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Elektrolyt
kondensatorer 
- i högsta ALpHA. klass 

T rots de ökade materialsvårigheterna un
der kriget hor Alpha genom en minutiös 
material- och tillverkningskontroll samt för
bättrade konstruktioner och tillverknings
metoder kunnat förbättra sina elektrolyt
kondensatorer, vilka bl. a. karakteriseras 
av kapacitansstabilitet och lång livslängd. 
Genom användning av etsade folier ho 
dimensionerna hos våra högvoltselektrolyter 
kunnat nedbringas samtidigt som kvali
teten höjts. 

Alpha tillverkar alla normalt förekom
mande typer av halvtorra elektrolytkon
densatorer för radio- och svagströms
ändamål och står även gärna till tjänst 
med specialkonstruktioner. Har Ni ett kon
densatorproblem - vänd Eder till Alpha I 

E T T L M ERICSSON-FORETAG 

s u N D B y B E R G T E L E F o N 2 8 2 6 O O 

"UNIVERS" 
Donskt 

kvoli tets

fobrikot 

Storlek 

115 X 120 X 'Yö--';;;; 


Pris 

kr. 325 
netto 

Infordra broschyr och 
närmare upplysningar 
om Tjernelds radiomottagare. radiomöbler. 
grammofonmöbler o. elektriska grammofoner. 

På de platser, där vi icke på e t! tillfreds
.!Itällande sätt äro representerade, antagas om
bud. e1Jenl" ensamförsäljar e. 

Handservicelnstrument för universalbruk 
med 27 mätområden 

• likström/vaxalström 1.5 mA-3 Amp 
• likspanning/vaxelspann ing 1,5 V-7S0 V 
• motstånd 0-1000-10000- 100000 .Q 
• spegelskala 100 mm 1000 .Q/V 

Obs. 	Säljes pA fördelakfiga betalningsvillkor. Segar ell provinstrument 
til/ pJseende med retuniill inom 8 dagar. 

A.- B. H J A L M A R M A U R I N 
Norr Målarstrand 22, Stockholm. Tel. 52 1750, 506565 
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INNEH Å LL JANUARI 1945 

Öppen ell r slut n bögtabrl åda . 

Radiotekn i ~ k r v t • 

W. Furrcr : Om racli o6tudions akustik . 

3 

7 

1] 

» Chanaly t» - ett modernt amer ikanskt servisinstrument ] 5 

Halvautomati sk telegrafer ingsnyckel 20 

Samman träden . 23 

F råges pallen 24 

Uer! detta IZlLI lUner /iiljer en hi/agn. 

ovomelff-.tt fulländat nni....salinslrum.nt med: 

• samma skala fö r lik. och v äxelström 
• inbyggd transformator = lågt spänningsfall 
• snabb inställning och snabb avläsning 

Likström/växelströ m 1 rnA - lO A 
likspänningiväxelspänn ing 0,1/2.5-1000 V 
motstånd 0- 1 000- 1 0000- 100 000 Q 
outputmätningar med två områden 
dessutom kapa citetsmätningar enligt tabell 

• 26 mätoDU.'åd en med direkt avläsning 

AKTIEBOLAGET 
RÅDMANSGATAN 84, STOCKHOLM 

Telefon växel 314500INDIKATOR 



::::::::~ ::~::: ::::: :: ::::::::::::;:::::::: :: :~:; ::: :~:::: : : ;:: :::: ::! :! ::::::: :::: ::::: ::::::::::::::::::::::: ::: 

SAMMANTRÄDEN 
.... ..... ...... 1 1 ... 1 ...... . . .. .... . 16 .. .. .. .......... ......... .... 111 ........... . ... ..... .. . . ... ... ' ••• 1111 ..... 1 

•••• , ...... .. ........ . .. 11..... ... .... . ........ .... ....... ..... .... .. ............. .. . .... . ..... .... .......... , ... . 


Slockholms Radioklubb 
Sista sammanträdet för höstt erminen ägde rum på T ekniska Hi.ig

,kol an den B december, varvid Svenska AB Philips demonstreranc 
dels en rnndrad iomotlaga re, typ 849, dels ett par servisinstrument. I 
P-tt föredrag visade ingenjör H. Lindberg den ovannämnda mottaga· 
rens konSlruktion och kopplingsfinesser. Ingenjör K. J. Börjesso'l 
dem on, trcracl e Phil ip, s ignalgenerator och rörvoltmeter för servh 
ändamål, tillverkade här i landet . 

