg11a på ett inbördes avsLånd av 

en hah' oktav. Mätnoggrannheten för varj e enskild mätning 

uppgår till 0,1 sek. , bortsett fråll den värdespridnillg, som 

är en följd av att mätningarna ske på olika platser i rum
met. Denna spridnino' kommer att behandlas i nästa avsnitt. 

För vidare detalj er över mätförfarandet hänvisar förf. till 

sitt 19::r, publicerade arbete »0111 akustiska mätningar i kon

sertsalar» (jfr den redaktionella notisen till första artikeln ) . 

Detta arbete kommer att bli föremål för referat i ett kom
ll1ande nummer a\1 P R. Den intresserade läsaren kan också 

med fördel ta del av den instruktiva artikeln »Rumsakustik 

och mikrofonplacering» , 2. Efterklangstid och ljudabsorp

tion, SOI11 publicerades i PR 9/1 42. 

Fi g. '1. Typiska osci llogram vid dlerklangsmälningar. 
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SOIll lj udkiilla användes till en början vid talrika försök 

lösa skot! fran pistol. Delllla metod har framför allt den 

praktiska fördelen , att den fordrar ett relativt litet uppbåd 

av apparatur. För studiomätnillgar ur emellertid denna för

del utan större betyd be, varför förL vid ~al1ltljga undersök

ningar använt högtalare som lj udkälla_ 

För att i görligaste mån förhindra uppkomsten av sådana 

interferensfält, som äro otänkbara vid verkliga elriItsför

hållandell , sker dylika mätninnar icke Illed rena toner utall 

med frekvensmodulerade mutloner (» Heultou») _Fr gan om 

den ändamalsenligaste frekvensmoduleringen för de sa har 

ingående diskuterats i fackpressen. Den amerikanske forska

ren Barrow har sålunda fr ån geo metriska förutsättningar 

- f k T. kkommIt. ram tl'11 , att -voten dl b" or va ra unstant. H"II r 

beteckllar dj halva frekvensändringen och Jo frekv nsen 

för mättonen (»bärfrekvensen» ) . 

Den Irekvensmodulerade tonell ger uppho\- till ett .inter

ferensfält, där de ingående frekvenskom ponenterna bilda 

ett linjärt spektrurl1. Om komponenterna utallför området 

fo ± dl försummas, kan deras antal J beräknas ur for

meln (å frekv ensändringens frekven~L 
2 · Io 

N = - ö- + l 

Förf. ställer sig kritisk till BarrOl\ s undersöknj lH!ar och 

söker sig fram på en annan vila. l stället för att utga fran 

geometriska synpunkter base rar förf. sitt resonemang p 

det antal egenfrekvenser hos rummet, SO!l1 framkallas av 

mättonen. För att få ett sa stort kompoll entantal sum möj

ligt och därigenom ha utsikter att framkalla ett stort antal 

eO"enfrekvenser bör mall enligt formeln ovan välja df så 

stort och (J så litet som möjligt. 

Uppåt är emellertjd dl begränsad till sin storlek av det 

förh ållandet, aU det ju gäller att ange efterklangstiden l'om 

funktion a\' frekvenseJJ. Blir nu dl för stort, förlora dessa 

.5 "~d", 'Jr .. " 7 
.) ... ) 

f""". <al J 

" 


Fig. 5. Frekve.nsk llfvor för tre olika studios, uppmätta vid stationärt 
ljudfä l t st iIl <lan d. 

mätniJlgar Sill mening. Förf. har därför begränsat värdet 

för Llf till T p/~. För den Iiigsta mätfrekvensen 100 P/ 5 

motsvarar detta en total frekvensförskjutnina a\- ± 25 o/ n 
(75- 125 p/ s), vilket här nilra nog uppgar till t~ n oktal'_ 

