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Det betyder ÖKAD INKOMST 
att vid radioreparationer använda de moderna 

ATLANTUS INSTRUMENTEN 


SIGNALGENERATOR 
3 gånger snabbare trimning 

genom inbyggd trimindikator och 5 fasta frel\\'enser. 
11,5-3.000 meter. 

::- Sex frekvensområden : 100 I{Hz-26 MHz. 

::- Fem fasta frekvenser för mellan. och långvåg. 

o:· Frel{venslloggrannhet: ± 0,5 %. 


::- Variabel modulation kalibrerad 0-100 %. 400 per. 

::. Hatodstråleindikator för exakt trimning. 

::- Etsad och belyst glassimIa, graderad i kHz och MHz. 

;:. 220 V växel- eU. likström, sep. transf. för 110 och 127 V. 

::- Rlaviatllromlwpplare med 12 tangenter. 

::- Direl<t kalibrering i kHz och MHz. 


Re-TONGENERATOR 
Frek"ensområde: 25-250.000 perioder. 

:, Fyra, frekvensområden : 25-250.000 perioder. 

::- J\;lätnoggrammet: ± l u/o och ± l perioder. 

::- Max. freiivensdrift l % . 


::- Distortion lägre än l %. 


::. t:tgångsspänning ca 20 volt. 

::- Stor belyst glasslmla graderad i perioder. 

::- För \'äx'elström, omkoPlllingsbar 110-220 V, 


Pris kr. 450:- exkl. oms. 

Lagerföras av alla större radiogrossister. 


Vtförliga bruksanvisningar medföljer ,-a r.j .- instrument. 


Fabrikant: 


l A.-B. TRAKO · Stockholm 

Pris kr. 395:- exkl. oms. 

UNIVERSALINSTRUMENT 

Fö~ 

likström 

Volt· ohm och 

ström växelström 
decibel

mätningar 28 

inbyggda 


mätomnlden 


::. Spänningsmätning för lik- och växelström till 1200 V, 

::- Strömrnätning från 1,2 mA till 600 mA. 

:> Motståndsrnätning 0-5 megohm. 

o:· Decibelmätning - 10 till + 56 d B 

::- Rvalitetsmätning av Iwndensatorel·. 

::- Precisionsvridspoleinstrument m. 1250 Q/ V inre mot


stånd. 
:> i\Iälnoggrannhet ± 2 %, 

Pris kr. 265:- exkl. oms. 

A.- B. TRAKO . Regeringsgatan 40, Stockholm 


Sänd undertecknad prw;peld och III)plysning-ar om 

Atlantus instrumenten. 


);:l.llln: 

Bostad: 
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ELEKT RO NI K 

GRAMMOFON- OCH 
FORS TARK A RTEK IK 


LJUDÅTERGIV NI N G 


TELEV I SI ON 


AMA TO RRAD IO 


EXPE RIMENT 

OCH APPARATB YGGE 

MATTE KNIK 

RADIOSERV IS 

Utkommer den 20 vorje m6nod. 

Låsnummerpris: 60 öre, dubbelnummer 1 kr. 

Prenumerotionspris: 

1/1 6r kr. 6, -, 1/2 6r kr. 3.25. 


Redoktion, prenumera lionskonlor och annons· 

expedition : 

Lun tmokore golan 25, S ir .. Stockholm. 


Telefon, Nomnonrop "Nordisk Rotogravyr". 

Tele gramadress: Nordisk Ro togravyr. 

Postgiro 940 - Postfack 450 . 


Ansvarig utgivare, Simon Såderstam. 


EFTERTRYCK AV ARTI KLAR HELT EL LER DELVIS 

UTAN ANGIVANDE AV KÄLLAN FO RBJUDET 


Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1944. 
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INDIKATOR reparerar 
snabbt elektr iska mät ins tru ment av alla fabr ikat och typer på egen modernt 
utrustad verkstad med specialutb ild ad och erfaren personal. 

Låt ej skadade instru ment ~ bl i stående .. till ingen n}·tta utan s~ nd dem till oss 
för undersökn ing. Vi sända gärn a en preliminär offert innan arbetet påbörjas, 
om detta utVyck ligen hegäres vid instrumentets översändande. Undersökningen 
utföres kostnadsfritt och Eder enda utgif t för den na blir enbelt returporto 
fö r instrument, vilket skall bifogas förfrågan. 

AKTIE60LAGET 
RÅDMANSGA T AN 84, STOCKHOLM 

T cldon växel 314500INDIKATOR 



.; 

i I",t 

w• 
• •· • 

• ••• 
i. •• 

. ~ I • 
• 

I· 

•:::• \ ..) 

Di •(:, 

I~r.v

I 
• .. 

• 
• • • 

• • '" 
• • • 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

• • 
• • • 

• • 

• • 
• • • 

• • .. • • • 
• • • • • • 

• • 



p o p U LÄ R 
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TIDSKRIFT FOR RADI O 


TELEVISION OCH 

E l EKTROAKUSTIK 


o 

NR 9 SEPTEMBER 1944 ARG. XVI 

Radionomenklatur och språkbehandling 
Några publikationer av intresse för radioskribenten 

P ' annan plats i detta nUlllmer recenseras en ny radio

l -nisk ordlista, \' ilken är av stort intresse för alla som 

syssla med puhlicisti sk \'erksamhct pi\. raclioonmldeL. I sam

band härmed skola vi passa på att framhålla en del andra 

publikationer, 50111 ha stort \Tärde för tckniska skribenter. 

Det f iun i vårt land eu in titution som heter T ekniska. 

N omenklaturcelltralen., l1ed il le i Västerås, vilken i sam

arbete med ,renska Akadul1ien utfört ett mycket för tj änst

fullt arbetc på ifrilgavarande omrade. Följande publikatio

ner ha hi ltill utgiv it il\' T TC. 

»Illternationella bokstavsbetecknillgar för fys ikaliska stor

heter och mältellheter» (Ti\ C l ). I rlllehåller matematiska 

bcteckl1irwar, fy_ikaliska storheter, bl. a. elektriska och 

magIletiska, sa III t mållenheler. Här Iii r man t. ex . veta, 

alt megohm beteckna MQ ej mQ, mikrofarad ,llF, ej mfd 

eller MF, decibel dB, ej db eller Db ( . v. (Pris 2 kr .) 

»Skrivregler för ordförkortn ingar, si fferuttryck m. m.» 

(T (; 2) . Följand är exempel på faU, där denna handled

liing kommer till ny tta. Hur förkortas ordet »nummer»? 

Skall punkt användas efter alla förkortningar ? Innehåller 

bl. a. tabeller över vanliga förkor tninga r, vidare anvis

nirl"ar rörande beteckninO' ay måttenheter m. m" matema

tiska likhets- och olikh -tecken ( l. ex. att »ullgefär lika 
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med» betecknas ~ och ej ~~ eller ~ cll r "v I . :vrånga 

andra värdefulla råd och afll'i n i n gal' å terf inna i denna 
5krift. (Pris l kr.) 

»TNC-spalten . Kortu l1pp~atser om ord och uttryck, pu

hlicerade i tekni~k liclshift under årell 1941. 1942» (T C 
3) samt 1943 (TNC 4-). De3sa hä ften böra icke saknas hos 
någo n tekn isk skribent, som är 1loga med sitt skriv<i tl, vill 

ullrycka sig klart och lydligt och anvällda de rätta tek

IIi ka orden, rätt stavade. l Svenska Akademiens ordlista 

Eaknas j II m, nga ord, som teknikern behöver. 

I dessa häften får l1Ian bland annat vela, atl »servicc» på 

svenska skall heta en' is. Vidare omtalas hur man böjer 

främn1<JrIde substantiv, och man får besked huruvida det 

skall heta fo rtfarighet eller fortvarighct, kippa eller vippa, 

idealisk eller ideal. Andra arliklar av intresse hehandla skil

j etecken och matematiska tecken, ubstant i,'sjukan, ord

följdsfel salllt lånord. Ert alfabetiskt reg ister gör del möj

ligt alt slå tipp alla behandlade ord och ämnen. (Pris per 
häfte l kr. ) 

Följande al' Svens/ra Elektriska. Kommissionen utgivna 

publikalion är även av inlre5se i detta sammanhallg. 

»F ormella regler för s/crivning och tryckning av SEJ -

IlOnnerq ( ~.J\ 0- 19421. Xro a\' värde bl. a . vid förfat
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tande av läroböcker och tidshiftsuppsat~er. Ur innehållet: 

allmänspråklioa frågor siffertal och matematiska tecken, 

skrivning av matematiska formler, val av skala, rutnät och 

gradering vid ritning av kurvbilder. 

En annan publikation i SEi\"-serien (SEt betyder 

Svenska Elektroteknis a ' onner) , utgiven av Svenska Tek

nolog/öreningen, iir följanIe. 

»Gra/iska symboler lör elektrisk teleteknik: telefoni, tele

grafi, radio m. m.» (SEr 13 ) . Dessa symboler användas i 

regel i de kopplingsscheman, om förekomma i opulär Ra

dio , dock ej symbolerna för motstånd, som ritas på tidigare 

använt, enklare sätt. För övrigt gäller (i överensstämmelse 

med . N 13): elektri"k eller magnetisk skärm betecknas 

med streckad linje (ej streckpriekadl, i11duktansspole (el· 

Radioteknisk revy 

FM-reläförbindelse på 9) cm våglängd 

Av civilingenjör Carl Akrell 
(Kungl. Tekniska Högskolan. Ins!. för radioteknik) 

En ST-rundradiostation användes för atL utsända pro· 
Dram ff' n huvud tudion till en frekv enwlOdulerad (FM) 

radiostations sändare. För ändamålet har i SA uppHH its 

frekvensområdet 330 400 till 343 600 khz, med ett av tånd 

mellan stationerna på 600 khz. 

För att ge en uppfattning om huru långt utvecklingen 

nått och 0111 de stora krav som måsle ställas på en ST-för· 

bindelse har i tabell l införts de amerikanska normerna för 

en FM·radiostation, från mikrofon liIl sändar . NIan har, 

som framgår av tabellen , uppsatt som mål för en modern 

station, att frekvenser t. o. m. 15 000 p/ s skola utsändas, 

och man fordra att programmen skola l: ta så lika origi

nalet SOI11 möjligt, så att en musikentusiast, ~om vill lägga 

Iler pengar pa en dyr mottagare, skall få verklig behallning 

av musiken. tsändningarnas naturtrogenhet förhöjes ytter· 

ligare av att kontrasten mellan ett fort h imo och ett pia

nissimo är törr än vid vanlig amplitudmodulerad (A l) 

sändning. 

j\ilellan studio och sändar hal' man alltså att välja mellan 

telefonledning och ST·station. P< grund av det stora fre
kvensområde, som måste överföras, ha telefonledningar visat 

sig ekonOlJuskt an ändbara endast då det gällt korta str~ic

kor och ha särskilt i trakter med svårt klimat, exempelvis 

då sändarna placerats på herrrstoppar, ofta varit or5ak till 
avbrott och störningar i utsändningarna. 

ler transformator) med plåtkärna skall ha två streck, med 

pulverkärna tre streck. (Observera dock att mellanfrekvens

transfon nator skall ha tre streck inuti - eller intill -

varje lindnino' , ej mellan lindningarna, ty dessa ha icke 

gemen am kärna.) Elektroly tkolldensatorer ritas ej med den 

ena elektroden till hälften omslutande den andra utan som 

en vanlig kondensator, ehuru med plus. och minustecken 

utsatta. Dessa fa symboler ha vi velat fral11hiilla här, eme· 
dan man så ofta slarvar med dem. 

De radiotekniska skribenter, som vilja förkovr a sig och 

som önska se sina artiklar i tryck så snart som möjligt 

redaktionen ser gäma, att des ' arbete underlättas - kuuna 

vinna mycket på att studera o\' anstående publikatiolIer, som 

alla kunna rhållas i bokhal1l1eln. 

Som exempel kan n~in1t1a5 en ST-förbindels , 50111 har en 

FM·sändare pä 25 watt. a\'stnmbar inom området 260 till 

3.30 Mhz, med en ' ing 0111 ±75 khz. Den är utrustad för 

fjärrkontroll, så att den kan monteras på studiohlIsets tak 

nära sändarantennen. Denna är en halvv. gsantenn med di· 

rektor och reflektor för riktad sändning. 
ST·fÖrbindelsens FM-moltacyare är på 15 rör, varav fyra 

»acorn»-rör, sju metallrör och ett Jjkriktarrör. Apparaten 

är en kristallstyrd dllbbelsuperheterodyn, bestående av: 

(956 ) högfrekvenssteg, (955) första blandarstecr, (6AC7) 

första melluufrekvens5teg på 40 000 khz, (6 C7 J andra 

mellanlrekvenssteg på 40000 kh]" (6AC7) andra blandar· 

steg, (6SK7) tred j e rnellanfrekven~steg på 4 300 khz, 

(6 H7) för- ta amplitlldbegränsare, (6SH7) andra ampli. 

tudbegränsar, (6H6) diskriminator, vartill kommer kri· 

stalJstyrt oscillatorsteg, di\'. fördubblar· och lågfrekvelJs

_ ,\ SC.A r 0 -:'"\'9' " .. ' 61uI; 
" ~~~~~~~~~~~I ~ 

_ ~ wc '" 'NaCA: .=: '-- S · .... d loBl d9· 

~~ ' --4---~-+--+-~~~~r_ _-_r_.:~J~~~~n~ .~:4.ocq---4I\ - ~ "~olj~

~~ ~oc.:~--~·~-+--+-~---r--r--t--+-~--~--~-r~~__~~1 
w~ I.-. Downl~ 

<t ~( ne"roec'ad 

10o 
~! IL [S 

Fiz. 1. FNf-5tationens WBCA (W47A) läge meel stulUobyggnael och 
<i;\nare in ritade. (l 000 fot = c:a 305 meter; l amerikansk mile= 

= c :a 1,6 km.) 
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~teg . fJ56 och 9,),) äro »acorn»-rör, 6AC7 och GSH7 peJl

loder med brantheterna 9000 ,Il I och 4 00,f1 A/ V I" -p. 

CapitoI Broadcasting COl11panys 1 kW FM-"äntlare 'VIKA 
\W47 .I på freln ensen 1,7 .Mhz är placerad på en av 
Helderberg Mountains, 20 km ågelviigell fran studion i 

chenc tady, New York, och bctj änar en areal om 17000 
hadratkilol1lct . med 967000 invanare. ( 'e f ig. 1.) S ' 

siindal·e.n pe!. frck nsen 3' l Min har få tt namnet W2 EO. 

ST-matlagaren Dch F f ändaren B äro inrymda i 
sanuna station!'rum i ett hus på bero'et med tt avstånd 

Illellan mottagar- och sändarantennerna om O meter. 

FlVI-sändaren WMIT ii I' placerad på Clingman's Peak , id 

'\launt Mitchell, N orth a[olina,':a 180 km fra n "tudion 
i Winston-Salem ch på en höj d över havel om 2 000 111. 

S tationen frek vens är 44,1 Mbz och den betjänar ett Oill 

rade på 179000 kvadratkilometer med 4346000 invånare. 

I bägge fallen har ST-förbindelse giVit utomordentligt 
resultat utan spår a\r störningar. Mellan CBS och Westing

houses _tudios oeh d ,r, s interna ionella AM-kortvågssän

dare i r esp. New York e it r och ] oston, Mass. har ST-för
bindel5er upprättats om reserv ifall lelefonförbindelsema 
skulle krångla. 

En kompletL ~ T-aulägo lling med sändare, moltagare, all
tenner och inklusive installation kostade år 1941 omkring 
3000 uollar. 

Litteratur: 

ComlntmiCaliolls, rl ecember 1943, F ,yI ludio·lo·Tran,mill er Linh. 
Com rnlln ieaLions, juni 1941, OperaLing problems in Freqllency·\'lo

dulation Tran ,;mil.lers. 
Comm llniculi on", ma r, 1941, Frequency·Moc!ulalion Broadca&till ~. 
F .\'l , mars 1941, FM Stat ion , . 
FVf, febmilr i 19<1,l, PJannill g au F .\'l St~lion. 

Tab ell 1. Amerikanska Ilormema [ör en FiVI-rundradiostatiulI. tora krav ställas på förbindelsen mellan studio och 

siindare, var/ör man i € Il d >l fall måst överge över/öring per telefonledning Dch i stället gått in [ör trådlös över
[åring på 330 )I1hz-vandet, s. k_ ST-förbindelse, varmed bl. a. stationerna WCFM. lPJlIl17' och lPReA utrustats. 