Ni, SOIll är medlem i Stockhol ms Radi oklllhb , glöm inte a tt förnya 
medlemskapet ! 

Ni, som int är medlem, gå med nu! I klubben, träffar Ni andra, 
som dela Edert in tre· e för det inlre santa område, som radiotekniken 
fltgör. Ni får närvara \i d föredrag uv vå ra fråmsta fackmän, Ni Hu 
deltaga i s tudiebesök och demon strat ioner. Ni har möj lighet att frum· 
ställa fr. gor och fa dem b varade, Ni fir låna fackl iHera tur, i syn· 
nerhet t idskrift er, i klu bben" biblöotck. 

Med,lemskap vinnes enkl ast genom insättning av årsavgiften (ingen 
särskild in trädesavgift! ) på kluhbellspostgi ro nr 50001. I avgifteH 
ingår pren umeration på :tPopll lär Radio» för år 194.3. Sätt in Er 
avgif t nll , så fa r Ni kallelser och tidskrihsnunJlner [J; n året.s början. 

Arsavgiften är kr. ] O: - . Fijr studerande och teknolo"'er är av
giften nedsa tt till kr. 6: - . P <iva medlemmar (i landsorten) 
hetula kr. 8 : - . 

nmälan om Ildres" förändringar o. d. ställes 1m Stockholm Radio
klll_bb, Box 6074, Stockhohn 6. 

Förirågninga r besvaras av sekreteTaren, civiling. T orsten Ståhl lIn
der summa adress. Sekreteraren. 
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::: ~! :::::::::::::::::::: ::: 
Under denna rubrik Intöra vi .tllndllrdl.erad.. radannonser liV nedlln
• tAende ot_lIde ttu ett prl. liV kr. Z: - p"r rad. MInimum I rad"r. 
otrynune. D"..... radannonser lira IIv.edd.. att .kaPII en törallJnln&.
kont..kt radlo..maUlrerna emeUlln. 

Vlh",to\'Omfonnnn, ~Iallo .. y l , ' p 825 ro \' tJ n t t, 200 Y. 100 mA, N~go t 
hrg, S,ar till " )!a l1ory 75: - k r! '. <l_ t . le. r-. v . b . 

Ni, som ar radio intresserad, 
bliv med lent l , 

Stockholms Radioklubb 

I, 

Danska radioartiklar 
Glimlampfattningar, typ Mignon, av svart 

bakelit, Telegrafnycklar, Hörtelefoner. 

Leverans från lager under januari, 
andra radioartiklar prompt fr. n lager. 

B EGA R SI'E C tALOF~- E RT : 

A.-B. H~ALMAR MAURIN 
Radioavdelningen STOCKHOLM Telefon 521750 
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Artiklar om 
praktisk radioteknik 

Vårt tidigare upprop till radioingenjörer och radiotekni

ker har tillfört oss en hel rad av utmärkta artiklar, som 
efter hand komma att inflyta i tidskriften. Dessa artiklar äro 

i allmänhet av teoretisk eller mera avancerad art. Vi taga 
givetvis även i fortsättningen emot manuskript av detta slag. 

Vid sidan om dessa teoretiska bidrag ha vi behov av 

rent praktiska artiklar, såsom konstruktionsbeskrivningar 
över mottagare och förstärkare, mät- och servisapparater, 

hembyggda radiodetaljer, såsom spolsystem, transformatorer 
m. m. Vidare äro korta, elementära artiklar, behandlande 

olika sidor av praktiskt tillämpad radio- och ljud teknik, av 

intresse. 

* Man kan ej begära, alt de teoretiskt arbetande ingenjörerna 
skola sätta sig ned och skriva elementära artiklar eller göra 
konstruktion. beskrivningar. De bidra med sådant, som ligger 
inom deras intressesfär. 