Nedå t är storleken pa o be<yränsad avegellfrekvens rna5 

dämpningsdekrement och framför allt av Neumannskrivm'en_ 

tröghet- Av fig. 5 framgar , alt intensitetsskillnallerna lIos 
interferensfältet äro av storleksordningen 30 dB, vilka så

ledes skola utforskas genom mättonen. För små o håller 

förL det för troligt, att ett större alltal egenfrekvenser hos 

rummet framkallas. Men denna procedur får inte ske f ÖI

låntTsalut, eftersom det då är fara värt att egenfrekveuserna 

få tid att dö ut , varigenom skrivarens utslag kOJ1ul1er att 

variera otjllåtet mycket. F ör ett (J-värde av 9 p/ s komma 

dessa variatiouer att ha värden mellall 3 oeh 5 dB, vilket 

förf. anser sig kUJJna tolerera i praktiken. För ovan nämnda 

värden på ,df och oblir N = 10. 
' tt uppställer sio fråp:an , i \7ilket förhållande d~tta viiJcle 

står till antalet egenfrekvenser hos rummet inom frekven s

intervallet ifr&ga. Amerikanaren Bolt har här angivit en 

form el, enligt vilken egenfrekvenser hos ett parallellipipe

di skt rum (dimensionerna 10 lp lz J kunna heräknas JIl om 

ett visst frek\'ensområde. Formeln har utseendet 

d oNe _ 4. Jr V (2 C . R ~~ )
Jj - --;;:- I + 2V ·f 

dä r R = (1, 1,,)2 + (I x I z )~ + (Io. lz)2 

och c = lj udhastigheten_ 

Det ogynJJsammaste fallet föreli o-ger för ett litet rum vi(I 

låg frekveJls (100 pj5 ) . Om .om exempel tas en studio med 

dimensionerna 3 X 4 .3,;) m, erhå lles inom frekveus inter

vallet 75- 125 p/ s för N e det ungefärli ga värdet Il. Man 

kan alltså räkna med ett lika stort antal egenfrekvenser hos 

rummet som komponenter hos mättonsfältet. Detta fa r na

turligtvis inte tolkas så, atl varj e mättonskolllponent skull 

sammanfalla med en av rummets egenfrekvenser och alltsa 

framkalla den. Om man emellertid antar en genoJ1lsnillli oo 

sannolikhet härför av 0,5, får man till resultat, att enda:;t 

fem eller hÖb~ t sex av rummets egenfrekvenser framkallas i 

föreli ggande fall. Mall m:\ste alltså räkna med att erhålla 

en otillräcklig kännedom om interferensfältet i rummet för 

detta det ogynnsammaste fall et. Detta bekräftas även av ut

förda experiment. För tilltagande volym och med ökande 

f rekven,. förbättra emellertid dessa förhållanden snabbt. 

dl
Det Darrowska kravet att kvoten lo skall vara konstant 

förefall er följaktligen icke välgrundat. Vid alla mätningar 

har därför Llf och (J hållits konstanta. 

Förutom genom efterklangsmätningar kan man även be

stämma absorptionskoefficienten genom mätningar pa ett 

rum i stationärt tillstånd. Man tar därvid upp resonanskurvor 

för egensvängningarna och kan ur deras bredd beräkna de-
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ras dämpningsdekrement och elen sökta absorptionskoeffi

cienten. Amerikanaren Hunt har närmare diskut rat denna 

metod men endast för modellrum. Det visar sig oc <, att 

metodens tillämpni ng i praktiken ä r förenad med betydande 

svårigheter. Fig. - å t 'rger resultaten fiir tre olib studios, 

dii r metoden kommit till användning . Kurvorna ha upptagits 

med högtalare och svävgeneratoL för vilken frekvensen 

ändrats långsamt och kontinuerli gt (onm det 100--800 p/s 

överfares pii 180 sek.). Frekvenskurvall från mikrofon till 

högtalare haT korrigerats, så att kurvorna direkl kunna an

ses äterge ifrågavarande rums frekv enskurva. 