Fiirbindel,en s t lldi 0 
onner vid I Fran sludion erha llen I I lieb uts~illdrungen - sändare-Lelefonlednin g Sänaaren

tnätning av: l ~lgfrekvent spänn ing I mikrofon t. o. m. sändare eller ST-förbin lelseI I I 

I~O uch 15 000 p/~ ,30 ol'h 15000 pis 50 OGh IS 000 p/ s 

Tnnfrckvens llät tre än ±l dB r ela tivt ±l dB relativt 1000 pis I BäLtre iin ±1 dU relativt 
l O O p / . mellan 30 och meLlan 'O och 15000 -p/s 1000 ph mellan 30 och 
1" 000 pi s 16000 p /s 

Fy[·"ti;rningsnivå Bättr e än 6 dB llnd~r RiiLtre än 65 dB Bätt re än 70 d B un der 
nivan l mY vid ingån"cn 100 "In mouu]el'ing, 30 
I i L1 rörfi'irs liirkar en till 16000 p/s 

I ]) i~lnr:;ion :\Tindr c än 0,5 o/ u mellan \finrlre :in 1,5 "lo mellan \lindre ,in 1,5 0/" mellan 

I I :-\0 och 15 000 p/ s 

±2 dB rel ali"t l 000 p/s 
mellan SO och IS 000 pi s 

60 dB IIIlder 100 "/0 rno
chIleri ng m ellan 50 och 
15000 p /s 

:\!indre än 2 U/ fl mellan 

w. Furrer: Om radiostudions akustik 
IV. Experimentella undersökningar över efterklangsformlernas giHighetsområden 

Av assistent Kjell Stensson 
(AB Radiotjänst) 

l. Eflerklangsvärdeilas ~pridnil1g lör olika roende efterklangst id. Detta interferellsfält bildas nämligen 

IIl,ätplatser i nunmet. av uppväxande ch utdöende egenfrekvenser hos rummet 

Vid varje teo retisk hä ri dn ing av efterklangslagarna för och karakteriseras f. ö. av ljudfältsslorheter, som starkt va

riera med observationsplatsens Hige.utsättes efterklangstidens storlek vara oberoende av mät

platsens läge. Likasa maste man utgå från en j ämn fördel Denna fråga om en lägesberoende värdespridning för ef


ning i rummet av ljudabsorbenterna. t rklangstiden har först pil senare tid ägnats inLresse i fack


I en studio ä[ det sistnämnda av dessa båda krav aldrig litteraturen. Det! tyske forskaren Erwin Meyer (känd för 

uppfyllt. Det ligger också nära till hands att antaga, atl sina undersökn ingar i börj an av trettiotalet av nålraspets 

interferensfältet i rUlJlmet skall ge upphov till en läo'esbe- frekvenskurva hos grammofonskivor och för sin härledning 
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av den fler hUll o l11 uppkallade NI yerbilden) har sålunda 

utfört eftA -klang mätniugar i etl relativt l itet skallrum och 

därvid varierat si\väl höcrlalar- SO I1l mikrofonplaceringen och 

frekyenslI10duleringen för lII~ltton e n. Han Iann vid sina un 

dersökningar, all mätvärdt>lIas spridning ökar vid laga frek

venser och små IIJl11sd imen ioner samt vid avtagande JlIod u

leringsgrad. En <;ch\\-eizisk forskare H. Frei har gjort mäl

Hlngar pa interferensfältet i stationiirt tillstånd i ett rum 

och inför en olikformighetsfaktor som ruM.t pa ljudtryckets 

IJeroende av mälplatsens läge. Hans undersökningar hän 

föra 	sig till ett enda rum, vars dämpning varierats inom 

\-;da gränser. HäTvid befanns olikformighetsfaktorn i det 

närmaste va ra konstanL l~n liten ökning kund e ohservera~ 

lll ed 	stigande frekvens. 

Förf. har känt ett Lehlll' av att underkasta denna fråf!u 

0111 sp ridningen en ingående utredning. För att icke kompli

cera undersök ningarna har högtalaren alltid fått bella Ila sit t 

läge, medan mikrofonen place rats på olika ställen i rummet. 

Delta mots\'a rar driftförhållandena för en studi o, där ljud

källans läge vanligen är fixerat till ett podi um_ 

Mätningarna ha utförts i elva rum, vilka volymer ligger 

mellall 40 och 4. 500 m:; och eft erklangstider mellan 0.1 7 

och 4,,3 sek. (vid 8UO p/ s. I varje rum ha mätningafll H 

skett på 100 olika platser \ ' d frekven serna 100, 800 och 

4 00 p;' . Mätplatserna ha tilldelats en möjligast j ämn för

delning i ett och samma horisontalplan. Förf. har även 

företagit m~itl1ingar i tvil olika horisuntalplan, belägna 1,5 

och 2,5 1\1 över goh7tan , utan att erhålla någon ski llnad i 

mätvärdenas sto rlek. Förberedande försök ha vidare givit 

vid handen, att olika anklaTlgstider och felkällor vid bear

betande a mätvärdena äro av betydligt Illindre storleks

ordning än den spridning, ~om för orsakas av mätplatsernas 
\-aricrande lägen_ 

Bearbetandet av mätresultaten lämnade 0111 ett första vik

tigt resultat, att efterklan fTstidernas spridning för varierande 

observationsplatser uppvisar en ga ussisk fördelning för ett 

aku~ti;;kt bra rUlll. En dylik fördelning i'lte rO-f'5 av ambandel 
x'! 	 (x -:r):': 

l - 2,;;'r
W= e elx 
,!"2; . m. 

Här anger Jr- ~annolikhe ten -fi)r a lt ett lI1ätvärde x ligger i 

jntervallet x,- x2 • idare ~ir x =aritmetiska mediet av alla 

;\ -värden och In = medelavvikelsen för de enstaka mätvärde

na, defini erad av relationen 

? (x1- xP + (x_,- xV +- ... (X,,-X)2 m-= 
/I 

Integralen ovan stlluenr Himpli o-en i grafisk framställ

ning med hjiilp a\· dc från sannolikhetskalkylen kända frek

\'eIlS- och procentslImrl1ukllr\7 orna_ För prak-tiska ändamål 

har f<ärsk ilt det ,H' tyskarna Beckel och Daeves utarbetade 
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sannolikh f'tsnätet yisat ;:lg vara t'tt värdefullt hjälpmedel. 

Hos delta Hät är abskissaxeln sa indelad, att en rät linje 

erhålles för mä tvärden, som ha en gaussisk fördelning. Ge

nom att å te rge mi.ltv~inl ella i detta nät kan man genast sluta 

sig till, 0\11 en dylik fördelning föreligger eller ej, och vidare 

kan man direkt avläsa de W-värden, 50111 iiro av intresse . 

F ig. 6 å terger ::0111 f..xempel värdena för period talen 100, 
g~O och 4. 800 p/ s för studio I i Basel. Den räta linj ens lut

lling utgör ett mått pa spridningen . 

För att underlä tta förståelsen av det sätt, på vilket kur

vorna i fig. G erhållits och för a tt nänllare klargöra de fr/III 

sannolikhetskalkylen hämtade begreppen lämn as- här en ta

bell över den mätserie, som erhållits för 100 p/ s vid mät

mngar i studio I i Basel. 

(fil I 
th'r" gräns- Absolut fr ek-

SummafrekKla -svä rdc värde för vpns {(ir klass
ven;: 	 (Ij)klas -en (g) viirdct (j)I I 

l.8 . ck. ] 925 2 2 
2,0 2,]25 4 6 
2,2 2,32.:; .5 11 
2,4 2,52;; H 19 
2,6 2,725 12 31 
2,8 2,925 16 47 
:1 ,0 3,12., 14 61 
3,2 3,325 . Il 72 

I 
3,4
3.6 
3.8 

3,.525 
~ , 725 

3,925 

11 
7 
4

8:1 
90 
94 

I 
4 ,0 

öw r4,0 I 
4,125 

I 
., 
,) ., 
. J 

97 
lOO I 

Omr clet mellan det högsta och lägsta ll1ätvärd t indelas 

sallInda i ett Bntal klaEser, va rdera omfattande lika inten all. 

För varje klas- fastställes ett övre g ränsvärde g, som bestäm

mes av miitnoggrannheten (här = O,OS sek. l. j\/lät\'ärdena 

fördelas pft de olika klasserna; det antal gå lJ ger varclera 

klassen förekommer anges 0111 den absoluta frekvensen f i 
tredje kolnmnen. Den fjärde kolumnen innehiillel' uppgift l 

om slIllImafrekvensen (2' j) och anger så ledes, hur mhng:a 

101 ;to 

'LL" i -~ 

,-', 
- - -. ,I' '- ': . ~ J'..::..~ 

! :;-.: J.~ -_. - - -
~, ;;:', 

"" ~ '- -"<,' " 
-I"

-!: r - ..... 

""~ ~'.oo........ ..... ". 
::".. ~r--::'.' ' ~-, I 

- f-- :::'::,,-r--

- r--- "" "~ - I
'\ 

J1'\
'o " 

Fig. 	 6. Eflerklangsmcilyärde n fiir tre ol ika frekvenser. åtl'rgima 
~annolikllf'I ,,"äl ( nJm m eL ula n singIllära e::renfrekvenser) . 
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I T H,k. ±S"o "i" :\Iedelvärde (iir « 

Studio V 
m' 

I 
100 
pi I 

!l00 
p/s I 

4 800 
p i s 

100 
p/ o I 

800 
p/ s I 

48Öo 
p/ s 

l 10U 
p / s I 

800 
pi I 

pi s 
<1300 

Zurich I 4 ; 00 2,740 164 1,43 - 4,0 3,8 0,14 0.22 0,24. 
Geneve I :1 "00 2,87 1,48 1,50 10,1 .3,7 ~ ,5 0,12 0:22 0,22 
Basel I 207O 3,00 1,41 1 9 12,7 5,7 6,9 0,10 0,20 0,19 
Luzano r 1,590 1,07 1,15 1,00 9,3 5,2 6,5 0,24 0,23 0,25 
Ba;el If 660 1,96 0,97 1,01 10,8 6,1 5,4 0,10 0,20 0,19 
Lugano III 
Gen eve nI 

297 
243 

0,72 
0,84 

0,62 
0,70 

0,60 
o,n 

:q 
3,5 

7,3 
7,'1. 

6,7 
5,6 

0,21 
0,17 

0.24· 
0,20 

0,32 
0,19 

Basel H If 155 0,,50 0,17 0,29 13,0 17,6 10,0 0,25 0.58 O,4.() 
Ziirich VU 4,2 0,60 - - 12,7 - - 0,14 - -
Zurich III 53 0,46 - - 10,3 - - 0,17 - -
Skalltum Bern 40 3,60 4,33 1,76 7,3 .3..5 4,2 0,02 0,02 0,0.) 

c· I-----j 

0' 

Fi g. 7. ,\hso rpli nn,koeff i"i cu lell fö r gla"dl. Den iivre kt~r~nl: .~"l!er 
maximivärdet, den mrllcr:la 111(·delv'lrd et och d en nndre mmmuvarcle t. 
(;[usl1ll ,k iktet har elt tjockl ek av r lTlln och en vikl av 2 ko) ·m'. 
"!;ilnin garna ha , kelt i sex ol ika s lndio.< med vo lymer mellan 110 
och 1.100 m", och d('n in fi;nJa gla su ll en har vid mälninrrarna upp' 

tagit )t(}r ~ :-"()1lL vuri r rat mellan lO {J l' 1t 178 Hl .! . 

\ iirden HV samtli ga , sum fa lla under motsvarande arans· 

värde för de olika klas ·erna. Eftersom antalet mätningar 

uppgår till 1001, komma siHrorna i denna kolumn att vara 

identiska med vii rdena fö r p rocentsull1lHaf rek ven sen (L' <J/ o') , 

vilken anger II i 0/ O av samtliga mä lvä rden. På sannolik

hetsnätets axlar anges':: Il/ O pe abskissaxeln uch g på o rd i· 

nataxeln. 

I stället för a tt räkna med värd et pa III., so m definierat ,. 

tidiga re, (i nner förf. det ä ndamålsenliga re att låna ett be

grepp från den moderna skjutliiran och talar om de.n 50· 
procentiO'a spridningen (5.•0 ) , 5:;0 = ± 10 % innebär, alt 

:=i0 % av sam lliga miitvärden ligga inom ett avs ti11.1d av 

..l 10 fl/o från centralvärdel, vilket vid en gaussisk för· 
delning sa mmanfalleT med a ritmetiska medieL av samtliga 

\ :-i rden. D yttcrlighet~\'ä rd en, som man behöver räkna m ed 

\ id ändlig san nolikhet, ligaa då inom området ± 4 · S,;o . 
I nedansLi\ende tabell ha de vikt igaste r esulta ten av un der· 

",ökningarna sammanförts. 

En diskussion av dessa resulta t vi sa r , aLt 5,,0 ligger' inom 

, Förf. hur scderm ' nI i b rev lIl cllclelul, al t han in te a nser d .., l otroligt, 
alt man skall kllnna kOlls lat r ra , om en gau~si :;k miilvä rcl es fördelning 
fi;religgt.'r eller ej m ed ledning uv e lt mindre an la l mät ningar än 100. 
r clpn man jag erlu [ler nänn'lre uppgift e r h:irom, kommer en nOli , 
a ll l'ullliceras i P. R. Fiirf :,; lIndl'rsökni ngar i denna fråga ulgöra 
('n]i~l min ~m en i l1g e tt av de vi ktiga~ t e bidragen vid bedömandet av 
dl mm, aklI-s l ik , -om i rumkollllnit pa mycket tinge. 

Re f: s anm. 