* I stället är det Ni, praktiska radi o· och ljudingenjörer, servis· 
ingenjörer, radio- och l judtekniker samt avancerade amatörer 
som i P opulär Radio skola ta hand om den praktiska sidan av 
radio· och ljudtekniken. Och vi veta, alt Ni kunna göra det . 

* Ni, som vill ha fl er a praktiska artiklar i Populär R adio, 
fö regå med gOlt exempel! Dra Ert strå till stacken, så skall 
Ni se. att Populär Radio blir en tidning även för praktiskt 
rad iofolk. Vi vä nta endast på Er medverkan för att kunna 
utöka den praktiska delen av tidskriften. 

* SäkeIlt finns det många problem, vilkas lösningar Ni funnit 
på egen hand eller genom studier. Delge andra Edert vetande 
härutinnan och erfar känslan av att ha bidragit till höjandet 
av den radiotekniska kunskapsnivån i landet. 

* Korta, elementärt hållna artiklar om de speciella p roblem, 
som möta den mindre erfarne radio· och ljudteknikern i 
prakt iken, ä ro välkomna. Det finns här mycket att behandla: 
spänningsmätn ing på IDottagare, val av motståndsvärdeJl i 
olika förstärkarsteg, anpassningsfrågor vid förstärkare, pla
cering av höglalare, dämpning i återgivningslokaler, för att 
blott nämna några exempel. 

* Varje praktiskt tips, varje teknisk erfarenhet, varje koppling, 
som Ni prövat och funn it vara bra, allt detta är värdefullt 
material för den prakti.ska avdelningen i Populär Radio. Korta 
referat av bra artiklar Ni läst i utländska tidskrifter äro 
även välkomna, blott Ni anger källorna. Börja redan nu att 
insända material! I ett av de nännaste numren får Ni sl' 
det i tryck. 

F örlora ej någon tid! Insänd omedelbart Edert bidrag eller meddela, 
för den händelse det gäller en artikel , hur snart Edert manuskript 
k an vara färd igt. Korta, koncentrerade, klarläggande artiklar äro 
mest välkomna. Ju kortare artiklar, desto fler ämnen kunna behandlas 
i varje nummer av tidskriften. Alla införda bidrag honoreras. 

Red. 
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NR 1 JANUARI 1945 ARG. XVII 

Oppen eller sluten högtalarIåda? 

Av elektroingenjör Vebjöm Tandberg 
randbergs Radio/abrik, Oslo. 

'amllwlIdrag av innelulllet. n jämförelse mellan mon· 
tering av högtalare i baffel (Ijlldskärm) . öppen och sluten 
låda. Lådans inverkan på högtalarens egenfrekvens. EIck· 
trisk och mekanisk dämpning av högtalarresonansen. Låd· 
re onans vid iippen I da. Inverkan av reflexioner och mikro· 
fonarstånd pli frekvenskurvan. Förändring av irekvenskuT' 
van genom korrektion i för- tärkaren. Mätningar inom· och 
utomhus visa att den slutna lådan är hättre. 

Montering a\' högtalar e i vanliga radiomotta'gare av 
bardmodell erbjuder stora svårigheter. lIögtalarla. 

dans storlek måste av praktiska skäl vara betydligt mindre 
än vad SOlU vore önskvärt. 

Den ideala frekvellskurvan och den största effekten över 
hela frekvensområdet erhålles, om högtalaren monteras i 
en baffel med fritt utrymme åt båda sidor. BaHelns minimi· 
storlek beståmmes av den lägsta fTekvens, som skall återges 
oförsvagad. Under förutsättning att avståndet mellan hög. 
talare och mätmikrofon är stort i förhällMlde till våglång
den, kan ma:n beräkna baffems diameter ur följ ande formel: 

D= 17000 
I 

där D är baHelns diameter i cm och i frekvensen i pi s. 
För god återgivning fordras, att frekvensen 50 pi s över· 
föres oförsvagad. Detta betyder, att baffelns diameter måste 
vara 3,4 m. 