Av kurvorna fram gå r, att egenfrekvellsernas antal inom 

ett visst frekvensintervall ökar med växande volym och att 

de enskilda resonanskurvorna för den hart d~impade studio 

7 är väsentligt bredare tin för de båda andra lokalerna l 

och 3. 

Amatörbygge 

Förf. anser dessa halitativa slutsatser vara mycket åskåd

liga lIIen tror del knappa t möjligt att utvinna Ilågra till

förlitliga kvantitativa resultat ur dem. l speciella fall , exem

pelvis för mycket små rum och \Tid mycket låga frekv>nser, 

kan metoden ha ett visst värde. Nagra utsikter iill kunna 

ersätta [terkla ngsmetoderna har denna metod cmellerticl 

icke. 

I nästa nummer kommer den återstående delen 3\' avsn it

tet »Efterklangsteorier ol:h efterklangsmätningar» alt be

handlas. Denna omfattar »ExperimentelIa undersökningar 

över efterklangs formlerna. giltighet områden» och har föl

jande underavdelningar : EfterklanO"svärdenas pridning för 

olika mätplatser i rUlllmeL Jämförelser mellan absorptions

mätningar i olika rum, Ahso rptionsmätningar i skallrum 

samt Fladderekon och singulära egenfTekvenser. 

Enhet nr 3: högfrekvensdelen*. Av ingenjör H. Elvingdahl 

Turen har i dag konunit till behandlingen av högfrekvens

delen i vä r mottagare och skall som vanligt föreslås två 

alternativ. Det är ju denna del i en mottagare som oftast 

blir föremc I för om- och tillbygO"nad, och därvid är det i 

regel så, att man vill ha en mindre apparat antingen selek

tivar (ernås genom änclringar i mellanfrekvensen ) cller 

känsligare (genom ökad högfrehenfÖrstärkningl. 

Mecl 6 i stället fö r 4. mellanfrekvenskretsa r kan man er

hålla en jämnare och mera illealisk resonanskurva, vilket 

möjliggör kvalitetsmottagning aven närbelägen stark sta

liou såväl som g d distansmottagning. Med 4. kretsa r skulle 

man behöva variabel ball( bredd för att nöjaktigt ern å det

samma. Med 6 krelsa r, uppdelade på tre bandfilter , samt 

tva mellanfrekvells rör i stället för ett, erh lIer man alltså 

både god ficlelitet ( Ij udtrohel) och god selektivitet. idare 

kall man ha mindre förstärkning per steO". Man kan således 

utföra kretsarna med lägre parallellresonansmotstand, dvs. 

minskad induktaus och motsvarande större kapacitans. Ge

nom detta erhiHles min lre dämpande verkan av parallellt 

med kretsarna liggande motstånd . och man kan erh · Ba ett 

högre Q-värde. En annan fördel med törre avstämnings

kapacitans är att en liten kapacitansändring hnr mindre in

verkan pa kretsens avstämning (t. ex. Olll man byter rör i 
mellanfrekvensen) . 

" Artikl arna nr l och 2 den na seri e återfinna, nr 12, 1943 
och 4, 1944. 
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Vid trekrelsi ga bandfilter blir förstärkningen mindre än 

med tvåkretsiga, varigenom kretsarna måste utföras med 

större parallellresonansmotstånd, om man skall erhalla sam

ma förstärkning som med lvåkrelsiga, och man [ar alltså 

lägre Q-värden. Därmed kan sägas att de tvåJ...'Tetsio-a meJ

lanfrekvensbandliltren lämpa siO' bäst. I Eg. l visas en hög

frekvensdel, förs edd med tre tvåkrets iga mellanfrekvensfilLer. 