r

- "-. 
~~~ 

, I---.. N\ 

-f~, t-. 
"

I . 
I -r--..r:-

Fig: . e·. bsorplionskoeffi cie.nt för svä ngancle p ly\\'oodplatt nr. Knrv orna 
ange PLl sanlnla ~ä Lt som_ i fig. 7 i lur o~: h ordnin (T uppifrån ma.xinl,i. , 
lIlI'del · och JlIin imivärden. Den !l mm tjocka plaLlan har bakom sig 

I 

I' 

,"j, 7 cm djup gla~lIll ~dämpad luftkudde. Mätningarna hu sk ett i 
,amma sl ll dios som i [ig. 7, oeh de med pla tt or lii"kta ylorna ha 

varierat mellan Il och 161 m' . 

g ränserna ± . ,S 17 O/ Il , vilket förefaller förf. \ ara v~il 

acceptabelt med tanke på att de undersökta rumlTl n upp· 

vi il ett volymförhållande av l: llO och ett eft erklangstids. 

fö rhållande av l: ~;'). D 5sa områden täL:ka med ~ii kerhet 

alla i praktiken förekommande fall. 

2. Jäm/örelser lIlellan absorptiollsmälllillgar i olika .Iluclios . 

Vid den akustiska inredn ingen av stud iolokalerna har 

tö rf. nästan undantagslöst gått Srl tillv~i ga, alt efterklangs

liden först h ar mii tts, innan någon ljudabsorbent införts. 

Därefter har en atiirre mängd Ijudahsorberanclc material 

införts och ny mätning av eft erklangstiden företagits. Ur 

des~a blida mätser ier kan absorpLionskoeffjcientell fö r ma

lerialetifråga bp.räknas. 

För i llred n in O'en har i huvudsa pndast två slag av Ij ud

;l,bsorben ter kommit till nvändning, n ämligen glasull och 

svängande plywooJplaLtor. Däri CTCIlom alt mätningama skett 

i lokaler, om inom vida o-[[inser variera t i fråga om volym, 

form och Hir<lelning a ab orbenterna, hal' förf. ur mät

resulta ten kunn at dra vissa slutsatae l', 0 111 och hur dessl 

fak torer i l1\' erka på absorptionen. Detta anser förf. vara av 

siirskild betydelse, eftersom de gängse efterklangsforllllerna 

endast ta hänsyn till volymens inverkan men länmar rum 

met form och absorbenternas Iördelnin cr på olika ytor ut'an 

avseend o. 
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I fhrikelse 0/ " 
FJ'i'kven-

Glawll Plattor r I 
.3:2 Il / O JOO p;' :; :i0 % 

1.,0 3326 
262()O 12 
.,-, 
,) I1600 
29 -J.OO 17 

6,2600 
- " 
~,'-'800 

1200 4,5 
, 1600 11 
i 2400 8,4 

3 200 18 
-1800 I 9,4 I 

~reJelvärde 13,9 "lo 31,4 °/" I I 

De erhallna resultaten aterfinnas i fio' . 7 och 8. För 

plywoodplattorna har endast det nedre frekvensområdet upp 

till 400 p/s kunnat bearbetas, eftersom absorptionen vid 

högre frekvenser blir för liten. 'd beräkningarna har som 

ett första viktigt resultat erhållit:;, att Millingtons formel, 

h s. en geometris!: addition av absorptions torna. lämnar 

de värden, ~om bäst överensstämma med verkligheten. En 

aritmetisk addition a\' absorptiollsytorna, som Sabine och 

Eyring förorda , lälllllar icke några användhara värden. 

Beträffa nde de maximala procentuella avvikelserna för 

de res1l1tat, SOl l åskådliggjorl5 i fig. 7 och B, lämnar o\':m, 

stå nde tabell besked. 

Av de enskilda mätr sllltaten hamgih det vidare, att vi d 

ingen frekvens nfto ot funk tionsbundl!t inflytande av rum

mens v(\l m eller absorptiol1sytornas storlek kunnat sl)ara.", 

De förra ha v arierat mellan no och 4, -00 111\ de senp.re 

mellan 20 och l7g m~ för glasull och mellan 11 och 161 ll1~ 

rör svängande plattor. Förf. anser ig därför ha rält att 

förutsätta, alt d n MilIingtonska dterklangsformeln äger 
giltighet för minst dessa värdeområden, vilka i siD' inne, 

sluta alla i praktiken förekommande fall. De olika rummen 

uppvlsa vidare olika form; de större ha genomgående tra

petsforlIlad eller delvis trapetsformade D'rundytor med brut

na takytor, de lIledel~tora och 5ma utgöra delvis paralleIIipi

peder. 

De angivna avvikelserna hänföra sig till ytterlighetsvärden 

llos mätserierna, vilket delvis förklarar de betydande vllria

I iunerna vid olika frekvenser. Antalet mätn ingar för varje 

Jrekvens är emellertid för litet, för alt man skall kunna 

l·äkna med en matematiskt definierad spridning efter samma 

grunder som i närmast föregående avsnitt. En dylik anser 

5ig. förf. knappast heller ha rätt att vänta. Förf. har därför 

tagit det aritmetiska mediet av värdena för de olika fre
'venserna och använder dessa medelvärden som hållpunk

ter. De stora avvikelserna för glasull vid 100 och 150 p/ s 

anser förf. vara a\' underordnad betydelse, eftersom dess 
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absorption inom detta frekvensområde är förhållandevis 

liten. 

De beräkJ1ade medelvärdena pil ± 13,9 och ± 31,4 Il/o 
innesluta natllrligtvis i sig även den liigesb roende sprid

ningen , id efterklangsmiitninga rna. Beroende på den rela

tiv t ringa medeldämpningen uppgår den här till c:a ± 7 % 

( ;;o) . Ab orplionsvärdena i fig. 7 och 2 ha nu icke be, 

stämts genolll en utan fem stycken på olika ställen i rummet 

utförda eft e rklang~l1ltitl1 inga r, av vilka medelvä.rdet tagit;;. 

Mellan nIedelavvikelsen JIil för ett dylikt sericmcdelvärde 

(n tel'mel' i serien) och medel avvikelsen In för en enstaka 

lerm besti\r den enkla relationen: 

M= ..!!:..
V; 

Förf. har alllsa här att räkna med ett \'~irde pa S50 = 
= ± 3 o/u. 

Under h"nsynstao-ande till detta förhållande belöpa sig 

medel avvikelserna för glasull till ± 1:3,5 0/ O och för svting

ande plattor till ± 30,5 %. D t betydligt större värdet för 

svängande plattor förklarar förf. på följ ande sätt: 
En ljudalr orbent i form aven svängande platta utgör 

ett komplext material, som samrnansätter sig av den egent

liga s ränaande plattan och en bakom denna belägen luft

kudd , försedd med glasullsdämpning. Vid det praktiska 

utförandet aven dylik. dämpanordning maste man alltid 
räkna med betydande yariationer för ab~orptionen. All glas

ull däremot har levererats "från ~amma finna , va rigenom 

störr materialskillnade.r här .lim inerat . För plywoodplat

torna har vidare endast frek ' ell5områdct under 4{)0 p/s 

bearbetats, och hi{r är spridningen c:a 1,5 "ånger större 

än för det övriga frekvensområdet i överensstämmclse med 

de resultat, som erhållits i uärmast föregående avsnitt. För 

l1laterialEkillnader skuTte då återstå en faktor på ungefär 

1,3, ilket förefaller förf. plausibelt. 

3 , Absorpliol1smätningar iskallrum. 

v de mätningar, som refererats i föregaende avsnitt, 

har det framgått, att MiIIingtons formel med en genom

snittlig noggrannhet av ± 15 % äger giltighet över ett 

mycket stort omrade. b, de vad rummens volym, form och 

ahsorptionsytornas storlek beträffar. Detta värde anser förf. 

vara relativt litet med tanke på att efterklangsförloppet i 

sig självt är så komplicerat. Denna omständighet kan även 

betraktas som ett indirekt bevis för de klassiska skalIrums-. 

mätningarnas värde, fastän dessa, trots sin principiella en

kelhet, aldrig länmat entydiga resultat. 
Förf. komme.r även in på den tendens, som under senare 

år kunnat förmärkas särskilt i den amerikanska facklitte

raturen, att räkna med den akustiska impedansen i st. f. 
absorptionskoeHicienten. Härigenom skulle skallrumsmät

nmgarna bli överflödiga. Att räkna med den akustiska im-
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pedansen är emellertid .förenat med en principiell svårighet, 

det man måste känna infallsvinkeln Hir den reflekterade 

Ij udvågen. För en enstaka egensvängning kan nu denna 

alltid anses bekaJlt. I praktiken måste man emellertid räkna 

lll.d ett stort antal överlagrade egensvullgnjngar, varför en 

medelinfallsvinkel här endast kan åtkommas på statistisk 

"äg. Just denna s righet kommer lllan ifrån id skallrums

mätningar, där man direkt edlåIler ab~orptionskoefficienten 

för den sannolikaste infallsvinkeln . 

Dessa nya Ij udvågst oreliska arbeten ha emellertid lämnat 

,'ärdefulla bidrag till kilnnedomen 0111 Ij udfältet i ett slutet 

rum. Framför allt ha de fördjupat kunskapen Olll sambandet 

mellan de enkla fys ikaliska kon~tanterna (po rositet, ström

ningsl1lot5tånd etc.l för de porösa absorbenterna il ena 

~idan och den akustiska impedansen resp. absorptiollskoef

ficienten il den andra. För närvarande finn er emellertid 

förf. dessa samband vara av alltför kOllIplicerad och svar

tiverskådlig matematisk natur för att de skola kunna komma 

till tekllisk användnin~. Detta är ock 1't desto mindre av 

behovet påkallat so m skaIlrulll~ l11t'toderna lämna alltigenom 

användbara resultat. 

Bristerna hos skallrumsme!uuerna blevo tydligt uppen

bara vid de jämförande absorptionsmätningar, som för 

några år sedan företoO'os under medverkan av olika tekniska 

institutioner och forsknin'Tslaboratorier . bland dem -förf. 

En bestämd porös absorbent mättes i skalll'Um av åtta labo

ratorier. Skallrummens volymer va rierade mellan 40 och 

:n4, n1:1• Trots att en och samma ahsorbent mättes, och 

denna vid alla mätninga r förd elats på en yta av bestämd 

~t()r1ek, av\'eko resultaten med ± .~o % från varandra. 

Detta stora värde sammanhänger med det sätt, på vilket 

lllätningarna företagi ts : absorbenten placerad på en yta och 

användning av Sabines eller Eyriugs formel ( [tersom total

absorptionen var relativt liten , kommer detta på ett ut ) . 

Jämförelsemätningarna lämnad e en del andra intressanta 

resultat. Sålunda konstaterades, alt miitrummens storlek iJ1te 

har uågot systematiskt inB) tande på resuitaten, vilket man 

Iiinoe antagit. Efterklangsformlerna " älla alItsc även för 

rum, vilkas dimensioner äro av . amma sto rlek'ordning som 

vil.glänO'den. Det Ekallrum, so m förf. an ä nt vid jämföreJse

mätningarua, \'ar det minsta (40 m:!) av alla deltagande 

labor toriers; trots detta lågo förf :s re. ultat llännast me· 

delvärdet av samtliga lllätningal'

Redan vid dessa mätningar hade man klar t fö r SIg, all 

spridningen för mä tr sulLaten skulle bli betydligt mindre, 

0111 man placerade absorbent ,n på tre icke parallella ytor 

i skallrurnmet. Jao'on undersökllin O' av den M.illin"lollska 

efterklangsfo rme1ns användharhet gj ordes icke vid delta 

tillfälle. 

I an~llltning t ill studiomä tnlngarna, ~um refe rerats i förr· 

gående avsnitt, har förf. pA Hy tt und ersökt skallrumsför-
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larandet. Försöksmaterialet har utgjorts al' glasull. Fig. 9 

Merger de erhållna resultaten. Kurva 2 har erhållits med 

det »kla '~ i 'ka» llIi-itförfarandet, dvs. med en enda absorp

tionsyta (här = 9 m~) och Nlillingtons formel. Kurva l 

anger resultaten med absorbenten fördelad på tre icke paral

lella ytor i miitrummet. Vardera absorptionsytan i detta 

fall = 3 1l1~ . Vi'irdena för kurva l uppvisa god överensstäm

melse med medelvärdena från studiolllätningarna (kurva 

4). De med fördelad absorption uppmi'itta koefficienterna 

ha idare visat sig vara nära nog ob roende av den införda 

absol'bentens yta, vilket icke är fallet, om absorbellten är 

placerad på endast en yta . Detta fram"" r tydligt av kurva 

3, som mätts med endast en absorptionsyta pa 3 m~. I 

jämförelse med kurva 2 uppvisar denna kurva betydande 

a \' ikeIEer för medelhöga och höga frekvenser. Att kurva 3 

länmar god överensstämmelse med kurva l anser förf. j 

detta fall bero på en ren tillfällighet. 

Hur kan nu skillnaden mellan kurvorna l och 2 förklaras 

ur fysikalisk 'Ilpllnkt? Med absorben ten placerad på en

dasl en yta (kurva 2 ) i ett parallellipipediskt mätrum före

faller det förf. naturligt, att endast en del av de i rummet 

alstrade egensvängningarna påverkas av absorbenten. Följ

den härav ml1ste bli, a tt för små ä rden på absorptionen 

l!rhäIlas. Den amerikanske elektroakustikern Ph. M. Morse 

har underkastat prohlemet en matemati5k behandlinp: och 

hl. a. visat, att absorptione A J för ett parallellipipediskt rum 

med dimensionerna l" l,. och lr kan uttryckas genom sam

bandet: 

För egensväncrningar som ieke beröra två väggar (ly '/z) , 

har ilorse hä rlett följ ande uttryck fiir absorptionen A~: 

A2= 1/ 2aAl" ·Zz ) + Cl.v(lx 'Zz) + ao(lx . iv 'I 

Hiirav framgå r. att aborptionskoeHieienten för det par 

väggar, som inte direkt påverkas av egensvängningarna, 

skall ingå i efterklangsfo rm In med endast hiiIften al' sitt 

värde. Detta stiilllmer med resultaten i fig. 9 men endast 

för medelhöga och höga fr ekvenser, icke för frekvenserna 

100- 1;)0 pi " 

I 

/ ) 

// --~-

Fig. 9. \ bsorp tion5kocff ic:it'llter I(ir glasull. erhåll na genom olika 
m:it[örfaranden. Kun'a l: 3 rn" på ,'ardera a,;" tre i ke pamll~lla 
l tor, Klin 2 : 9 m" pa en enda) ta. Kurva 3: 3 m' ]lll en enda yta . 

K1Il'va 4: ;\[edelvärde av Sl lldiomälninga rna. 
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Den ti d igare Iliinlllde ungerske for"karcn von Rekesy har 

PlIlellellid redan (ör ett ti otal ar sedan p<I\'isat, atl lj ud

\agor, ,"om fortplantas liing_ ert absorberande ~kikt, d~impas 

ucnum all de böja~ill mot detta; de »UPpsug s» så att 

~äga. F örf. anser, att det ligger ni:ira till ha11l1 att tänk 

pa denn a fick L chi man sökeT förklara uregelbundenheterna 

j omrLldet lOO- l5 p/ ~. Tvi'! tyska forskare, Junovsky och 

::ipamlöck. ha Selta rC gell omf" rt und ersöknin gar på sa1111na 

o rnrä le ,;Illll \ U ll Bel.Jis) . Av deras lUldersiiknin"Hesultat 

riirdaller det, som UlTl framför allt de högre frekvensema 

!, > 400 p/ ,; ! ~kune böjas in mot det absorberande skiktet, 

u nder d 't att förf. a s in sida vill anriinda effekten Iör att 

förkla ra fiirhållmldena vid de lägre frek\' nserna . 

Förf. ha r därfiir företagit liknande försök som d niinmJa 

forskarna ()ch dii lTid erhå llit skiljaktiga resultat. I ella hfir

llet av elt dämpat rum har förf. pEl 1,3 ID höj el ölrer den 

a bsorberande goll'Ytan placerat en punktforll1ja ljudkälla 

(drivsyslemet till en \\lestern-Electric-högtalare) och mätt 

ljudtrycket Pr längs en diao-onal i rummet för olika frekven 

ser och avstånd (r) till ljudkällan (avstanden ha varierat 

mellan 0,5 och 1,7 111). 0111 resultat har erhållits, att rela

tionen Pr/ Po = l / ,. är ,'äl uppfylld för 400 och 1000 pi :;;. 
id 100 p/ s gör sig böjningseIfckten däremot märkbar 

på så sä tt, att lj udtryeket fall er hastigal' än vad l / r anger. 

Förf. har även utfört eu del mätningaT på avståndet 

OA m över den absorberande golvytan och erhallit . 'lm 

lesultat. att kurvan för 400 p/ s och olika värden på r 

uppvisar tillsatsdämpning, medan motsvarande kurva för 