Om baffeln yöres för li ten, konuner skillnaden i tryck 

pa membranets båda sidor att utjämnas och strålningen att 
försvagas. Det ligger då nära till hands att omsluta mem· 
hranets ena ida med en låda, aU tryckutjämningen för· 
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hindras. Om man i båda fanen endast utnyttjar strålnilngen 
från membranets ena sida, skulle man tro, att båda dessa 
sätt att montera membranet ger lika goda resultat. Vid låga 
frekvenser spri,der sig emellertid lj udet också till baksidan 

av högtalarlådan, varigenom ljudintensiteten på framsidan 
sjunker till hälften. Dessutom sänkes högtalarrens verknings. 
grad till hälften, eftersom den rymdvinkel, inom vilken 
stråhlingen äger rum, fördubblas, varvid strålningsresistan. 
sen sjunker till hälften. Ljudintensiteten, som man får på 
framsidan, minskas således till fjärdedelen, dvs. med 6 dB. 
Storleken på högtalarlådans frams'da och avständet mellan 
högtalare och mikrofon bestämmer minskningen vid de låga 
frekvenserna. Den största minskningen, 6 dB, får man en· 
dast under förutsättning att avståndet från mikrofonen är 
stort och högtalarlådans framsida li ten i förhållande till 

\'åglängden. 

Högtalarens resonallsfrekvens . 

Hittills har vi utgått ifrån, att högtalarens egenfrehens, 
som måste ligga under den lägsta överförda frekvensen, inte 
förändras genom att den ena membransidan omslutes med 
en låda. Luften i låda11 verkar emellertid som en elastisk 
motkraft mot membranets rörelse, och denna kraft adderas 
till den, "om härrör från membranets upphängning. Den 
re_ulterande resona11sfrekvensen blir därför högre. Ur föl· 
jande formel kan man lått beräkna en re5u!terande reso· 
nansfrehensen : 

fr =Yim2 +// 
3 



I denna formel betecknar Im högtalarens egenfrekvens vid stå. De fl - ta öppna högtalarlådor är för dj upa och ger 

montering i baffe1 och Ik en frekvens, ' om kan kanas hög. därför en dylik orgelpipresonan "Vid 200- 00 p/ . Denna 

talarlådans res nansfrekvens och om kan beräkna'S ur föl· reson ans är 'år att liminera med enkla medel 

j ande formel: 
Praktiska synpunkter. 

Det, som inledningsvis har sagts om de låga frekvenserna ' 

där fk är högtalarladans resonan8frekvens p/ s, 

F=mcmbranets ytinnehåll i cm2, 

Tf = högtaia rlådans volym j cm:!, 

In = membranets massa plus elen meelsvängande luften~ 

massa /Il s i gram, 
lns =3,2 ' 10- 3 • r' gram (vid llJOntel' i~ lg i baffel med 

liten l~ da bakti ll ) . 

r = membranets r adie i cm, 

För att högtalaTlådan skall kunna göras så liten SOlU 

möjligt, utan att den r ulterande resonansfrekvensen blir 

för hög, må te således högtala rens egenfrekvens vara lägre 

iin höo-talarlådaus re onansfrekvelL. 

I praktiken iir det sv,1rt alt tillverka högtalare llled en 

resonansfrek ens under ca 20 p,!.__ Vid denna resO'nans· 

frekvens kommer membrauets <1\ \..-j kel~e från mittIäget att 

uppgå till 0,6 mm, n~ir membranet \rändes från vertikalt 

tiU horisontellt läg . Bortser man f rån den medsvängande 

luftmassan , kan utböjn ingen beräknas ur resonansfrekvensen 

en1. formeln : 

där s är utböj ningell i cm och j resonansfrekvensen i p/ s. 

Den l&ga r on ans, som uppstår vid båda 111ollterlngssättell , 

kan dämpas nntingeu el ktri ~J...'t eller mekaniskt, Den elek· 
triska dämpnilJO"en är enkel och btt reproducerbar. Den 

fordrar endast, aH den magnetiska tätheten i luftgapet inte 

är för liten och tt slutrörets inre resi tans oöre tillräckligt 

låg, t. ex. genom motkoppling. Meka11 isk dämpning utföres 

oftast antingen genum att m an tiieker hllgtalaren med en 

huva a t) g, om höotalarlåclau ä r öppen, eller genom att 

man placerar en liten dämpkudd av bomull eller cellulosH' 

vadd bak0111 högtalaren, om hligtala rlådan "r sluten, Xr 

högta1arlådan liten och slut n. är en dämpkuclde nödviindig 

j alla händelser , eftersom det inne i 1ådan uppstår reso· 

!lHllSer, vilkas frekvens ii r , å hög, att den elektriska dämp. 

ningen blir otillräcklig. I dylika fall räcker det emellertid 

med en gauska liten d ämpku c1 de. 