I frtlga om ökad högfrekvensförstärkning tillkommer en 

faktor, som sätter en griins för alltför stora utvidgnin~ar åt. 

det hållet. Kommer man upp till känsligheter bältre ~in 2. 
,uV, så kommer nämligen största delen av den inkommande 

signalspänningen att bestå av brus dels utifrån kommande 

genom an tennen och dels rörbrus, som uppstår i högfre

kvensr(jret. I större apparater brukar man eliminera della 

brus genom att anordna en särskild volymkontroll, som 

reglerar högfrekvensen. Men om man nu maste reglera även 

högfrekvensen, så horde det j u vara bättre aU anordna en 

större mellanfrehensförstä rkning och på det sättet få en 

känsligare apparat. l enlighet med detta r esonemang har 

förf. utprovat apparaten i fig. 1.1 

Det stora problemet f. n. är att kunna få ta o· i lämpliga 

spolsystem. Genom de svara avspärrninga rna kunna vi j u 

, Gi"etv·is finns det en griins även [ör den till· tna graden av mellan· 
freb"ensför5tärkning, nämligen den som ..älles av bruset i blandar· 
riiret. Vid lv meJlanlrekvenssteg ·i stället för ett måste för6lärkningP ll 

per steg avsevärt reduceras, för all ej detta bIllS s kall ta överhand 
iiver signalen. (Red. anm.) 
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inte få köpa de förut i handeln förekommande, relativt goda 
italienska spolsystemen. Nu finnas i stället danska system, 
som visat sig vara bra och kunna rekommenderas till alla 
dem, som ej äro i tillfälle att själva linda sina spolar. 

I fig. 1 visas en högfrekvensdel med två mellanfrekvens
steg. I serie med antennen ligger en s. k. su krets LC2, vil

ken består aven serieresonanskrets och är avstämd till mel· 
lanfrekvensen eller i delta fall 470 kc/ s. Ändamålet är att 
hindra frekvenser av mellanfrekvensens storlek att inkomma 
och bilda interferens r. I gallerspolen kan man anmärka 
på, att A VK är lagd även till första röret. På mellan· och 
långvåg kan detta vara berättigat, men om man är korl

vågslyssnare, vill man nog vara utan A VK. Densamma kan 
ju lätt genom en omkopplare bortkopplas vid kortvåg och 
inkopplas vid andra våglängder. Skärmgallerspänningen till 
ECH 11 delas även av EF 11 och EBF n. Detta gör ju 
att man inbesparar både motstånd och kondensatorer. EF 11 
användes såsom mel1anfrekvcn"rör och har normal kopp. 

ling. Röret EBF 11 användes dels såsom audra mellanfre· 

\...veusrör, dels såsom andra detektor. Från ett uttag på en 

tredjedel av spolen i tredje mellanfrekvensens primärkrets 
uttages över en kondensator C20 A VK·spänning till dioden 

i EBF Il. Värdet på denna kondensator måste utprovas, då 
det varierar med kretsarna som användas. På sekundärsidan 
uttages spänningen till dioden från en tredjedel av spolen. 
Detta gör att kretsen ej kommer alt vara så hårt belastad. 
Från samma krets uttages en spänning till det magiska ögat 

över ett motstånd på 2 MQ. Ögat har, genom alt dess katod 
h,gts till katoden på mellanfrekvensröret EF 11 erhållit en 
förspänning, som gör att arbetspunkten blir lämpligare. 

I övrigt skall endast framhållas vikten av att skärma alla 
ledningar förande högfrekvens. Det är oftast bättre att skär· 
ma för mycket än för litet. Avkopplingskondensatorema 
Cw C22 och C24 läggas omedelbart vid ingången till mel· 
lanfrekvensburkarna. Ttgången från högfrekvensdelen liII 
förstärkaren måste också väl skärmas. 

Fig. 1. Kopplingsschema 

R,=250 (~, 2 W. 
R. = 50 kO, 1/4 W. 

R~ = 150 O, l/ 't W. 

R. = 30 kO, 1 W. 

Ro = 50 Hl, 1 W. 

Ro= 100 kO, 1/ 4 W. 

R7 = 1000 O, 2 W. 

Rs= 3 kO, 1/ 2 W. 

R9 = 1 MO, 1/ 4 W. 