100 p/ s har ett normalt förlopp. 

Förf. förklarar des><a förhållanden på följ ande sä tt : För 

höjden 0 ,4. UJ och frekvellsen 100 p/ s är avståndet till det 

absorberan( e s ' iktet ~ l / 2, varigenom in:fallsvinkeln för 

lj udva<Torna närmar sig 90° . För denna infall vinkel ten

derar absorptionen för porösa absorbenter mot v~irdet O, 
så att i detta fall huvudsakligen absorptionen hos takytan 

kommer ifråga. För samma höjd och frekvensen 400 p/ s 

iir avstandet till golvet :::::: i. / 2, varför tillsatsdäll1pning upp

tri.jcler här. För höjden 1,3 111 och frehell5en 100 pis är 

a stanclet till golvet -::::::. ;./2, varigenom tjJlsat~rlämpl1illg upp

träder. För samma höjd och frekvensen 4.00 p/ s äger inte 

denna överensst~ill1melse mellan golval':,tånd och våghinO'd 

rum, och nwtsva rande kurva har därför ett normalt förlopp. 

Av Jiirf:s undersökningar framgål' det alltså , att böj 

ningseffekten I' id ljudv ugo l'llas fortplantning liings e tt absor

he rande skikt upptrtider mc,.;; t utpräolad , om dera a\7ståncl 

till detta äI :::::: i/2. För frekv en~erna 100- 1;')0 p/ s ha desEa 

- ynpunklcr god tilJilmpn ing på förf:5 kallrum, 50111 har 

e ll höjd v 2,5 Ill. Inom delta frekvenso rnråde kommer 

alltså en väsentlig del a \ energin för de egenSltillgningar, 

som icke ' OUlma i direkt beröring med absorptiOllsytan, att 

trots df'tta böja5 in nlOt dcnna. Denna omständighet för· 

klarar ock,;u de t faktull1, alt n enda absorption;;yta vid 

skallrumsmätninga r kan ge tillnärlllelse\'is rikt i"-a resultat 

i det liig re freh ensolllräJet, medan v id medelhöga och hiiga 

frekvenser för ~ma värden på absu rptionen erhållas j över

ensställlmelse med de teoretiska synpunkterna. 

Förf. ~amlllaniaLtar s ina i detta H\7snitt fralllliirda syn· 

p unkter pa följande sä tt: I ett riitvinkligt skallrum bör lllall 

placera den absorbent, som skall undersökas, på tn' icke 

parallella vi.jggar. Bearbetandet av mätvärdena hiir ske med 

clllv~indande av Millingtons formel. Om hänsyn tage till 

dessa båda krav, rh ålIes god överensstämmelse mellan 

~kallrumsnl~itnin"ar och s tu diomiitnillgar ; den maximala 

avvikelsen (vid J50 p/ s) llllder.stiger 20 0/0, medelav\'i

kelsen uppgå r till 7 U/ II Uig. l ) . kallrummets volym slut

ligen spelar en underordnad roll; en volym på endast 40 m~: 

lämnar äl'en vid 100 p/ goda resulLal. 

Fladderekull uch sillgulära egenfrekvellser. 

I ett rum med tv,\ parallella beg rän su ingsytur kan under 

"issa olllständigheter lj udet flera gånger kastas {ralll och 

tillbaka, innan det slutligen blir ohörbart. Mall brukar tala 

om, att 1judet »fladdrar» och kallar fenomen et »Hadder

ekon» . Dessa egenfrekvenser hos rummet äro elldimen io

nella, och de ligga harmoniskt i förhållande till varandra. 

Deras dämpningsdekrement bestiimmes vidare uteslutande 

av absorptionen hos de båda ytor, mellan vilka cle alstras, 

och de äru srtlunda tJberoel'ldc al' rummets genomsnittliga 

totala därnpning_ Ju hårdare ell rum i övrigt ~ir dämpat, 

desto starkare framträdand e äro de. De kunna alstras aven 

lj udkälla vilken ~om hel t, och dellna kan be-finna sig pil 

en go dt~' cklig plats i rummet. in största styrka få de, om 

Ij udkällan iil' belägen mellan de parallella ytorua. Omvänt 

äro de starkast förnimbara för en lyssnare, som befinner 

s io' lIlellan dessa ytor; för längre bort belägna observa

tionsplatser al' ta de snabbt i styrka. 

Det objekti\a på\'isalldet av fladderekona kan iike på olika 

sätt. V id större a\'stfmd mellan de parallella ytorna kan 

man utan sv1\righeter ta upp oscillogram över d ' fram· oeh 

tillbakakastad e viigtåo-e ll (al trade exempelvis aven knall I. 

På denna väg kan man alltså pavisa, vilka ytor som över· 

huvud taget alstra fladderekon. Förf. har använt dellna 

metod i studio l i Zii rid!. Här u plpri:idde ett synnerligell 

~törande flad lereko mellan golv och tak. Vägen fram och 

tillbaka melIan dessa båda ytor uppgick liII 22,6 Jll, lIlot

svarande en löptid al' 66 m/s. Bär eliminerades fladcler

ekona på sa sätt. att lIen del av takytan, SOlll förlöpt e 

parallellt med golv) lan, belades med absorberallde material, 

I-arelter de inte läno-re kunde observeras på subjektiv vi-ig. 

Vid små avstånd « 6 m) mellan de paraI\elIa ytorna 

ölreqd,l' det egentliga flarld reko t i en lokalt begränsad 

förlängning av efterklallgHideu. Bär är betecknin,ren »flad-
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r1 erekon» lIegentLig ; det mr S I"" i stället 0 111 -ärskilt utprä u 

lade egf:'nfrekvenser, som förf. kallar »,-inguliira egenfre 

b -eIl5er». Vera spec iella kän netecken utgöres därav, att 

deras peri odtal och framför a lll deras d ämpn ing"dekremenl 

he~ t iinllna " av dc a'ls trande ) toma_ D eSBa ~enar u tgöra 

t: nda :< t n likll del av runU11ets to talyta, och de Sllloulära 

('gen Ere!"v n~ rna ä ro ~~Il de... obero ende av rummet, med 1
dämpning . D eRsa egenfrekvense r kunna län p visas g nom 

efle rklan CYl; rn iitninga r lä llg. ell s träcka , som skä r den m iss

l~inkta r um zonen . F ör denna zon rh[iller lllan m ycket 

karakteTlsli;:ka , br u tna ef te rklallg ljnj er. Sådalla ha e rh 1
lits bl. a. i studi o L'{ i Ziirieh (lig. 10 ) . e i ngulä ra egen

rcek\'enserna kunde i della fa ll enkelt el imine ras genom att 

1uta den ho riso lltella takytan. 

V id sina unclersökn ulga r el\' ef terklangsvä rdenas spr id

nillg för (J lika mätplal~e r i rummel h a r fö rf. funni t en 

tredje m etod a Lt ohjektivl påvi sa de siTIgulära egenfrekven

~r rna . , et ,i~a r ~ ig nii mligen_ alt efterklan gsvä rdena fö r 
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F il!. l O, Direk t påvi ~l1Je a t illgulära egeofrek\lcn:=:.er genom l: fl cf
klan g=-n l ~' t nin~ara Dl'Il (.;\""1' (' f ig lJTt:ll ft terg e tt. ~ nitt genom stlldio 
IX i Ziil'ich med de bacla rn ät pla ts el'l1 a A och B markerade. Den 
Illt>ller, l.a figuren anger eft erkl a ngsl in jen fö r rn ii tplal sen A, d en lIod r e 
fiir mä tp latsen B. Vid A har erhiilli t en hru ten cfterklangslin je, 
\ ilkct ,il' ett kr iteriuJll pa alt ingulära egenfrekvense r fiirekomma 
il 'i1'. Dessa ha eliminerats genom a lt lu ta take! , " ilk rr. är ant ytl 

hi.g:;: l upp i den u\rre f iglIren. 
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elt rum med d ylika eg'ell frekvenser inte hin cr rc uppVIsar en 

r nkel gauss isk fördebl ing . Äterg ivna i "annolikhetsnät bilda 

e fterklanIYsvä ·d ella i nt e lä ngre en r~it ulan I l krökt li nj e 

(hg. 11) . Denna f igur h ii nför ~ i ..' lilI l1lätningar i den förut 

nä rnnda stud io I i Z iir ich . id si n an al ys eW vä rclesfördel

niugcn ha l" förf . sökt dcla llp p ktu'van fö r den absoluta 

f reb':"tl 81,n i ett antal gaussiska -f rekvcn_knrvor nligt den 

metod , som ang ivits av de tjrl ioa re näm nda tyska velen

~kapsmä nnen Beckel och Da('v(~s . I-l iirvi(l lyckades förf. uta n 

sv3righel erhålla två gau -sis].. .. fn'kven ~ku r\'or, och dc häre

mot -varande l'å ta linj erna ~iro in ritade i f i ~ . Il. Denn a 

~ i5ta m etod för p~lv i5allclct a,- ing ll lära eo-enfrekvenser har 

,-isat sig va ra Ill)cket bnslig. Den gal iska föru ellt illgen 

~ t ö res nämligen entyd ig t, även m il de härfö r ansvariga 

sillgul ~ira eo'cnfrek\'cnsern a icke kunna påvi sa~ med Ilågon 

a nn an metod . 

sina ut redn inga r pa delta områ de kan förf. sluta s ig 

till , att ett rum med si ngu lä ra egenfrekvenser inte länoTe 

IJilc1ar ett enhetlig t kollektiv utan sall1I1l a'Tlsii lte r sjg av i va 

eUer fl era dclkollekti _ Bestämningen av eft erklangstiderna 

iär oli/w platser /: I'wnmet och d('f'l1s bearbetallde och åter

givande i san/lolikhetsnät pil tidigare angivet sått läm nar 

sålunda en n)' grundval lör bedömandet av akustiken l: ett 

/lun , vilken i sig il/llesluter scl uäl rummels fonn som absor

bel/temas färdelnin IY på olika. rtur. Detta ll ya rön ä r desto 

\ " rl efullare, som de enkla efterklana fo nn1 rna inte t a nå

gon hiinsyn till dessa bada faktorer. D et är inte heller alla 

gånger säkert, a lt vägen m ed rent geometriska betraktelser 

ljver stn'llgången är framk omlig och Jämnar tillförlitliga 

resultat. 

Det anfönla exemplet (studio I i Zii.rich ) vi., ar, a tt f öre. 

komsten av sing ulära egenfrekvenser vid 100 p/ s ul an 

II,o~--~~~----~------4-----~,---+-------+----~~ 
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" ~----~~,-1-------+-=~~----+-------+---~~ 

~~ I 
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F i!!. J 1. E flerklan;o:- värd<:lIa fi ir 100 ph , .l IC'givna i san noli khe "nät , 
fij~ e ll rum Ilw.d , in gulära egcn frekven ,;er (,;!lIWll r i ZLirich). Den 
kriik la kurvan an ger hiir förekomsten av sin " ul ära egenfrckvenser. 
Kur Ull har erhåll it- vi,! mätningar, oom före tagi ts eftcT det man 
genorn liUsa l sd ~impn ing i takut l y~:kat s:- eliminera d e sing lLlära egen · 
frek \'ense rn a i ~uda n grad , o.tt d e inle Eingre \ oro f<lrnirnhara på 

subjek ti \' yä g. 
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s\·ar ighet kun nat kons lateras i sannolikhetsllät även efter 

korrigeringen (genom tillsatsdämpning ) av takyta'n (fig. 

11 ) . De voro här inte längre iakttagbara på subjektiv väg. 

Den fysikaliska betydelsen av de båda centralvärdena Z/ 
och Zu kan utan svårighet klarläggas. ZII = 2,85 sek. mot

svarar medeldämpningen för de båda ytor, som alstra f1ad

derekot (golv och tillsatsdämpat tak) . Z/= 2,6 sek. mot

svarar den genomsnittliga dä mpningen för hela rummel. 

V id 1 000 och 4 800 p/ s fijrefjnnes på nytt ett enhetligt 

kollektiv, eftersom vid de sa frekvenser tilIsatsabsorptioneu 

i taket för eliminerandet av egell[rekH>nserna uIJpwir eller 

överstiger värdet för rummets med t>lcIämpning. v' an 'id cl e 

båcla 'entralvi-i rdena sammanfalla . 

l näsLa nummer kommer feulte och ", isLa avsnittet av 

docent Furrers avhandling att puh1ieeras. Detta behandlar 

»Det praktiska utförandet av radiostudios» . Särskilt rum

mens form och fördelningen av ahsorbenterna i de~:' a kOlll

mer atL behandlas ingående. 

Mottagarens ljudkvalitet 
5. Akustiska samband. Motkoppling* 


Ur L. Ratheiser: »Rundfunkröhren, Eigenschaften und Anwendung., utgiven av Telefunken 


Örats känslighet. 

Man bör när det gäller JIIottagarens frekvenskurva ta 

hänsyn ieke blott till de olika steO'ens elektriska förstärk· 

ning~egell skaper utan även till hur örats känslighet är be· 

roende av ljudstyrka och frekvens, eftersom detta under 

vissa omständigheter kräver en ytterli aare anpassning av 

den elektriska Irekvenskul'\'an . Lj udstyrkan uttryckes mät

tekn iskt genom ljudtrycket, som mätes i dyn/ cm2 eller 

mikrobar Cub) . Detta motsvaras av en viss bestämd ljud. 

intell sitet C(.~W/ cmZ ) . Mellan dessa båda storheter finns, 

liksom mellan spänning och effekt, ett kvadrati skt samband, 

dvs. om Ij udtrycket skall tiga tilT det dubbla, eller tre· 

dubbla, så behövs för detta 4 resp. 9 gånger så stor ljud

effekt och därför också lika stor inmatad elekt risk effekt 

på högtalaren. 

Ett egendomligt samband finn s däremol mellan ljudtr)' 

ket och lju.dligheten, dvs. ljudstyrkan, så som den uppfattas 

av örat. Ett alldeles bestämt minimilj udtryck fordras för 

varj e ren ton (sinussvängnin lT ) , för att den överhuvud taget 

skall höras (hörseltröskeln ) . H ur stort delta tryck är, be

ror av tonens fr ekvens. Överskrider Ij udtrycket a andra 

sidan ett visst värde, även detta olika för olika frekvenser, 

:å upIJfa ttas tonen av örat om smärta (örats smärtgräns ) , 

För att örat kall uppfatta en ändring i Ij udstyrkan inom 

detta av hörseltröskeln och sm ärtgränsen begr änsade om, 

rådet, hlirselornrådet. får ljudtr 'ekets änd ring icke under

skrida ett. vis~ t mininuvä rd , som i sin tu är beroende av 

såväl to nhöj den som ljudstyrkan. Man har genom omfat

" De förega end e a rtikl arna i el li na , 'ri_ , lerfinnas j nr 10 och l~, 
1943 , amt ~ och 4. 1944·. 

tallde och tidsödande mätningar upptagit kurvor lfig. 13 ), 
som "isa örats känslighet vid olika f rekvenser. Därvid ha r 

man kommit till det resultatet. alt man för den rella tonelI 

på l 000 p/ s kan ställa upp ett relativt enkelt samband. 

Phonskalan . 

Om den ljudtl') cksändring, som för 1 0UO p/ . ar nlid · 

vändi O' mellan smärttröskel och l'elningstriiskd och som 

uppgår till 1 : 1 000000, uppdelas logaritmiskt i 120 delar 

l judtryck " b (dyn/cm'i 

Phon 

1000r F =F==l=:::):=:rT-T--:" 120 

~Oo "=F=+=t=~"'--4--~~~?=t::11(J
" T • • 101 

.'90 
10 -F':::!:::'-t--f--+-+-"'±==::.y::;...+.- 80 

1 ~~~~~~=t=t::~~~~,'7D.-6' 
.·50 

0,1 •• *0 
..J, 

0,01 .• 20 
.·1. 

o. OO T-t-+---+ + ,.""",.t-=:==+-=+- .JL--d. _-O 

O.0001 ~~-J..:---!---l--!..,.=:::t===:::+--.J 
(5 50 100 200 500 1000 2000 5000 70000 

Frehens (hzl 

.50 200 1000 3000 BOOO h, 

Fi". n ' Ölat, J..:in, li ghel-k u[\'or ; sam loa nd mdbn l j ud tr yc k , fr"h eno 
o(;h lj "d ligJ, ct ( phonI. 
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och dellna enhet kallas }lhon, så motsvara 20 }lhun alltid 

ell Ijucltrycksändring - resp. en elektrisk spänningsäncl

ring - med en tiopoten , t. ex. 10 ggr, 100 gg r os\'. l 

lJhon motsvarar då en Ijudtryc - ändrino på omkring 13 0/o 
för den rena tonen om 1000 p/ s och uppfattas av örat 

i<O lll cn viss be' tämJ ändring ay ljudsly.rkan. Då ljudtryc

kets ändringar kunna j ämföras med spänningsändringarua 

vid elektrisk förstärkning, så har man därigenom ett enkelt 

JIIått för att bedöma förstiirkningsförhållandena med hänsyn 

till deras inverkan på örat. 

För att ge ett begrepp om phonskalans praktiska bet}

delse, visas i fig. 14 hur värdena på var tionde phon upp

rattas av örat (30 phon motsvarar klockans tickande OS\' .). 

utom phonskalan är iiven den illOI telefonien använda 

neperskalan inritad i figuren, som oek~å visar det motsva

rande I j udtrycks- resp. inlensitctsförhållande1. 

.-itergivningclls dynamik. 

Den normala rundradioatergivningen äger rum illom om

rådet från omkring 30 ti ll 70 phon och krä\rer därför ett 

Ijudtrycks- resp. spänningsförhållande på c:a l: 100 resp. 

ett effektförhållande på c :a l: 10000. Visserligen är ljud