Olämplig eller för stark mekanisk dämpning kan lätt leda 

till , att ävell det mellersta fr kvcu50Turådet försvaga~ . Om 

resonallStoppell dämpas ned helt och hållet p& mekan isk 
väg, kan de medelhöga frekvenserna lätt bli försvagade med 

ca 3 dB. Om högtalarlådan är öppen, är det viktigt att den 

inte gör för djup, då anllllrs orgelpiprescma!lser kan upp· 

4 

försvagning, gäiler under fö rutsättning, att baffeln eller 

högtalarlådan "r uppställd ute i det fria och att m ikrofonens 

avstand från högtalaren är stort i förhånande till v glällg

den. En radioapparat anvä ld emellertid vanligen inte 

under dylika förhållanden. Avståndet mellan högtalaren och 

örat är oftast endast a 1- 3 m och det ljud, "om reflek· 

teras frå n rummet5 väggar, ökar avsevär t den totala Ij ud-

ly "kan . Härig nom uppstår flera problem. Vilken fl ekvens· 

kurva e rhålles för en öppen högtalar1åda, då denna UPP' 
tälle- nära en vägg på så sätt, att lj ndet från baksidan 

refle "teras framåt och därigenom lättare kan utjämna tryck. 

kil bladen ? ilken frekverrskurva erhålles för en sluten 

högtalaTlådll, då c1enna uppställes nära en vägg, så att 

"trålningen bakåt endast delvis blir möjlig? Hur förändras 

frekvenskurvan med mikrofonav~tåndet, när detta blir m ind

r e än v glängden ? 

För att ut öna de praktiska förhållandena har fö rf. utfört 

CIl serie mätningar med samma högtalare, monterad på olika 

ätt och uppställd både ut0111- och inomhus. Den hö n-talare, 

som nvändes för dessa mätningar . hade en egenfrekvens 

på 20 p/ s, oc.h viel montering i haIfe! och onstant ström 

vängspolen erhölls en l1delCi! rak frekvenskurva inom 

det område, Som här kommer ifråga. Membranets diameter 

var l 111 och högtalarens största diameter 20 om. 

Om mikrofo nen placeras alldeles intill membranet, fåT 

man viJ både öppen Jch sluten högtalar iåda nästan samma 

hekvenskurva som vid montering i en stor l)affel, så när 

som på de r -onansIrekvenser, SOlU monteringen 1 högtalar

Iådan kan ha förorsakat. Vid kontroll av elektri k eller 

mekan isk dämpning är denna mikrofonplacering praktisk 

då mätn lugen 'Jchå kan utföras inomhus, utan att den 

stör - av lj udrefl xioner. Om högtalaren placeras i det fria 

och mikrofonav&tåndet efter hand ökas, faller frek\'ensJ.."Ur, 

\'an f' r den öpvna högtalarlådan mot de låga frekvenserna. 
I hörja ll , t ill ca 50 cm, faller den mycket snabbt och sedan 

lill1gsammare. F rekvenskllJTan för stOJ"a öppna högtalarlådor 

faller först vid förMIland vis st" rre a stånd. F rekven kurvan 

för slutna höot alarlådor faller över resonansfrekvensen en· 

dast långsamt mot de låga frekvenserna men mikrofonav

ståndet ök1li ng och 11år rnt e itt maximivärde förrän \rid 

a stålId på över l 111 eller på ännu "törre avsh nd, om 
högtalariådan har ~ lor framsida. 

Då högtalaren placerades inne i. ett l"Um, visade det sig, 

a.tt den öppna högtalarlådan~ aV.5tånd fr n väggen inte hade 

någon väsentlig inverkan på fr venskurvan, Om h ögtalar-
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btan ä r ~ lute ll och har r inga djup "aull uppsl iilles tä lt 

int ill \'iiggen, Ht5 in!d fall i frekvenskurvwn. litomhuO' , pa 
_,tor! avstånd frim högtalaren, faller [rekvenskun'an, som 

[iimt niimn ts, med 6 dB ,Tid de fr ekvenser, som iir lägre 

iin en av högtalarlåda'l1s dimensioner b estämd frekvens. 