,----------,--~--------_r------~~~~--------~--------------~+ 
zso v 

• o 
~3V ~ 

för den i arlikeln föreslagna höglrekvensdelen med tva meUanfrekven i'skg och magiskl öga. Värden pä in· 
gående motslånd och kondensalorer följa här nedan. 

RIQ = l MO, 1/4 W. C. = 1000 pF. CU= ' 28 pF trimmer. C. 7 = 2.50 pF.
R" = 100 kO, 1/ 4 'i C2 = 4-28 pF lrinuner. C1o = ·50--100 pF. (,8= 100 pF. 
R.~=l MO, IN W. C'J = 50000 pF. e'l = 0,1 .uF. C. o= .5 000 pF.
R. 'l= l MO, 1/ 4 W. C4 = 0,1 .uF. C'2 = 0,5 ."F. e~o = .5O--JOO pF.

R1. = 300 D, 2 W. C, = paddingkondensalor. C", = .50000 pF. e"1 = 0,5 ,uF.

R.,, = 2S0 kO, 1/ 4 W. C. = 4- 28 pF trimmer. C", = O,l .nF. e22 = 0,5 .aF. 

R16 = 50 kO, 1/4 W. C7 = vridkondensator. C,;, = 50000 pF. C2:J= 0,1 pF.

R17 = 2 MO, 1/4 W. CR = vridkondensator. C,o = 25 ,l,F/lO V. =O,.5 ,IIF.
C24
R. o= 3 kO, 1/ 2 W. 
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Vid placeringen av detaljerna bör man tillse, aU lednings
dragningen blir den kortaste möjliga. Särskilt bör tillses att 
de ledningar, som gil från anoder och galler till mellan
frekvensbandfiltren, bli korta. I en apparat som denna kan 
man ofta, om ledningsdragn ingen är fel utförd fä gansk 
obehagliga återkopplingar mellan mellanfrekvensrören. 

Spänninga till högfrekvensdelen uttagas från likriklaren 
såsom vid förstärkarna genom fliitade 4.-ledare, vars ella 
ände är insatt i en gamm l rÖrsockeI. 

Det magiska ögat, som är en del för sirr, får sina spän
ningar från en S·polig oktal-rörbållare, placerad pä chas
siet. På rörhållaren till ögat äro de h'enne motstånden på 
l MQ placerade. Från d Dna hållare leder sedan en 6
ledare, vars andra ände är fäst i en gammal rörsockel. 

En enklare högfrekvensdel, best ende av end t två rör, 

kan erhållas genom att utelämna mellanfrekvenssteget med 
röret EF il i fig. L Även magiska ögat kan utelämnas. 
(Förf. har tänkt io· denna del kombinerad med den mindre 
fö rstärkaren.) Det bli r allLa sarmua blandarrör och mellan
frekv nsrör jämte andra detektor som i föregående apparat. 

Betl'äffallde trimning a apparaterna få nog de, som icke 
jälva ha till rrånty till lämplig signalgenerator, lämna bort 

apparaterna till någon radioservis. amtliga chassier böra 
målas mer! någon rostskyddande färg. Liimpligt till sådan 
behandling är Zapon·lack. 

-tgången från högfrek ensdelen skall vid den större för
stärkaren i aprilnumret gå in på grammofonklämmorna. 
Volymkontroll finn i både den större och den mindre för
stärkaren, varför högfTekvensde1en j fö rsetts med någon 
sådan kontroll. 

Några enkla mätningar 

med impedansbrygga 

A v ingenjör John Schröder 

(Fans.) 
Mätningar på likströmsbclastade 
transformatorer och drosslar. 