styrkeområdet i verkljgheten mycket större, men det måste 

på sändarsidan minska .. sa mycket, alt det stannar inom det 

nyssnämnda området (dynamikbegräll ning), fö r att sän

c1areffekten skall kUlll~a utn rUjas bätt re. Därvid flyttas också 

återgivningen i allmänhet till en lägre ljudstyrkenivå. Ju 

lägre mottaga rens maxi mi effek t r p. den ioställda ljud

~t\'Tkan är , d Eigre kommer nivån att Jigga. Men son, 

framgår av Iig. 13 dämpas därigenom det lägre re ,-istret 

allt mer, eftersom det vid svagare återgivning hör allt 

mindre i jämförelse med mellanregistret. Skall t. ex. örat 

uppfatta de båda tonerna 50 och l 000 p/s med sallllnll 

ljudstyrka, så behövs för 50 p/ s tonen vid 70 phon ett 

.S ggr, \Tid 50 phon ett 20 ggr och vid 30 pholl ett 80 ggr 

så stort ljudtryck som för 1000 p/s tonen. Därav följ r f, 

att det lägre regisLret försvagas, om t. rx. musik eller tal 

på ursprungligen 70 phon återgives med mindre ljudstyrka , 

alltså t. ex. med 50 eller 30 phon. 

DistortionskorrcktiOlI. 

Denna linj ära distortion kan på förhand utjämoas (distor

Lionskorrektion ) genom att det högre och mellan registret 

dämpas. Vid svag återgivning kan dessutom distortiolleJl 

något reduceras genom s. k. fysiologisk ljudstyrkereglering. 

För detta ändamål kopplas en kondensator i serie med ett 

motstånd parallellt med volymkont rollens nedre del. J u 

mindre ljudstyrka lllan inställer, desto mer försvagas det 

hö"re och mellanreg istret av detta filter. 

Den elektriska frekvenskurvan påverkas genolll <!1I klang

fä rgskontroll, 50111 t . ex. består aven kondensator, som 

ligger parallellt med de yttre lllotstånden. Del är fördel

akligare, om klangfär<Yskontrollen utformas som Re-filter, 

efters m de högre frekvenserna då avskäras mera likformigt. 

E tt ådant l11otstånd-kondensator-filter är särskilt ändamåls

nligt vid slutpentoder. Den gälla å tergivning (alltför stor 

fi>rstärkning av det högre registret) , som uppstår på grund 

av pcntoclrörets eg nskaper, elimineras av detta filter utan 
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uLt det h ögre reg islJ:et diilTid dämpas alltför starkt. Med 

'Il ') kh" spärrkrets avskäres frek\'en~bandet av tidi gare 

nämnda skiil tvä rt vid 9000 p/ s. En variabel klangHirgs

kontroll besta r ,1\' s tegvi ~ inkopplingsbara kond ensatorer 1
ler a\ ett reglerbart RC-fi/tel". Genom speciella an ordniIl <ra r 

kan man slutligen alltefter behov dämpa antingen det högre 

eller det lägre registret. Fijr atl å tadkomllla distortions

korn'ktion på högfrekvenssidall kan man alwända å terkopp

ling ellr[ hÖ!.!:v ~l rdjga avstänll1illgskretsar (stark aterkopp

ling eller svagt dämpade kretsar ge dämpning av det högrc 

registret I eller reglerbara bandfilter (fast k oppling ger höj

ning av det hölYre registret ) . Pålå!drekvenssidan är di stor

tionskurrekti oll möjlig även genom reso nans hos drosslar 

och trans[nrmatorer eller genom pentoden förstärknin CTs 

egf'lI~kaper (förstärkning framfi)r allt av del högre registret). 

}II!01 koppling. 

En möjJjghet till sä rskilt effekti v di~tortiollskorrektion 

erhj ude ;olntligen den s. k. motkopplingen, med vilken man 

kan minska ieke blott dcn linjära , utan också den icke

lilljiira di tortionen. Motknpplillgell är en ne<Yat.i\· aterkopp

lin!!" nlltslt en minskning av förstärk-ningen - som kan 

göras beroende antingen av anodväxe1strömmen (s trömmot

koppling ) Uer a\ amidväxelspänn.ingen (spän nin gs l1lotko})p. 

ling). Distortionen minskas ung fä r i samma g rad SOlll 

fijrstärknin gen. Det enklaste fallet av ströml1lotkoppling 

föreligger, dh ett motstånd utan shuntkondensa tor är inkopp

lat i katodleclningen . I fi g. 15 är distortioll en fiir oskådlig 

hetens skull st arkt överdriven. Ctan 1l10tkopplirl" kulle en 

stark rlistortioll upp~la på g rund av den krökta arhetskurvan. 

Om l~n lllots\Tarande motspkil1t1ing utlages på en del a\' 

katodrnotståndet och tillföres gallret, så ul1Clerkastas däri 

genom gall rväxelspällningen erl distortion i motsatt rikt

ning Uig. 16), och den anodväxelstrcjm, som dänrid upp

stå r, blir da lTIer eller lIlindr distortionsfri tack vare den 

motsatta di stortion II i r öret. ' aturlintvi minskas först~lrk
llingen diir\'id kraftigt, o b störrc Iörstärkning i de för _ 

gående , tegen iir dkirför nödvändig. Vid slutpentoder ch 

·letrocler iir det fördelaktigt med spännin o·s l1lotkoppling, då 
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accen tueringen av de lJöo·a L:ekven erna, vi lken or~akas H\ 

den höga inre re3istansen h os dessa rör, hiiri crenom min

skas. Inre resis tansen blir kenbar t mind.re, så alt rören när· 

Illa sig n triod i s.i tt verkningssätt. I motsats därtill åstad

kOll1mer , tröll1ll1otkopplingcn en större f ör tärkn ing av det. 

högre registret och konuner därför blott ifräga för trioder. 

Motkopplingen kall llaturlig tvis också, som visas i fi~. 17, 

ke till ett försteg och kan (röras frekvensberoeude genoll1 

lämpli Cl dimensionering av seriekondensatOfIl C eller genom 

en paraTlellkondensator ti ll mots tåndet R::k • Därigennm kan 

man åstadkomma en distortioDskorrektion såväl i det högJf: 

som i del läg re regi stret. ]\lall måste duck alltid tillse, att 

rnotspä nningen har det riktiga fasläget, då annars en positi\ 

å terkopplin g äger rUIll. 

Om man i det föregående lågfrekvenssteget använder den 

!lya reglerpentoden EFM 11 , som g r reglerbar lågfrekvens

förstärknin o·, kan motkopplingen icke so m i fig . 17 ske 

till ka toden, ulan rnas tc ske till anod 11 . eftersom motkopp· 

lingsgraden annars fö rändras v.id regleringen. 

Ur elen önskade motkopplinasgraden, ~om best~illlmes av 

den medgivna min s.kningen av fijrstärknin gen, erhålles del! 

nödvändiga mutspänningen Ur och därmed även spännings

delarens dimensioneri ng. Skall förstärknin gen t. ex. minskas 

till l/~, så mHste Ur= 2· ~ . Den nödvändiga gaIlerväxel

spänl1ingen är då V/ = 3 . U::. : . r förstärkningen ulan mot

koppling t. ex. l 200, så må te spönningsddningen (Uri ul 

~ke.i förh å llanoet 1: 600, så alt r blir = 2 U;r. Slutligen hör 

-_..... \...uH 10000pF 

L2 

+ 
PiL'. 18. EXt'lllpd pa an"ändnjnp: av mOlkoppling v.id l'"sh.·p"Il·Sk g 
ll1 ':rl .\ LI re5!' . CIA . L, hriglalare fiir låga och m~nanreg i,;trd , L! 

r;.1' hi.ga n:f!istrct. 
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del papeb5, alt lilan in le fa r dTiva di tortion ko rrekt ionen 

[iir långt. De insl'äng ningslider: som äro n ödvä nlli ga för 

lIppladdningen av korrektionsfillren kunna annm" \ crka 

~ li)ral!(l c, särskilt vid an v~il1dllillg [1\' resol1al1~krelsar . 

frjurd erlig 1Ilgrll/gsejjelcl. 

Den niid\'a ndiga uteffekl n frånlutröret van 'rar lit ·· 

.. fter ~ltergivninge l1 s starkare och s\'aga re st~iIl e n. Man ,ök r 

d:irför rhltl la en m ob\ ar and p[fektreser'l', i det man välj er 

et t ElntrCl f med 'ii\ s tor effekt, att denna vid normal å l r· 

g i\lling pi\ hlrIP' l niil' icke tages i anspråk. .~vell fortissimo· 

;tiillena , ..iirskilL niir det gäller det liig re registret, som vid 

sa mma ljudst\ rka fo rdrar en bel)' ll igt större effekt ~in 

mcllanregis tret (se fi g. 13) , ål rgivas då oklanderl igt. Dess· 

ulum blir clis tortioneu mindre vi d medelslo r Ijudst}' l·ka. 

ef tersom blott cn mindre del av nrbetskur\' Bn utstyres . Om 

Ill an nnviinder korrekti oIlsfilter , 0 111 förs tiirka det läg n: 

l' ('g istr l, blir den utst') rim ra effeklen i mellan registret natu r

ligtvis i mc ts\'ara nde grad mindre, allteft er korrektions· 

g raden. (S lut.) 

Några enkla mätningar 

med impedansbrygga 

Av ingenjör John Schröder 

( Fur/s. ) 

Stoppkondensatorerna vo ro tilL'ii k ligt stora ('1 pF) för 

att möjlirrgöra Lur·ekt hesticil1lOing av fasvrnkeln pa vanligt 

-iitt. "('r dia g ran å fig. 3 och 4 erhölls L = 100 mH och 

1'/ = 137 ohm. 

Övre och undre g ränsIl'ekvenserna erhöllos sedan ur: 

= ;')0 000 . g 000 _. I .
f

1/ l ' -C O () 00 ' - 100 lZ . ~..-rl . ' (.J) 00 + 00 ) 

.jO noo - }; 000 
/,; = - 2.,0,1 = 92,:i kh z 

T ) dligen kommer fItergi\rnino'ell av de liig ta frekveuserna 

inte att b li fullt t ill fredsstä ll ande med en dylik transfor

mator. För att få n er undre g ränsfrekvensen till 50 hz 

okulle man behö\'a en transformator med primärinduktan. 

-eli 100/ 50, il = 22 H. A andra s idan ;:kulle man kunna 

tolerera en hetydligt slörre läckinduktans. 

CpplIIäl/l i n av kapacitallsen hos elektrolJ'tkol/(lensatorer. 

Griitzmacher' illl]lcrlansbrygga lämpar sig även för upp· 

mätning v kapacilansen hos elektrolytkondensatorer, om 

mall , pa samma sätt som vid mätning på likströmsbelas· 

tade transfo rma tor r, inkopplar spärrkollden satorer i serie 

IUed rationsmotstånden R./ och Ro. Likspiinnl ngen uttages 

I rall e tt torrbatteri, seriekopplat med växelströmskäl1::Ul , 

~()t1l kan utgöra~ ;]\ :;0 per. nä tspänn ing ned transfonne· 

rad ti ll lämpli r,t ,'ärclt' (jmfr Iig . 9). Torrhatteriet sh un· 

tClS med en stor kondensato r C, Dill mall har anledning 

mi", tänka, alt dess inre molstand iir stort. Spärrkollden. 

!-atore rna I' som sknla vara lika stora, kunna vara <1 ,uFo 
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Mätnjngen tillgill' så, att man liU en hörjan reglerar in 

lo'rrba tt eriets spälllIin o' till den spänning, vid vilken elek

trolytkolldensatorns kapaci tet skall uppmätas. Därefter an· 

slute växelspäIllIingcn o~h impedansmä tnillO' utföres på 
vanligt sätt. Har man nu stoppkon c1cIlsato rer av tillräcklig 

>, torlek (C>7/ wRIl I , k n man utföra f asvinkelbestäm· 

uin gen pit vanligt sä tt. I anlIat fall fiIr man tillg ripa samma 

Iörfarings ätt vir! fasYi nkelbe tämn ingen som ovan heskri

vits för mählingar p,1 likströmsbela tad trans formatorer 

eller drosslar. M all mäter s lllnda upp V2 och Vo med 

hjälp av rörvoltmetern och b estämmer rp ur d iacrram å 

(j rr. 7. KondensatoT11~ förlu t\rinkel är 90°- IF' 

Lihpänningen öve r elektrolyt ondensatorn är strä ngt 

tagel ej lika med batteriets polspänning eftprsom man måste 

rä kna med elt vi st spänningsfall över Ro p cyruno ay 

läGksl'römmen "enom kondensatorn. Denna läekström ä r 

8HZ 

h; 

F ig. H. a ) Anpa.5n ingslr'L11SforJlJalu r (impeda n;"moultn ing 20': 1) in· 
kopplad mellan ett _,lUI Sleg, bCSlirenJe aven p en lod Au.. och hög· 
talaren . Tran ~f()rl1laIOrn ~ir lik!itr{)m~magl1 c ti_serad; magnetiserin g~· 
strömmen = . lutrr;rets unoJsLröm = 36 mA. b) Ekvi"alent ;;chema för 

transformatorn inkopplad enlig! a ). 
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på elektroly tkonden~atorns kapacitet och fi.irlustvinkel, som 

C 

VIII,~.-\.,E 
Fi~. 'J. Princip,;chema [ör Griilzmachcrs impedanshrygga omkopplad 
[ör mätnin g på eleklrolytkolldematorer. Belräffande värdet på C oeh 

C, se texten. 

emellertid, åtminstone föi' moderna typer av elektrolyt. 
kondensatorer, inte större än att man med någorlunda god 
L!pproximation kan bortse från dess inverkan. Vid d mät· 
ningar, som en servisman har anledn'ing att utföra på 
elektrolytkondensatorer, är f. ö. någon större noggrannhet 
knappast av nöden. Oftast är det endast storleksordningen 

är av intresse. 
Så länge inte förlustvinkeln är alltför stor « 30 0 

), kan 
mUll, utan att härvid införa ett alltför stOlt fel, taga elek· 
trolytkondensatorns kapacitet direkt ur diagrammet å 

fig. 2. 
Ex. En elektrolytkondensator med pastämpJ,at värde 25 

,uF skull e undersökas iimpedansbryggan. Kondensatorn 
kopplades härvid enl. fig. 9. Följande värden erhf)lJos här· 

,id ,' id 50 hz och baLterispänningen 40 ,'olt: 
Ro=123 ohm 

Vz = 0,32 volt 
Vo= 0,53 volt 

För kvoten Voj Vz = 0,53 j O,82 = 0,65 erhålles ur dia· 
gram å fi g. , att (P = 81 0 . Detta värde på fa svinkeln, som 

sarar mot en fÖIlustvinkeJ av 90°-8P = 9°, är inte 
~törr , än alt man kan taga kondensatorns kapacitetsvärde 
direkt ur diagrammet i fig. 2. Den kapaeitet, som svarar 

mot ill1pPrlan~en 123 ohm är 26 ,uFo 
{... lut. } 

DimensioneriRg av högfrekvenskretsar 

Höginduktiv primärspole i antenn och högfrekvenssteg 

Av ingenjör Gösta Löthman 
(Dux Radio AB) 

2. PRIMÄRKRETSE:\'. 

För ernående av bättre avstämningsskärpa och jämnare 
förstärkning matas vanligen högfrekvensen från antennen 
eller från ett föregående rörs anod ej direkt på den av· 
stämda kretsen, utan i stället överföras spänningarna via 
en kopplinrrsspole, L[ i fig. 3 a och b. På så sätt erhålles 
en transformatorkoppling med kopplingsspolen såsom pri. 
märinduktans och med cll'stämd sekundärkrets. 

Förutsättningarna för dimensioneringen av kopplings. 
spolen avvika i yi ~ mån från dem, som gäl la för avstäm· 
ningsspolen. Sålunda bör kopplincrsspolen ges så stor in· 
duktans, al t prim iirkretsen fä r 1'e- nans vid en frekvens, 
som ligger under den lägsta frekvensen inom bandet. För 
rundradiol11o Llagare lägges reson ansfrekvensen omkring 
1,3-1,6 gånrrer under BYS! "mnihgskretsens läg ta r eso· 
nansfrekvens. å d lla sä tt finns del m"jl io'het alt uppn å 
relati vt jämn förs t~irJ,.n i ng och elcktiYilet ö er hela fre· 
kvellsområdet. Skulle däremot systemet, i vilket kopplings. 

spolen ingår, komma i r esonans med den avstämda kret· 
sen, blir resultatet, att denna krets ej följer de andra 
mottagaren, som kommer ur trim. 

Ckt 
L, i IIL" fct

~ (a) 

(h) 
Fig. ,3, .\ n l c.ll nlrd~ och hlig[re ·n ,ns,teg. ljUda med »högill ,!uktj, ,, 
pr imä r<pole L, . F,·, hegug-nas en Qx tra li ten knppling:;kondemator CI: ' 
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Tidigare allländes trioder till sådana prill1 iirkretsar, 

\ ilka ru-bela över sin re50Il ansfrekven .~, vilket hade till 

följd , alt en aterkoppl ing uppstod, som ej kunde hä\' a 

utan o11lstiindliga nE'lItraIiscrings nordninga r. Med pen lo

der lll:h sh4rmgaIlerrör gur lel diirelllot bra. f ör"Uirk

ni ngen är med dessa rör oberoende av varvtalsförhållan

det mellan L1 och L:!, el _t är kopplingen dcm emellan , som 

är avgö rande. r' an ski lj er härvid mellan magn tisk och 

kapacitiv kopplin"·, vilka bada samtidigt gö ra s ig gällande 

\id högfrekvenstransformal orn . 

D en mao'netiska kopplingen inverkar i f öreliggande fall 

sii, som fJ-amgår ay fi g. 4-, att fö rstä rkningen (F ) minskar 

med sligande freh en och är beroende pa avstandet mel

lan l och L 2 • .\ .r dett a litet kallas kopplingen fa st, och 

j 1I större avsta ndet blir, desto lösare bli r kopplingen. I 
anten nkretsen bör lllall ha lös koppling, sa att iindrino-ar 

i t. ex. a.ntennens kapacitet j inverka på sek llndiirkr tsens 

avstämnin rr • Ett avstålId på 6--8 111 111 ur vanligt på Iiing· 
nigsbandet, på mellanvag kan detta reducer as ti ll 3 . !i 
111m. Kopplin osspulcns ntfurmn ing ra kortvåg skall behand

las senar I kretsaJl' där L1 är Inkopplad i anodkretsen 

enligt fig. 3 b, göras avstanden na gra mm mindre. H ar 

lilan l1löjli g·het alt göra mätninga r kall avståndet inj llEtc

ras si1. alt rätt för~tärknino- erhdIles vid liig~ ta frekvensen 

inom bandet. Se fig . 6. 
Vid rent kapacitiv koppling H r förstärkningskurvan 

1l10tsatt lutning, fig. ,=i . F ör- tärknino-en är hä l' beroeude 

av kopplingskapac itelen mellan L I och L2 , markerad med 

Ck i fi g. 9 . E n vis kapa 'itet existerar ju alltid mellan de 

b ' da "polama, som öka r med mi nskat av,tånd, men är 

denna för li ten, kall en ex tra kapacitet G kopplas in, som 
" ä r av storleksordningen 2- 8 pF i normala fall. Denna 

kapaci tet kan exempeh' erhållas g nom alt å koppar 

trådar. isolerade frå ll varandra, t 'lnnas ihop. Man får 

ungefär l pF per '111 hoptvinnad längd om O - mm duh

helt silkesol11spunnen t råd användes. ärdet lJå C kavpas· 

;;as Sll, att r ätt förstärkn ing erhålles vid den h ögsta fr e

kvensen . 

Den resulterande ku 'van, när både den magnetiska och 

den kapaciliva kopplingen inverka , får då det utseende 

';0111 hamgår a\ fi g. 6, försUirkningen i antennsteget hål

ler sig vanlio-en omkring v~irdet (i gånger och i h ög

freh en ·:s telYet ontkring 10 a I S gånger vid påkostade mot

20 
F 

16 

12 

il ~ 
4o 500 1000 1500 kels 

f 
Fig. 4. Förstärkning81l som funktion av frekvensen vid enbart man-ne

ti k (induktiV) koppling llll·d h (;gindukt iv primärspole. 
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20 
F 

16 

8 /
4- O 500 /000 ' /500 ke ls 

f 
Fig. S. Fiir,;tärkningen :;om funktion av frt b Tem cn vir! enbart kapaci tiv 

kopplin g. 

laga l-konstruktioner ffi a flera h ögfr ekvenssleg. D etta är 

kanske till sy nes anspråkslö:"a viirden men lämpliga om 

mottagaren kall fu nktionera stabilt och ej skära av för 

m -eket aJV de h ögre modu1ati ou sfrekv l1serna. Situationen 

ar l11eIler tid en annan vid den raka mottao-aren med ett 

högfrekvc11ssteg, där stegeLs maximala fÖ l'miirkning hör 

utn ,tt jas helt. 

I årt exempel äI lägsta ireh en en 500 kel s, och kopp. 

li ngskret~ ns r ·onans rehrens ;;.kall alltså ligga Ullgefär 

1,4 gano·er lägre äl! avstämn ing:> re t sen~ ller omkring 

:,50 kel . Vid dimensioneringen av cn primä rkrets, in

kupplad i anleansys temet, måste lliin )'n tagas till alt varj e 

antenn h ar en vi s egen kapacitet, beroende på längden 

"ch antennens upphängning i förha llande t i ll jorJade före· 

mål. Denna kapacitet kommer att verk 50111 en parallell

kapacitet till kopplingsspoleu och är vanligen av slorleken 

lOO- 300 pF. I nduktansen blir då, enli <>t tidio-are begag

nad formel , om VI anse, att antennen har Il kapacitet på 

200 pF 
lOG 

L= A .,- (O "'-r7 20- ) "'- 1000 uH.
' J '. -. . ,.J 0 - . ( , 

Då denna induktans j skall varieras vid trimning, måste 

kopplin«sspolen placera. j spolstolnmens (Tomtor) övre 

"på r där j ärnkärnan stiindigt in verkar helt, van'id lind

ningskollstan ten k blir något större och lika med 0,013. 
Va rvtalet blir då 

n= ' Il 000 = 280 nuvV O,OB 

Tråddimensionen kan vara 0,10 mm emaljerad tråd, som 

lindas i två spar. vsLåndet till avstämningsspolen väljes 

- mm, vilket i detta fall är detsamma s m att ett spår 

lämnas fritt mellan de båda spolarna. 

Vid frekvenser över 6 Mc/ s kan det vara lämpligt att 

linda 3vstämningsspolel1 på en speciell spolstomme avsedd 

20 
F 

16 

12 

8 

If o 500 1000 1500 kel s 
f 

Fig. 6. Fr;rstärkningskun'a vid kombinerad magnetisk och kapacitiv 
kopplin g. 
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för kortvåg och försedd J1led spar, 50111 slingra :;ig skruv

formigt omkring kärnan. Pa så säll erh ålles större meka

nisk stabilitet. Stigningen kan vara exempelvis en halv 

mm vid frekven. er på 6---10 Mc/ s och duhbelt så stor vid 

10- 20 Mc/s. ILi r lindas kopplingsspolen i samma sprlr 

som avslämniugsspulen. I motsats till \'ad som sagts ovan 

Jä'Tges kopplingsspolens resonansfrekvens över avstäm· 

ningskretsens och dell fi:irras lindningsvantal väljes om· 

kring 1/ " 1/ .3 av den ;;enares. Koppling5&polens tråd· 

diameter tage~ 0,15·-{) ,2 mm. 
Beräkningen ay koppliIlg~ ·J)01ar, som ligga på anod· 

sidan av ett rör, göres efter samma principer, som visats 

för antennspular. Man må te dock tänka på, att de i anod· 

kretsen inverkande kapaci teterna äro mindre. På lång· 

vågsbandet är denll'u kapa 'itet av rorleksordningen 4,0·
60 pF, på mellanvåg 25 O pF och på korn' å", banden 

omkring 20 pF. Sku11e det därför visa sig, aU förstärk· 
uingen blir onormalt stor, kan en kapacitet anslutas paral. 

lellt över primärspolen. 1 synnerhet måste förstärkningen 

hållas nere i en högfrekvenskr ts inkopplad före blandar· 
röret i en super på grund av risken fÖl" korsmodulatioll. 

På samma sätt rerrleras kretsens selektivitet genom att ett 

motstånd av storleken 3000- 10000 ohm parallellkoppla 

över kopplings polen, varigenom man får en dämpning 

och flärmed minskar avstämningsskärpan. 
Sekundärspolen lindas i motsatt riktning mot primår. 

spolen, vilket gäller både antenn" och anodkretsar, och 
vanligen anslutes avstämningsspolens illnerända till o·al· 

lersidau. 

Kretsarnas sl"ärmning. 

Skärmningen ~ir ay slor betydelse, då flera krelsar an· 
välldas. En skärmburk bör ej ha mindre diameter an 

dubbla diametern av den största spolen, och materialet 

skall ha god elektrisk ledninO'sfönnåga, så att skärmens 

dämpande infl ·tande blir så litet som möj ligt. Stundolll 

kan det visa sig n" dvälldigt alt även skänna vissa anslut
ningstrådar, t. ex. de ledningar, som st i förbindelse med 

anoden. Det avskärmande omhöljet bör i så fall ha stor 
diameter i förhånande liII själva kopplinO' tråden och skall 

jor,dförbindas tillförlitl igt. BerrS!!11aS rör med styrgallret 

anslutet tin en toppkontakt kan det ofta vara förmånligt 

att använda skärmad kabel. Under alla förhållanden bör 

man placera detaljer, som föra högfrekventa spänningar, 
så, att kortaste möjliga förbindelseledllingar erhållas. 

Till slut några ord om j ordningen i allmänhet. Vrid· 
kondensatorns rotor bör jordas med en särskild, kort led· 

ning i samma punkt som avstämningsspolarna. Ofta är det 
att rekommendera, att man använder en särskild jord. 

skena av koppar Her mäs ing. Till denna anslutas appa· 
ratens samtliga j ordade element. 
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Radiotehnisk orrIlista. [Jtarbelad a\' Kr;l!;mat priel"erki't, T ..lctek· 
ni ska Dde!!ati on i ~amråd med Tekni ~\.. a Nomenklaturcentral en . 1·1· 
given a\' Kungl. Krigi'materielverket , S loc kholm 1944, 38 ,; id., din 
A5, häftad kr. 1: - . 

Fiirel igganrle arbete ulp:iir det fi iLita för sökN all hringa reda i 
,len "ycn"ka r"r1iot ~klli"ka nomenklaturen . Del har ju hittiIl ;; rall 
ot.or fiirbi~lring på dctta områd e. Fiir m nga uuänd,ka ord har d ft 
f~j funnllil n (rra \·edertagna ~ \·en ska mot~va ri gh eter, utan raw nskl'i
henlern a ha m:'tst ant.ingen citera de främmande ord en eller använda 
nagon ay (I<~ mf'-" ell er mindre lyckade för;;venskningarna. En I di ki ~ 
hild u\ fiirh a llancl ena ha ofla firmakataJogerna över Iadi odetaljer 
IIppvi,;;at; mall _ynes på d etta hall icke aIJrn ,illt in se. att en rikli" 
hclwndling ay spraket inger förtroende hos Hisaren , under det all 
motsa tsen "iiI' ett ovederhäfti!!t int('\·ck. 'Il firma. som hittill s i ,.ina 
kataloger fl ~ tr,iffande ~n ViFS ~apjlar~t. lämnat t. e~ . följand e uppgi fl: 
»Impedanee 3 Jlleg(lhm» kan nll j ord li stan för kon troll , la upp 
ordet »impeclancc» . ~Jan fi nner vi sserligen ej d ~lIa ord men i ställ el 
ordet im jJeda nö och förs tit!' cLl , att d et h eter sa på svenska. Andra, 
:innll ,.varare ord ii ro »o utpllt». ), input », ) alt en llator», »heatoscilla· 
lnr», »mixen), >,'chassi , », »driv r». Samtl.iga d essa ord iiro i ord· 
li!;tan tryckL:! med kur,.i\' s til, vilket hetyder all de ej få användas 
( inom krjg,makLen) , och de mot svarande Rvpnska orden äro angivna. 

Ordlistan är utarbetad ay radiotekniska fackmän från dc olika 
fiir sva rsgre.narna, och Tekni-ka No men klaLurcen lralem namn borgar 
fiir a lt d en är korrekt även ur allmänt tekni, k och språkl ig synpun kt. 
"-tt li s tan har militiin ursprung min;'kar e j rl ess "'lrde inom dd 
civila. 

ri ili'a helr nya ord åter[inna i Jj;;tan. I slii lJ e t fiir ga ngnillg, 
gangu, har nlun infört cnsning, ensa , vilket man för st häJtigt reagerar 
mo t, m e.n hlir m an bara va n vid det, kommer Tllan nog att tyck,t 
al L deL lå ter fullt natmligt. Som li kv;irdi,·,t ord till ka todstraloscillo· 
"raf har infiirt s »katojrraf» , ell ord som lllan "tälJ er sig mera skepti- I;: 

"UNIVERS" 
l)aIl:-:kl knllit" ( 'I~ · 

f:lllriknt [['all 

.\1":' ~r:lllr ir7. .\ nd"r,en, 
l\:ii t) (' Tlham Il. 

Handserviceinstrument för universalbruk 
med 27 miitomTåden 

Lik · l\:; y:ixpbt rÖJI1 : 1.:-1 IlL\ lf) JlL\- 7D mA- 300 1'11.\-- 7;)0 
1I'1.\- 3 .\mt>. 
Lik· &. y;;xU<Iliinni"f': 1.5 v -S \'- ]5 V- ,,, \,- :lOO V- 7iJ Y. 
~rötstrln(l ~miitlling lll Cll inh 'ggt 4.:1 \-oIt ~ fi('klum.tl ~bt1tt(~ri: 
I 1.000 Ohm . 0- 10.000 Ohm, O- lOO.IlOO Ohm. 
rn st rUJ ll clltct ~ ~torlek 13;:) m/m. [i'f RQ(hl lned 1"1lcg-eIsknla 
llitu n ter 10 1I11ll , Inre mot st" ud ~.OO() Ohm pr volt. 
Illb y ggt lOcIl huvlHlomkopplare, reORlat !(jr ha tteriet. ohm~ 
nmkO fl l11ul'c . n o llkorrc ktioll och polkliimlllor i elcg-ant t.rH 
\:'tt1a 11\(' ,1 lod" Storle,k : U,, >: 1()O X 270 mm. 
Oh,.! Slil,i e< p:, rli rdelakUg-n betfl1nln;r,,,,illkor, Be:;iir pit 
provinsLrumenl till p tt ~eendc merl r eturriilt inom 8 da g·a r. 

R p. Ilfc scntal1( : I"'a brn~slnger o. försiHjning-: 
Olor ~~ ilz(-n. h·l. j) ~~ -17 .10. A.-H. H,julnlar l\luurin, 
.xorr lUiilnrst l"i.l.ud 22. tel. ;,0 6:j 05, 1)217 ;10• 
stud<holm. XOIT l\lälarstrnnd 22. Sthlm. 

L{i~a l)nnel iII HtTllm i~ nt. alItIra "C't\'lce iusttulll c nt. fi<'k\~oJt 
JlWI rar . :-" Hlu·jllg:ar. l~ri s t tllI-pi('}", ~ lIps, ba na nkontakt m. fl.
1I"","n rallioprollll kt er, 
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Se här den fö rnämliga 

konstruktionen hos ett 

PHILIPS blandarrör ••• 


• 	 Arbetar mycket bra p å kortvåg 

• 	 Har hög blandningsbranthet 750)lA;v 

vid liten anodström (3 mA), vilket 


medför obetydligt rörbrus 


• 	 Särskilt gynnsamma korsrnodula

tionscgenskaper 


• 	 Liten frekvensförskjlltning i kort 

vågsomr:\det även vid full A VK


reglering 


• 	 Trioddel med hög branthet (3,2 

mA/v), vilket medför, at t röret fun


gerar bra i a lla ·oscillatorkopplingar 


• 	 Heptoduppbyggnad av blandarde

len, vilket medför att glidande skärm


gallerspänning kan användas 


• 	 Trioddelen ej hopkopplad med hep

toddelcn, varför de båda syste men 


kunna användas helt oberoende av 

varandra 


Allt om Plu'lips moderna ,.ör 


j;nlls i Plu'lips ,.örbok del J I 


Philips "Minimalt"-rör tillvet-kas 

ävm vid Neja i Norrköping. 

Använd PhiHps speciella llJlckel
rörhållare, --:rom minskar risk en 

för bristlZillgar i glasetl Rörhål

laren visas här i g enomskät-'1illg_ PHiliPS 

Rörkolv 

2 	Metallskiva, pa vilke n g etter 
materialet fästes 

3 	Förbindning till heptOdd,, 
lens första galler 

4 Skärmcylinder 

5 Övre stödskiva av isolatio n,, 
material 

6 Hcptuddclens r :sta galler 

7 Hcptoddelcns 2 :dra galler 
(skärmgaller) 

8 Heptoddelens anod 

9 3:dje galler" 

10 4:de
" (skärmgaller) 

11 Heptnddc !ens 5: te galler • 
(bronosgallcr) 

12 Mittersta stödskivan av iso
lationsmaterial 

13 Katod 

14 Trioddelens styrga ller 

15 anod 

16 U-formad skärm för heptod
delens gallertillföringstnid 

. 17 Fastsättningsplåt för triod
anoden 

18 Ett av ele ktrodsystemets tre 
U-formade stöd 

19 Tätlindning a v trioddelen s 
galler 

20 Förbindning m ellan triod
anoden och respekth-e ge
nomförin~sstift 

21 U-format stöd för elektrod
sys temet 

22 Undre stÖdskiva av isola
tionsmaterial 

23 Glödtrådsåndar 

24 	 Förbindning mellan g löd
tradsände och genomfö rings
stift 

25 Förbindning mellan katod 
och genomföringsstift 

26 Rörbotten a \T pressglas 

27 Fals för fastsättning av rör
bottnens skärmplåt 

28 Genomföringsstift 

29 Styrs tift 

30 Ledskena på styrstiftet 

~----
-	 .....11&." 

n~~UV:R~("~ • 

nyckelrör 
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I ill. ResJ"q Jc ntod ,il' utm,irkt i ,,-t. L lwariabel',II · p" ntutb> , »>dektod» 
m. fl . tj rl i~a re lwnii_mnin gar. Biid e ~ törnjng"5 "; IJ ä nning och sLörspän
nin!! ha upptagi ts . lIar mJ ll möj Li~eJ1 uV3el t olika b tydel se '? (T yvärr 
~rr ordli ~ tan emlu5t i unda ntug"fall förkla6ngar till orden. ) Signal : 
ötcirnin <TOfijrhå llunde (om ,Iet 111l 'ikull sk rivas med bråkstreck) sak· 
naö. Kärn -pnle pr<,ille r järnpuh er5pol ... F iir, vensknin gen »llla tch· 
nill,l!» er,ä,tb aY ul1pu~- ning dler t r imnin g alltefter innebörden. Del 
a\' T '\fC n:konu 11 cnderadc sen 'r. för »sen ice» h a r ej upp tagi ts. I 
,t äl kt fii r" , ln" t i ll ~)'n , tj äns t, h Ird, I det ('ivi La torde dock orde t 
i;en ' is vara " ;lft a tt undva ra . ~Volrmkn11trnll » ers'lll av J. än~lig· 
lr e l.-re~~lering och ~ t)Tker('gkring. ,\l en sub~t ll nLive t volymko ntroll 
finn" ."j m ,·.l. Skull IIlan 3kiga kän"li p:h ctsregnlator '! Vadiir h a ,le 
korta o h bra orrl f>n st,irn k rct o lt gv,in gJinje unJerkänts? Skall mun 
kalla en 'lek trod )'nami , k hög ta la re m ed pennan ~nt fiiltmagn e t fö r 
pe rmanet d ) nam i, k högtalare, ~å fordr ' r j II logiken att man ersä tt e r 
llttryekel elt' k tromagneti sk högtalare med perm a nentmagne tisk, ty en 
~Jdan har ju alltid pe nnan :> nt Li. ltmagnct. )'len 8umman1:'i:ittnin lZs 
leden elektro syftar jn j på fältmagn e tens a rt utan har med hög· 