D mätn ingar, som genomgåtts i föregående avsnitt, ha 
avsett transformatorer, vilkas järnkärnor icke äro lik
strömsmagnetiserade. I o an anförda exempel med en 
effekttransformator inkopplad mell n högtalare och ett 
push-pull-kopplat slutsteg upphäva anodströIUlllarna i res . 
lindnillgshalvor varandras verkan, va rför någon likströms
magnetis ring av kärnan icke uppkommer. Annorlwlda 
bl ir det om slutsteget utgöres av endast ett rör. Då måste 
man i allmänhet räkna med alt utgångstransformatorn be-

C 

VIIII~ 'V E 

Fig. 6. P rincipschema fö r Griilzmachers impedanshrygga omkopplad 
för mätning på likströmsbelastade transformatorer eller drosslar. Be· 

träffande värdet på C och Cl se texten. 

POPULÄR RADIO 

Justas med slutrörets anodström. Den härvid uppkomman
de likströmsmagnetiseringen, som vid kraft iga slutrör kan 
bli nog så betydande, medförde bl. a. att transformatorns 
pr imärinduktans minskas till ungefär halva ärdet, om 
transformatorns kärna är försedd med ett på lämpligt sätt 
a passat luftgap (jmfr Holger 1arcus, Beräkning av ut
gångstransformatorer, P. R. sept. 1942, sid. 164) . Detta 
betyder emellertid, att undre grän&frekvensen höjes, och 
därmed minskas ju det område inom tonfrekvensbandet, 
inom vilket transIonnatorns frekvenskmva är rak. _'Ian 
måste tydligen, när det gäller likströmsbelastad t ransfo r
matorer, utföra jmpedansmätn ingen under drlftsförhållan· 
den , dvs. man måste under mätningen belasta transIorma
torn lUed en likström, som svarar mot den anodström, som 
kommer att genom fly ta transformatorns primärlindning, 
då den är inkopplad i drilt. 

~ led Griitzmachers impedansbrygO"a kan man efter in· 
koppling av särskilda stoppkondensatorer el i fi g. 6 ) 
bekvä t utföra mätningar pä likströmsb lastade t ransfor
matorer och drosslar. Man seriekopplar härvid mätspän
ningen E med ett torr b tteri, som överbryggas med en 
kondensato r (C i Hg. 6) . Likströnunen kommer (j mfr fig. 
6) all passera referensmot t ndet Ro och det mätobjekt, 
drossel eller tr nsformator, som man skall mäta på. Genom 
att ändra på torrbatte riets spänning, "an man lätt avpassa 
strömmen genom mätobjekt t till det värde, som svarar mot 
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driftsförhållandena. Stoppkondensatorerna Cl förhindra, 
att likspänningen kommer in på r ationsmotstånden Ra och 
R,j' Dessa senare skulle nämligen om stoppkondensatorer 
icke insatte under vissa f·rh l nden medföra alltför stor 
belastning 1)å torrbatteriet. 

Kondensatorerna el måste vara så avpassade, att deras 
reaktans "id de frekvens, vid vilken mätningen företages, 
är högst 1/7 av resistansen hos rationsmotstånden Ra och 
Rb• Dessa äro i modellapparat n 0,6 kQ, varför vid fre
kvensen 500 hz stoppkondensatorema, som måste vara lika 
stora, skola ha en kapacitet som icke understiger 3,7 ,uF. 
Kondensatorn C kan lämpligen h ungefär samma värd . 

Vid 50 hz mätspänning skulle man egentligen behöva 
tillgripa stoppkondensatorer, vilkas kap acitet icke under
skred 37 ,uFo Så stora kondensator r är det självfallet en 

fl Kl !.Q 70 gq 
.p0 

Fig. 7. Diagram för bes t.ämni g av fasvinkeln ur uppmätta värden 
på spänningen över Z och Ro ( V ) och diagonalspänningen (Vo ), z

Forls. från sida 130 
pull före finnes icke. Det är endast graden v amplitud·distortion som 
i båda fallen fäller utslaget. H:irvid måste man även ta i betraktande 
procenthalten av de enskilda övertonerna. 