talarens princip att göra. Ordet permanentclYllami , k är djupt. inrotat 
i firmakatalogern a, m (;n skall det ej gå u ll fi nna nagon utväg 

'"' dett a? 
Aven (Im vi ssa saker i denna radiotekll i!'ka ordli sta salumIa kunna 

dis kut eras - upn har jll egentli gen Pnd 'LJ tillkommit. f tir alt fii 
urdninor och reda inom d en mi lit,iru radi otenn inoJo!!i en - och även 
om en~ del änd ri ngar kunnu ",in ta,; i frumtiden, s ,~ har dock i och 
lJled d ensamma~ utgivande ett ~ t o rt s Lt:'lr framat tag it s in om svensk 
radionomenklatur, och vi rekomm endera l is tan va rmt till ana rad iu · 
tekni ska (örfal.lare samt till ana perso ner inom rad,ofinnorna , SOJll 

,iro sy"ehatta med \ltarbct a ndet a v ka taloger, bm,ch yre r och annons
manllskript. 

Ordlis tan fil,; ej i bokhan del n utan rekvireras d irekt från Kungl. 
Kri g-mat eri h erk ct, :\Iäs tenamuel.'ga tan 6, Slw.,kholm. 

Donald IF. Aldulls: Manual 0/ dircct (lise recorrling. Rernh·ard s 
/ P,d,li ,,!rers ) Ltd" Lond on 1~H 3, 19 sidor, forma t 17 >< 11 .5 cm, 37 
iiI., b ,iftad 2s. 

Della lilla hä ft e siigp, "a ra den fiir;;t a i S torb ritannien utgima 
publikation, ",om behandl a r rli rektin spel nin g av grammo fo n " in,r, 
riv,. in spelning på :;ki vo r, som genast ä ro Ei rdi ga alt tas i h ru k. 
In spelning på vax behandlas aUt"a ej. Innehå ll e t är av ,;ptt f(ir sa viii 
professionella inspelnin O'~ t ekni kc r -om mna: öre r. ÖVf:rall t ges hän· 
vi snin gar till lill (~rutmen i iimne t, och de t me" t v!irdefulla ä r C\I 

litteraturfiirlt'cknin g, \lppt agun dc e j m indre än 207 numl11(·r. 
För~ ta delen av hiift et hehand la r i korthet inspcJnin g5förs tärkar" 

14 "cJ,cman över d y li ka vi sas ) , oli ka ins[Jclningskarakt cri "tikor (kon,t . 
amplitud oeh kon. L ha i' ti gh t ) , b - tätnllin p; av brrrslliviln vid in
spelning, in koppling av gral'erdosa och nå lmikrofon, korrekti onsfilt er , 
mikrofonplacerin g, uppt agning av rneyt: rbilder , förför~tärkarc m. m . 
En ta bell upptar olika ski vsortc r och d era s h ehandling eft er in p e]· 
ninge n (en del skivo r kriiva värm ebehandling, an dra endast b estryk· 
ning med ett kemiskt ämn ), en a nnan tabell om tre s idor fel viu 
in'pf;lu.ingen och hm d e avhjälpas. Seda n kommer litt e rattu(i;rleck· 
"ingen, uppdela d i olika ;';l'lIppe r, l, ex . » fi;r st:i rkare», » f!nl vcrd osoJ'», 
»mikroroner». Av spec iel lt intresse är en s tanda rd fijr inspelning och 
!,t ergivning av "fOJll lllofon-;;ki vor , ut a rbetad av ationa I Association 
of B roncJcas tcrs i U.' A. 

S lutli gen fijlj e r en ordli,ta om fa ttande 12 sidor med förklarin aur. 
Denna .)rdlista är ej min st i l1 tres~nt. lIiir far man IJI. a. ve ta, alt 
fabrikant erna i r egel ic1,'e bla nd a in eU speciellt slipmedel i skiv
lIlassan i avsikt a tt , lipa in nå len till samm il form ;;om spåret, m t ll 

a tt vi,sa av de ni) , l \"ändi~a ingr~oi ense rna ha en liknande verkan 
"ch alt en komprnmi 50 m åste tr(if(as mell all nal ;;l itnin rr och livslän gd 
h 0~ ~ki\·an . 

l bar uppg/: ' \- a ra lika med l d)Tn. cm'. Skall vara mikrobar. En 
»pick·up» med r örli g spole i ett magnet fält ben:irnnes elekt ro ma gm· 
ti ,; k . Bnrkar dj eH kallas Pl ekt rod ; lIamisk , :';ven i cagr l, kan. Ilas t i ~
hetsamplitud skriv es »\" e.locit y/ arnl'litllde». Här och v'ar uttrycker sig 
fö rfattaren okla rt, 

Flir att ga nJnnare in på några detalj e r a\' inlrt>ss e, sa ge de Ined 
schema å tergivna fö rs tClrka rna iiir inspelning fdn l) il 6 W (mindre 
typ ) t ill 10 il 12 W ( s lörre typ) rl i~tnrliu n "fri dfek!. E n intres;;ant 
metor! umtala' fiir b t's tämning av rle vid gravering uppkommande 
oj ,imnhet erna i sp&ret·, som vid uen senare av'spelningen g te upphov 
till skivbrus. M an p:r.lvcra r i en skiva ut an a ll m a ta in s ignal. I 
s til le! 'JIl ol"te, en förs tä rkare m ed E'l terfölj ande indi ka tor. Ju oJam· 
nare spå re t blir, dei' to Iller vibrerar graven JCt lcn och d e, lo s tÖlT\' 
. pänning a lSlu , i gr~H c rdo5an, nu vt'rkande som generator. Delta 
pru\' är utsJag.5gi \'unde f6r 5-ii väl ski\Jnaterialcts ~om gra\t ~rn aIen-s kva
lite t. 

F ör b u.,; tämnin g: av fr ekvemkarak teris tik en för gra ve.rdo,a och nål · 
mikrofon, med ut eslutande av skivans karakteri s tik, lå ter man gra
vcrrlå len direkt påyerka uv spelnin;rsnålens spe ts, 50m lagras i en 
urnppe stelnat lim, applicerat på gTavernal en. 

I samband med h eha ndlingen av n ålfvringcn och viukcIfelet vid 
avspelning ~ akna r lil a n en h iin vi5nin g Lill pro fessor Erik Löfgrcns 
d,illpgående a rbet e : » ' I,er die ni chLl inea re \'erzerrung bei d er Wie· 
d ' rgal, e Von SchalIp la tt en infol ge Winkelabweichungen des Abtas t· 
organs» i k Il 5ti ,,·he Zeitschri ft, häft e 6, 1938. Hänvisningar t ill 
t)'skspr k ig l itt e ratur före kolllma yll er, t sparsamt. 

Den i li g. 3G a v~5a d e niv å indikatorn är tydli gen en ren skri vbord,· 
kon .•tru ktion , i det a ll en glimlamp a skall injustera s all tända vid 
viss iin bd spänuing med hjlil p av ett r eglerbart seriemots tånd. Det 
fordras en potcnti omelt r h:irfi;r. 

Den s tandard för ini'p.,lnin g, som nämnde,; hä r ovan , inneh ill1t:.r 
bl. a , en frekvemikllrva , 5001 finns avbildad i d e.nna tidskrift s maj· 
nummer 1043 , "i l.1. 89, tillika m ed en förkl a ring. Denna kurva innf" 
här en ~ä nknill~ av basen vid inspelningen, vilket ju är praxjs, 111t'Jl 

'\3mtid.i gt en höj nin g av' diskanten, \'ilket man kun göra vid des,a 
ö..T.: ivo r, som ju icke äro av> edrla ull 3vSpelus m ed en vanlig grammo· 
fo n. Vir! f'lektrisk avop eln ing infi;r mun en korrektion härför, dvs. 
s:inker d i,b n lc:n igen, vHn-id även skivhnr sct reduceras. Uusen höj ,>, 
' om vanligt vi ,l avspelni ngen. 

rlä fte l inn elt i ller en del ~k r i v fd ad, o,iI'('ren s, t,imluel er mel lan text 
tlch figurer, av viJ ka t'n deJ de~iill tom ciro så små, alt förs torin g~ g,las 
rfordras, ""der cJet all a ndra ä ro oniic!i gt s tora. Det märks erneller· 

tiJ alt författa ren är fackman på området, och häft et inneh åll er 11l· 
, k iJlig l a V vä rde fö r - ilvii i d · professione lla som de mer drivna ama· 
I i 'jrerna ~ 

Hantl'cr1c och hIlltur. S ta tens H antverksin s titut s ursbok 1943. Sta
ten s Hant\'erbin ~titnt s förlag , ~ t ockholm 1944, 3.34 sid or , din A ., . 
l J O iU. , inb . kr. 6 : 50. 

Denna " cdigna publikation innehå ller i ii r liksom tidigare en mängd 
: 'iinleflllla artikl r av suväl framst ående p e rsonligheter som skickliga 
fackmän inom oJ ika Olllr den. M an fa r l,isa om . bur hantverkaren 
a v i dag fö rs tå.r att dra nytt a av dc tekniska hjäl pmedl en, om de 
nya material en och arbetssä tten , om hur lärling-frugan 8kall lösas, 
Om hant v rk e t om kulturfaktor oeh mycket annat. Flera uppsats~r 
behandla tcore ti ."ka spö rsmål och praktiska rön . 

Chcft.rna för hant ve rbins tilut en i Da nmark, N urge och Finland 
ha skrivit var in uppsat s i den nya il rsboken, vilket under nuvarande 
liirhAllanden ,i l' s ' irs kilt. glädjande. 

P å det el ektrot ekni ka omrftd t medverkar institute ts elektro· 
ingenjör, civilingenji;r H pm lan N ordla nder med en arLikel om det 
~l ektri 5kd pr()\' rummet i SUr. Fi jrla llurcn redo)!i;r i denna för prov· 
rummets utnrHniu g och omtalar vilka fiirsök och provnin gar SOIl1 

I näsla nummer bland annal: 

Signalanalysator med 6+1 rör (konstruktionsbeskrivning) 
Kondensatorer för likriktare 
Nomogram för järndrosslar utan luftgap 
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Rektor StalIre och in ~. ElJue rby vid 
Brevskolall utdela b tyg (III S"cn 
\Vern, SödertHlje för den Brevskaie
kurs so m berli ttigar till deltag ande l 
in ~tallatörsexamen Inför Kom mers
koll egium. l .iull i ar godkändes 40 
personer j d C'JlJ18 examen och 23 ny 
dem hade stud erat vid Bre\'Skolan. 
l fjoWrc·t s examen hafl 9 uv 15 god~ 
Idindu studerut vId Brevsko lan. 
Dre,'s kolan g-cr resultat t 

Med elI belyg 
från Brevskolan 
J• handen 

har Du stö rre möjligheler både inom Ditl yrke och inom samhällslivet 

i allmänhet. Betyge t är elt l eken pa att Du gjort eu prestation och att 
möjligheter Brevskolan bjuder. Du , amlal kunskaper . Detta kräver intre53e, energi- och arbete av Dig,Använd de 

l\Ien planlägg omsorgsfullt Dina slu- men Du blir rikEN! belönad för Dina ansträngningar. Ju mer Du 

dier, rådgör med Brevskolans Studierådgil'ning. Skriv i kommer in i .t udi erna, de-to intreS~3.lJlare bli de och Du erfar tjusningen 

dag och begär prospekt ,iver deu stud iegrupp, som in av att kunna mer och at t bä tlre behärska Ditt fack. K unskap är ett 
tresserar Dig. villkor iör framgång i livet. 

ur Brevskolans tekniska kursprogram: 
1I1~ka n lsl< ved<stads Förgasarmoto rer Etel.trlsk nnliigg Vi llainstulla tlon Värmelära m. fl. 
tek.n1k: ningstelolik : LjU H- oell be lJsllings rundh:urser :)[asldnHi ro : 

tcl"Jiklngclljö r:-5kllrscr lnstaJJa tör,kurser för G l'IUldkurs 1
Ingc njö r~kurscr Ellurtted ni ngnrVc rkmU starekll fSC l' C- oeh B-behörighet matematikFörmun sl.;:urscr ]~ Ikrafts ta tionl'r ochFörman "l,urser ~rontör::;;l\l1rser Gl'ulld l:11U i fysik oehMas kini stkurse r ullderstatioucrYrkel:i]{llrser Yrkeskllrser 1 cmi Yrkcsli.:urser Elmiitteknil\: m. fLInI e ning ti ll verk - Ritt eknik e ns g rullu e r Allmän musklullira Elel<l.risk mllsldntyg~maskllle rna Telet eh.niJ< : EleHricitets liirans
:\[el:a nl~k \'ärmet~o rlHyvelm askiner teImik : gru ndc!" ng'l1H nnor Fulb;Wndi,;a ru (lio 

Svarvar Ma J:iniu k u rser E le l\trolllasl inHiransrkur ~el'Angllluskiner t.ekn il:::
Borrmas ldller Ver\:1llii st areku rser grul1(l er A ug tllrbin e r Yl'kesl.:urscr
FrUsmnskiner Grllndkurs l moLor·Vatten motorer oeh HadloBlektrisku nlUskincr 

pumpar och ll-nHiggningar : l\[nteJuatU;::
SIipmasldner Hil'a 
Pres'::m r och sflgar Gl'nndknrs l vcrk-

Inge njörskurse r Gymnasi ekurser stadsteknil,
Gjuteritekull, : 1\Ie1ulniska beriil, E lek trörn1181\inlärans Henl s l\:olekllrser 

~Hi ~tarckurser g l'un(lcr 19'cll ra 
nhJgar och SlleeinlImrser : 

konstruI(tioner :FÖrmalls.!\:urSet Likström . masldner Trigonometri Kemi 
Gjuteri t.Cknil, [n.genjöl' skurs cr Viixel s tl'nm s ma skin er l·'unklious liira. Sv etsn ing'::iteknik 

Ri ta rekurö r Elmotorlcknik UH kll.e~ticl~u Il IIHnlningste knil~
Smides teknik : H:1Ufastlte tsliira li;lviirm e leknil>: ~l' kcse l,onontl 

l!'y.U<::\fiista rek urse r Ri ttel\lli1,en g runder E l(lrinl:l l,;:ranar o'C h I Il(] Il s trielI organi sa 
FUrmuu skll rser Geo utet l'isk ritni ng bls,a r Gymll asi ckursel' tion och ekunomi 
SmillestcJ.:;:nik ~Ia s ldnritning 01 . fl. lns tallatiollstelrn i I, t\lImiin fy si k ..I. l'b etsstudier m. fl. 

!\lotortelo1ik: Sänd prospekt över den
VerInnH stareku rser 
li'örnm ll slnlr scr kurs jag strukit under 

KUL'ser Gir bilmontarcr 

~Iotorskijta r ek u r ser BREV~. ... ... ... ... . ..... . .. ..... . ... ...... ..... .. .... .... .. .... .. 
Motorliira 
[<'ii l'U rli nnings Uloto re r 

Bostad SKOLANAdress .. .. ·.. ,···· ··· ·· .. ···· ··· ..··· ········ .. ··· ·, ·· ·· ······P·R aTeCK"OLMIS 



Serviue
Materiel 

Elektrol.rtkonflensntorer oeh llotentiometrnr [tlln 
Yiirden på lager . 

Ra(lior(jr : P hilips. 'relefunken, Tungsrum salllt 
amerikansim tYllcr finnas )1' Inger i .- tor sortering. 

D essu tom aJhl slug ay radio1l1ate ri Dl salll t kraft 
förstärka re i bliga kyaliteer till l. ga Jlriser . 

CHAMPION RADIO A.-B. 
STOCKHOLM 

Polhem sgoto n 38, Stockholm 

Telefon 5365 8 1, 5 0 05 22 , 51 07 0 6 


Kristallmikrofon TMC 776 

red ucerad f r . 190: - ti ll kr. 165: 

Kristallmikrofon TMC 777 
red u cerad fr. 165:- til l kr, 145: 

Kristall gitarrmikrofon 
lMC 751 . . , . . . . k r. 85: ._

Kristall pick-up huvud 
kr. 29: 50 

Mikrofonkapsel Pearl C 32 
k r. 55: 

Rekvirera vår tilläggs prislista 

UNIVERSAL-IMPORT A.-B. 

Tomtebogatan 2, Stockholm. Tel.: 333818, 301084 

kunna utföras med d en ändamålsenliga apparatur, , om där finn till 
fiirfogande. Bland an nat märkes kUlodstrålo;;c ill ograf med tillhöTunde 
»elek tronkopplare», varmed tv förlopp samt id igt kun na göras syn· 
liga pil. oscillografen" skärm. Denna osdllogra f är till s tor ny tta vid 
undervisningen . 

................. ... .......... .. , .. ................ ................... ..... ........ ... ...... .......................
.... .... .......... .................. ..... ......... ........ .. .......................................... ...... .... .. 


F R A 
o 

G E s P A L T E N 
::: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::: ::::::::: :::::::::: :::::: 

Teknislu), frågor av me..rn allmänt lntresfoie bes\'ams hiir nednn . Dre
l-en förses med påskrift "Fr....gespalte n" Odl lnlSiindas ti ll J'o Jl ulHr 
Radios redaktion , t·osthox 450, Stocl<holm l. Dre\'s \Onr på tekniska 
frågor kun ej liil1lnns. R~d. 

»RC.koppling.» l Vad har anodmotståndet l iir uppgift i ett 
moLstånJskopplat Jörsliirkarsteg ? 

2) Har gallerlond e.n atora någon annan uppgift än all i olcra 
gallret pli efterfölja nde rör frå n anod.pänn ingen ? 

3) Vad menas mJ drnami:;k branthet hos e tt motst 5ndskoppla t 
rör ? Hill" mäte d ~n ? 

Svar: 1) D11 sp,inning I I p å styrga llret variera r, kommer anod· 
strömmen alt variera pil . amma sätt. Ären spänning~fallel över anod
motståndet vUl"ierar, efteri'om d ett a Inol,tå nd genomflyte av anod· 
strömmen. Anodm r,lslåndets till anodbalteriet anolulna ä nda har 
konstant p otenti a l och kan ur v,ixebtröm ynpunkt b etrak tas som 
jordad. Allt så kommer spiinningen i den andra ändan, d\'s . spän 
ningen på anoden. alt variera i [CirhalJande till jurd, och denna 
spänning utta s ge nom gallerkondensatorn till gallret pd nästa riir. 
- Ohs. all variationerna på anoden ha mot,at t fas mot "arialionerna 
)la ga·llret. Då ga llret görs mera posi tivt, ökar anod strömmen och 
diirmed spännirlg,;fallet över anodmotståndcl. Anoden blir allts ll mera 
nega tiv. 

2) Nej. lVfen när nu galJ erkondensato rn finns dilr, måste den 
dimcn8ioneras prl liimpligl sätt i förhå llamie till gall erläckan, för 
att ej de l åga lrekvensemu skola diimpas. För lit en gaBerkondensator 
(('Uer för liten "ullerläckal hetyder d al i" ha i il. tcr"ivnin aen 

3) Med dyna~li~k bruntll t ell er arb e~hran t h e t fCi~~t ås der: b rant
het, öom Ilppmät e, med inkopplat anodm(l l~ t 1in d. Den är avsevärt 
lägre ,in d en sta!iska brantheten. Arbetsbrantheten kan uppmätas 
med en känsli g milliamperemeter, som inkopplas i serie med anod· 
lllotst11ndet. Om vid ändring av gallcrför5Jliinnillgen med l \101t anod
st riimmcu ändras med 0,3 mA, så är arbct brantheten 0,3 mA / V. 
li ar därvid anodmot.slil ndet en resistans Olll 100 kQ , sa blir spän· 
ningen över detta lika med 100 000 X O,3/ 1 000 = 30 volt. F ör 1 V 
på gallret f s allts' 30 V på anoden, dv . fö rstärkni ngen i steget 
hlir 30 ggr. Delta gäIler även Lör Yäxel )lä nning. I praktiken kommer 
för, tärkningen atl bli nagot lägre, genum att gallerIäckan till d ler· 
följande rör shuntar anodmotstundet ur växclströms_ynpllnkt. 

»Lilldkvalitet.» J ag har en enkel tvärursnoltaga re meJ li terkopp
lin g. Ibland ä ndrar sig ljud styrkan , ,å a ll jag måste öka återkopp· 
lingen ända till v,iugningsgränsen för a tt få lik a starkt ljud som 
förut. Delta beror kunEke l ii inverkan fran andra mottagare i huset. 
M en d et märklj rra är, att ljudkvaliteten blir m ycket hättre m ed 
denna sta rkare aterkoppl illg. Lju det blir fylligare. Varpå kan detta 
hero? Det a ns .5 ,jn eljest, at t å terkoppling fiir sämrar ljudkva lite ten . 

Svar: I r egel är å tergivningen i basregistret för svag \ id enkla 
apparater. Vid kraftig aterkoppling hlir rcsonanslurvan mycket smal 
och sp etsig, vilket hetyder att dc lilgre modulation frekvenserna (som 
ju ligga närm ast bärfrekvensen) fö r:;tä rkus mera äu de medelhöga 
och höga frekv~nscrna. Dpnna extra fijr,tärk nin g a \' basen !!ör alt 
musiken blir fylligare. \ idare minskas modulatiollsgradell vid allu 
ut om de liigrc frekvenserna, vi lket gli!" a lt detektorn demodulerar 
med mindre distortion. Även detta kan invt' rka fördelakli"l. Em"I · 
lertid b lir klun p; fiir~en gan-ka mö rk, varför kl angkamktä ren hos 
olika n1Lls ikin -trument ej kommer fram . bra. 

Det bästa intrl'c.l.;;et a v lergimingen f r man i alla fall , då hu s 
och diskant äro väl a\'vä ,~da mot vara ndra . Ar ha,en då lig, bör alltså 
,ivrn di skanten vara diilig, [ör att apparalnl skall lå ta så bra som 
möjligt. Om vi börja med llterkofJplin gen på noll, dämpas ti ll en 
b- rjun end u;,t diskanten (:;om vi an ta är bra fran början) vid 1) 11 

s llcces.i öknin g av återkopplingen. (Vi kunna oeks' säga, att ba ~ 
och mellan register förstärka,;.) Det bör därfiir finnas en viss iiter 

'I kopplin <vsgrad dur ba: o Il di skant \äga j iimnt. Där l å ter det bäst. 
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I Edert fall iir tydligen hasen fra n början sa svag, att mycket 
tark al.erkoppling erIordru&, för alt jämvikt , kall erhå l>las. 

Om mottagaren utan iil.erkoppling har en ideal i,k frekvcnskurva, 
,ii hlir 	 give t\i s ljudkvaliteten iirnrc med återkoppl ing. En annan 
sak är, a tt a\'stämnin!!en ma"tc ,kl' nwcket no"a "id s tark å ter· 
kop pling, ty en liten s;edotiiJl1l1jng kan g~ kraftig d istortion. 

»Morlemrt urttlerimollagare». Med anledning av artikeln med denna 
rubrik i nr 8/ ,14, fJ r jag fm lmtiilla liiljand e [raga : A r det möjligt 
all här i landet ra ta " p det i artikeln omtalade anodbatteriet samt 
Ill f· fjltren, ii.\" en ~ä den jfr[ gav ralldc lnin.iulyrrörseriell? 

mr: Inga av dcs," dI-talj pr kunna erhdllas här i landet (ej 
heller färdi ga up parat er). rtikeln var ju ej hell el' avsedd såsom 
!"ou ·t 1'1.1 kt ionsbe;;krivning. 

Till leuning fiir J t'llI , som ända \' jJja för öka bygga apparater med 
>;Illa dime11 sioner, fij re~lirr nrtikclförfaltal'en. c ivili11l!. Carl AkTe.ll viu 
förfrJgan am'änuandet av t\11 mr·ste::; m d ' enkla ;\"t iimning~kre t&ar 
i st. f(jr banufilter. eller ockw ett enda steg, va rvid J:a mi· transfor· 
matorn ut(örp; pil. vanligt , lill . fa stän med minsta llIiijliga dimen· 

jon er, och 2: a transformatorn el"Eä ttes Illed en e.nkel krets. Tiil 
anodba tteri et arwiinlla,. gnoIJJceller ; 54 V Ci r lagom. Ett dyl ikt batteri 
far ca 4 g"r a stor "olvlT! sum det i artikeln omtalad ucll visade 
hatleriet, m t' ll kapa c it el ~n hlir l'ndaot dubbelt 511 stor. SOlT! glöd· 
!< trölllsbatteri lämpa "ig tre ·tycken parallellkopplade 1,5 stav· 
ceJl er av den typ, SOUl [urekonuuer i sta\'lyktor. 

»SvängningsproblCII/». Jag Ilar en kortvrtg'll1ottagare med detektor 
och Lrgfrehenweg. ra vis,a vagliingder g r det ej atl få den alt 
rrterkoppb, äVl'll om jag ii kal' detek torn uuurlspänning. Antennen är 
kopp lad till ti[lOlell; uvre ända genom en kondensator 1'1 10 pF. Kan 
denna vura fiir st0T, sa att antennen dämpar för mycket? 

z;ar ; Feld ligger i att anlellnen ra ka r ha Sill resonans vid den 
mottagna v glängden ~ sa dU den absorhera r energi fran av~ tälnning5-
het en. Antill;!en böl' Ni {ör' li ka meu en lllindre kondensator eller 
en som ,ir variabel ol:h kan reduceras lill ett lllycket lagt vä rue, 't t 
pa r pF elle r så omkring. Vj d de viiglängder, dill' ingen svårighet före· 
finnes i fråga om sv"ngDiugsförm~gall, kan Ni öka kondensatorn och 
uärigenom fa starkare signaler. 

R. M., BorrJS. l) an den i nr 12, 1937 besh ivna , Modern ama· 
törsnper» m -d fijrdcl byggas a\' en amatör och kan bra resultat på
räknas? 

:2) Fiirfop:ar enda.;1 i.iver lalT>p,int l iblriimsnät med 120 V spän· 
ning. Kan ifrågavarande SlIper utan alltför dåligt r esu ltat drivas på 
della. nät. Behöva några ändringar föxctas ischemal ? 

Suar : 1) Denna kon ·tnlktion iir relativt enkel , och en amatör med 
lidigare erfaren hel av apparutbygge hör kunna gå i land med den· 
, "nuua och crnå g'J U T _ult at . Till en början kunna ju normala mellan · 
fl'eb'cus tran- furmalorcr h gannas och först på ett senare studium 
försök giiras med föriilldrin g~n enl. fig. 2. Ri sk fö refinnes naturligt.· 
vi. , att kopplingen blir alltfö W.,>, i vilket fall man. [(irlorar i för
stärkni ng. Då den magnetiska (jndllktiva) koppJingell på detta sätt 
r eIlllceras, kommer den kapa(' iti~a k opplingen mellan kret~arna att 
spela <t ijrl'e roll. - Obs. att nedre ' ludan på andra mellanfrekvens· 
tramfurznatoms ""kunuär ~bll gå till katouen på röret IV, ej till 
jorrl som j schemat. 

2) r il 120 V anorlspänllmg skola lllo t~ta ncltn 10 oell 17 borlta~ 
(kortsluta,, ) samt 9, 16 och 44. krafli g t. l'erl lleera8, det si5tu,imnda så 
mycket, atloscillatoru svänger bra iive r samtlil!a vfr gllingdsbancl. 
Ave.n motötånrl et 26 fill' nog r educeras. lu Lrö ret kOlllmer atl ge av· 
sevärt lägre effekt vid 120 V ,in vid 250 Vanouspänning. - Nr 12, 
1937 är slutsa lt. 
.... ............ ... ........... ... ........... .. ... .. ............. ....... ... .......... .. ............................
.................... ......... .... .......... ............. ....... " ..................... ..........." .. ........ .. .... 


»Moderna batterimollagare» 
An llra del en av denna artikel ,i\'emolll konotruktionsh e5.krivningrn 

riv er 2-rör kort 5gs111ullagare maste av utrymmesskäl stå över till 
oktobemumreL 

Har N i förnyat prenumerat ionen? 

POPULÄR RADIO 

TE LEFUNI(E 
fRÄN SÄNDA RE TILL MOTTAGARE 

är en garanti för högsta driftsäkerhet, fuii

ändat ljud och, framförallt på kortvåg', störs

ta räckvidd och stadga. Trots världskrisen 

, 	 bibehåller Telefunken sin kvalitet och den 

nya, moderna alPparatfabriken i Stockholm, 

som nu tagits i bruk, betyder förstärkta möi

ligheter att betjäna våra kunder. 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 
o 

TRADLOS TELEGRAFI 
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I 1IEIIIEID SUPER 96 
Svensk superheterodyn med 6 rör, 
därav 2 dubbel rör. Extra stor sta
tionsskala med 345 mm visareutslag 
och automatisk våglängdsindikering. 
"Finger tip" ratt för snabb stations
inställning. Infordra broschyr och 
närmare upplysningar om Tiernelds 

kval itetsmottagare. 

AlerförsäJjare anlagas 

Signalgeneratorer 
för servisbruk 

Gediget och elegant utförande. 

Stor frel<vensstabilitet. 

Frel<vensområde ca 30 me.-IOO I<c. 00-3.000 m.) 

Stor direktl<alibrerad slmla lIled fininställning. 

För växelström 110-240 v. 50 per. l års garanti. 


Broschyr ':Lnd"s mot porto 20 öre. 

TRIUMPII.RADIO 

T U L E G .\ T A N l 9, S T O C K H O L ~I 

Telefon 310025 (växel) 

Sveriges Radioklubb anordnar lelegrafikurs 
En kurs i telegrafering kommer att pågå hela vi ntern på Telegraf· 

verkets Undervisningsanstalt. Den är anordnad av Sveriges Radio· 
klubb, och medlemskap i klubben är obligatoriskt för deltagande 
i kursen. Lektionerna ledas av anstaltens lärare. Kostnaden beräknas 
till ca 40 kronor per deltagare. Prov få avläggas v.id kursens slut, 
och skriftligt bevis erhålles på tillägnade färdigheter. Sammanlagt 
omfattar kursen drygt ] 00 timmar, och på denna tid beräknas åtmin· 
stone elever med anlag ('ör morse telegrafering kunna uppnå en has
tighet av 80 bokstäver per minut. 

Kursen kommer att på., tisdagar ocb to~sdagar kl. 19~21 med 
början den 21 september. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ny allströms/örstärkare. 

Industriaktiebolaget AIC, N. Larmgatan 11-13, Göteborg, demon· 
strerade nyligen på Restaurant Anglais en al!strömsförstärkare, avsedd 
för folkpark er m. m. Förstärkaren, som är omkopplingsbar för oUka 
nätspänningar, ger enl. uppgift 40 W vid 220 V och 20 W vid 
110 V. Konstruktör är ingenjör B. Berntsen. En!. dennes uppgifter 
är frekvenskurvan rak från 30 till några hundra p/ s, faller därefter 
brant till en 14 dB lägre nivå och håller sig på denna ända upp 
i diskanten. En successiv höjning kan här åstadkommas, reglerbar 
mellan 0---12 dB. En patentsökt anordning, som dock ej fanns in· 
byggd på det demonstrerade exemplaret, skall förhindra akustisk 
återkoppling, och vidare kommer expansion att inlöras. 

De till anläggningen hörande mikrofonerna äro av det svenska 
fabrikatet Pearl, i detta fall elektrodynamiska. Högtalarna ha tratt· 
formig ljudspridare för de högre frekvenserna, monterad inuti konen. 

Firman planerar även tillverkning aven större radiomottagare, en 
go]vapparat med automatisk bandbreddsreglering. En\. uJJpgift skall 
denna apparat bes itta en på konstlad väg åstadkommen stereofonisk 
effekt. Ä ven apparater för stereofonisk ljudfilm komma att tillverkas. 

Radiomateriel. 

AB Eltron , Kronobergsgatan 19 Stockholm, har uusänt en ny 
kata log över Ta<liomateriel, upptagande en mångfald artiklar. Bland 
nyheterna märkas mikrofoner, förstärkare, trådlindad e potentiomet. 
rar och motstånd, servis· och mätinstrument. Smådetaljer, kontakt· 
och koppJ.ingsanordningar finnas i rikhaltig sortering. Av intresse för 
amatörer äro de hilliga kärnspolarna för högfrekvens samt special· 
kärnor för kortvåg. 

Mikr%n er. 

Pearl Mikr%nlaboratorium, Flysta, har utsänt en lista över kristall· 
och elektrodynami~ka mikrofoner. Känslirrhetsniv n an,ges i dB för 
varje typ. Frekvensomfånget är även uppgivet och frekvenskurvor 
visade, men då gradering av spällllingsaxeln saknas, kan man ej se 
hur stora spänningsvariationerna äro inom frekvensområdet. Kurvor 
över mikrofonernas riktverkan äro upptagna. 

Lösa insatser för kristallm.ikrofoner tillhandahållas, ävensom trans
formatorer för elektrodynamitika mikrofoner m. fl . detaljer. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄlJNINGAR 
: :::::::::::: ::::::::::::::!::::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::: ::::::: :::::::::: :::::: I ~:::::::::::::::::: ::::: 

Under denna rubrik Införa vI otandardloerade radannouler av u.,dan
otlend" utReeude tlU ett prlo av kr. I: - per rad. MJnlmum ! rad"ra 
utrymme. Deooa radauRoulMIr liro a,,"edda att lkapa en fllrliiljnJnal
kontakt radioamatörerna emellaD. 

Deg. elektrodynamisk högtalare, olika storlekar, Gangkondensatorer. 
rlrosslar, tramiormatorer 1Il. 1Il. till salu billiJ;t, e"cntuellt byte mot 
12" högtalare eli,, ]" stUrre. - "Lars HLUberg, SödergntllJl 26, ""rberg. 

2 st . 8" Eleldr. dyn. högtalare 220 v.•Hljes rör 20: - kr. pr st. 
Ev. byte. A. Sjöberg, Hofsgatan 32, Härnösand. 

Telegrnfnyckcl önskus köpa. Svar till E. V.Iin, FiiltP08t 73605. 
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DROSSLAR 
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A.-B. ER IK SU NDBERG 
TR ANSFORMATORFABRIK . TUREBERG 


TElEFON STOC KHOLM 35 168 1, 351 672 


'/ 

r. 

De sch.tveiziska 

FRIBOURG 

kontlen satorerna 

Allt för RADIO 
till låga priser 

sortering av radio
n.alerte l fö,. r eparaUoT.er 

CHASSIER 
RADIOROR 
:eu,o peisko och amcrik. typer) 

MJlTINSTRUMENT 
HDGTALARE 

GRAMMOFONMOTORER 
MIKROFONER 
POTENTIOMETRAR 
ELEKTROLYTER 
RULLBLOCKS 
MOTSTAND 
BYGGSATSER m. m_ 

"tor 

NATIONAL 
MÅlARGATA 0< 

Sänd graris och 

NJ.mn: . 

Bos tad : 

Post.adrc ss : 

RADIO 
I Stockholm 

frank o Eder jubilc::umska talog. 

..... PR 9. 

ELEKTROLYTKONDENSATORER 
Väta och h alvtorra typer i a lumininm· 

bägare elle r iso lation rö r 

GLIMMERKONDENSATORER 
ini!jutnn i bokelit 

lage rfö ras av all a större radiogro sister 

AKTIEBOLlGET TR1KO, H II; ring8ga lan 40, Stockholm 

http:eparaUoT.er


Där renlighet är ett axiolD 
och ögonmåttet räknar med tiondels milliuleter 


Mänga av de smådelar, som ingå i et! 
SER radiorör, få inte beröras med händerna 
ens av den yrkesskickliga perwnal, som 
sköter monteringen av rören. Damm oeh 
smntspartiklar skulle lätt kunna äventyra 

de.t färdiga resultatet, och en ro r del av 
monteringen måste därför försig"ä med pi a-

etter. l är därt ill kommer alt delarna ma,,;p. 
monteras på bara någon tiondel millimetels 
avstånd frun varandra, för~tiir man n:1gra 
av fle vrigheter, som SER och L M Erics
son hade att kämpa m()t, när de 1938 tog() 
upp tillverkningen av radiorör i Sverige. 

Svårigheterna ha emeliertid övervunn its, och 
genom L M Ericssons initia tiv har den sven
ska radiomarknaden med SER-röret tillför. 
säkrats ett gott sve kt radiorör. 

kriv några rader ell~r ring till AB Svens;"a 
Elektronrör. Stockholm 20, tel. 44 03 05, 
eller Moon Radio AB. Stockholm, tel. 
23 03 60, sa får Ni gratis vilr nya broschyr 
om SER radiorur Den innehåller bland 
annat full ständ iga tekni ka data lör aUa 

SER·rör. 

EN m- PRO DUKT 


r .. 
HUR med 

ER !inverkar radiorör för använd· 
ning som : 

Heptod 

Triod-Heptod 

HF-Pentod 
• 

Duodiodtriod 
II 

Slutpentod 
e 

Indikatorrör 
"7 

L 
Halvv gslikriktare 

•
Helvågslikriktare 

--'" 