»Kortvågsdetektor~. Finns det nAgot botemedel mot tjut på sväng. 
ningsgränsen vid kortvågsmottagare, d,ir detektorn är kopplad medelst 
lågfrekvensdrossel eller lågfrekvens transfon nator t ill nästa rör? 

Svar: Ett motstånd över drosseln resp. tran.sformatorns sekundär
lindning brukar hjälpa. Prova Lill en början med 0,3 eller 0,2 l\Hl, 
och hjälper ej detta, så gå ned till 0,1 MO. I senare fallet kommer 
förstärkningen att märkbart j unka, men det är viktigare att åter· 
kopplingen ftmgerar perfekt. 

'1>MätteknilceT1> . l) Jag behöver en rörvoltmeter för spännings
mätning vid vanliga våglängder (200-2000 m). Måste jag då an· 
vända en typ med diod, där denna är fäst i ändan på en sladd, så 
att den kan föras alldeles intill mätpunkterna, för att ledningarna 
frän dessa till röret skola bli så korta som möjligt. Får jag ett fel j 

mätningarna vid långa ledningar till röret i rörvoltmetem, i detta 
fall dioden? 

2) Bli förlusterna genom rörvoltmetem mindre, dvs. dämpas den 
mätta kretsen mindre, då en rörvoltmeter med diod begagnas? 
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smula opraktiskt att arbeta med. Man kan emellertid ut
föra fasvinkelbestämningen på speciellt sätt så att man 
slipper från med betydligt mindre kondensatorvärden, 
exempelvis 2 eller 4 ,uF (båda stoppkondensatorerna måste 
dock vara lika stora). Men mera härom senare. 

Amplitudbestämningen tillgår så, att man till en början 
mäter upp III på vanligt sätt, varvid torrbatteriet icke är 
inkopplat. Därefter kopplar man in torrbatteriet och av
passar· torrbatteriets spänning så, att man får en likström 
genom mätobjektet, som svarar mot driftsströmmen. Här
vid ändras emellertid induktansen hos mätobjektet, så att 
en efterjustering av Ro för att återupprätta bryggbalansen 
erfordras. I och med att Ro ändrades, ändrades ju sam
tidigt strömmen genom mätobjektet, varför man nu måste 
välj a en ny polspänning hos torrbatteriet, för att strömmen 
genom mätobjektet ånyo skall uppnå driftsvärdet. Man 
fo rtsätter på detta sätt, tills man uppnår bryggbalans 
Ro= ill vid riktig ström genom mätobjektet. III är då = 
= Ro• 

Fasvinkelbestämningen tillgår på vanligt sätt, om man 
har tillräckligt stora stopp 'ondensatorer C l = 7/ Raw (jmfr 
ovan) . Om så icke är fanet måste man gå ti1lväga så, att 
man tin en början med rön'oltmetern, som då naturligt
vis maste vara noggrant kalibrerad, läser av den spänning 
man får över Ro och Z. (Dessa spänningar injusterades 
j u till samma värde vid amplitudbestämningen.) Man mä
ter sedan upp diagonalspänningen på samma sätt. Vi be· 
teckrul. spänningen över Ro) och Z med Vz och diagonal
spänningen med Vo. Fasvinkeln erhålles ur 

. (f! Vo 
s1ll2 = )/ 

z 

I fig. 7 återgives ett diagram, ur vilket fasvinkeln kan 
erhållas, om man känner kvoten Vo/ Vz. (Forts.) 

3) Om jag använder en triod i stället, vilket är da bäst, galler· 
eller anodlikriktning, ifall minsta dämpning av den mätta kretsen ön· 
skas? 

Svar : l) Nackdelen med långa ledningar till rörvoltmetern är i 
Edert fall, att denna får större ing ngskapacitans. Om det gäller 
att mäta spänningen ,iver en stämkrets, spelar detta dock ingen roll, 
ty kapacitansen hos rörvoltmetern kommer att ingå i kretsens av
stiinmingskapacitans. (Kretsen stämmes på nytt till resosans efter an· 
slutningen av rörvoltmetern.) Trådarna tiII rörvoltmetern få ej vara 
hoptvinnade, ty då uppkomma stora, extra förluster i isolationen 
mellan dem. - Vid ultrakorta vågor kommer ledningarnas induk
tans att inverka. Där är det fördenskull av vikt att ha korta led· 
ningar. Eljest uppstå mä tfel. 

2) Det finll. flera typer av diodrörvoltmetrar. En typ, där den 
likriktade strömmen direkt åstadkommer ett utslag på ett vridspolin. 
strument, har låg ingångsimpedans, dvs. dämpar den mätta kretsen 
kraftigt. Den måste diirför begagnas med urskillning. En annan typ, 
där dioden följes av ett likströmsförstärkarrör, har en ingångsimpe· 
dans om flera megorun vid de frekvenser, som Ni åsyftar. 

3) Anodlikriktning ger minsta dämpningen, emedan röret då ar· 
betar utan gallerström. Dessutom bör man tillse, alt inga extra för
luster uppkomma i kopplingsdetaljer. Rörhållaren t. ex. bör vara av 
bästa möjliga kvalitet. 
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- främst när det gällerALPHA pressgods för radiotekniken 

lAGET~ 

Låga förluster och hög effektiv per

meabilitet är kännetecknande för spo

lar, där man använder högfrekvens

kärnor och trimspolar av A L P H A S 

tillverkning. 

Begagna Eder av våra erfarenheter 

på det presstekniska området vid 

lösandet av Edra konstruktions- och 

tillverkningsprogrom. 

Vi tillverka för rodioindustrien: boke

litpressgods, kondensatorer, motstånd, 

strömställare, tryckknappar m. m. 

E T T l M ERICSSON FORETAGALPHA 
S u N D B y B E R G T E L E F O N 2 8 2 6 O O 

Detta påstllende gjorde vi i en brnschyr till våra kunder i början av denna kris, men lovade 
ooksll att hålla ett sorterat lager av rörtyper för omgående leverans. Vi våga nu påstå att vi 
uppfyllt detta vårt löfte och trots de ständiga svårigheterna ifråga om importen, kunna vi 
även för dagen fylla stora anspråk på sortering. Vi uppmana därför Eder att inkomma med 
order på rör, som vi alltåd ägna den största uppmärksamhet och försÖKa att på bästa sätt 
effektuera. 

»PUROTRON»-RöREN v:isa alltjämt modernaste konstruktion, högsta effektivitet och oöver
träffad kvalitet. 

»PUROTRON»-RöREN ha typer, som utan olägenhet kunna användas i apparater, för vilka 
rör av annat fabrikat äro föreskrivna. 

Fabriksnederlag A/B NICKELS & TODSEN, Blasieholmstorg 9, Stockholm C. 
Tel.: 101610 och 101611. 

"Iven om tiderna försäm- · 

ras, kan Eder rörförsäljning 

förbättras..." 



sV EN SK 

TEKNISK 

UPPSLAGSBOK 

3:dje och sista delen utkommen 

Den moderna utvecklingen kräver ökade tekniska kunskaper 
teknikens män behöva ett uppslagsverk där man snabbt och säkert 
finner tekniska data och sakliga artiklar inom de olika verksam
hetsområdena. Svensk Teknisk Uppslagsbok omfattar flertalet av 
de tekniska områdena - är uppställd så att alla som arbeta med 
tekniska frågor i praktiken kan utnyttja den till fullo - fram
stående specialister och fackmän ha medarbetat. Var och en som 
gör anspråk på alt följa utvecklingen inom den moderna tekniken 
bör skaffa sig Svensk Teknisk Uppslagsbok. 

Del III omfattar bl a: Industriell ekonomi - Industriell organi
sation - Flygmaskinsteknik - Vattenkraft teknik - Byggnads
konstruktioner. 
Pris per del inbunden kr. 18: 50 + oms. 
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BOX 450 STOCKHOLM 1 
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