Inomhus , isa r det sig, alt Irekvensk urvan lör högtalarlådor 

<1\- ' 3nlig storlek falle r med ca 3 dB, och delta Iliisllin 

oheroend e 3\' bögtalarlådaus placering och mikrofonens 

.,vsla na. 

jämjärelse mellan öppen och sluten högtalarlåda. 

Då d t vid högtalarens plac(~ ring inomhus inte iir Ill ijjligt 

nU utföra mäln ingarna noggrant, företog undersökningar:1a, 

:;Olll va r avsedcla att utTöna skil1naderna mellan olilka mOll· 

leringssätt, i det frra. Även med de hittills konstruerade 

»c!öda» rummen (utan lj udreflex.i on) är det kn appast möj

ti gl alt 1I0ggrant uppmäta låga frekvenser vid stora mikro

fOlJavstånd. 

Vid öppna högtalarIådor gjordes mikrofo'l1av tånJet l 111 

lallgt, och motsvarande avstånd för slutna högtalarlådoor 

var 0,5 m. Olika avstånd valdes därför aU frekvenskurvan 

för öppen och luten högtalarIåda föriindrar siu olika, då 

högtalaren flyttas från ett. rUJll ut i d et fria. Vid vanliga 

storlekar på h ögtalarIådor skulle de Irekvenskurvor, rna'll 

får med dessa avstånd, motsvara medelvärdet för ett mm. 

Vid stora öppna högtalarIådo r skulle det angivna avståndet 

ge ett alltför gyrmsamt re ultat. 

Mätni ngarna visar, att Ireh:venskurvan för ijpPIla hÖ D"

talarlådor faller med Ga 7 dB per oktav. Den frekvens, vid 

\ ilken Irekvenskurvan börj ar falla, stämmer bra överens 

med det vä rde, so m erhå lle ur ovan angivna formel. För 

alt besliimma diametern på den baffel, som är ekvivalent 

Ill (~d högtalarlädan , kan man approximativt s~iUa: 

D=l+-h +d 
2 

där l är bdans lällgd, h dess höjd oc:h d dess djup. nder 

l e". ()nansfrek\"(~ II ~cn faller kurvan med ca 19 dB pcr oktav. 
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Frekv >n5kurvan för elen sLutna h ii"ta larlåJan bör j ar l alla 

vid medelhiiga fn:kvewcr, o<;h d~-jr e ft er bi behiillec ett kon

~ t ,lllt fall p;\ ca .3 dB. nder resonan Irekvensen fa ller kur

va n med 12 dB per oktav. 

Fi.ir att unde rlätta j ämförelsco mellan öppna och slutna 

högtalarIådor, visas i fig. l ideaLisenide kurvor för h ögtala r

lådo!' med salUm a dilllcnsiOller (g ro\ a linj er) . Kurvorna 

llled fina linj er gälla hö otalarlåuor 1Il 'el andra dimensioner. 

D ess utom finlIs det pa fi g uren en ]..ulya för en omonterad 

högtala re. Mälninoar företogs på biide kvad rati ska och rek

tangulära högtala rIådor, va n rid djupet på dessa låclor all

lid var: 

d= l . l+h 
2 2 

id kvaclratisk framsida kan -förhållandet mellan volym och 

ek\rivalen t diamelcr beräknas ur följ ande formel: 

r- 4, l"/= _ . ).0
27 

Eventuell korrektioll av jrekvenskurvall.. 

Det ligger nära till ha,nds, att man förs öker höja frekvens

kurvan vid de låga frcb 'enserna O'cnom korrektion i för· 

stiirkaren . För att detta skall lå ta sig göra, måste ingångs

spänningarna för de låga frekvenserna vara lägre än fö r 

m ellaurrek ven sern a, för att ilnte förstärkaren eller hörrtalareIl 

skall överstyras. I prakliken visar det sig , alt man kan 

för ta en mycket s tor korrektion, utan aH man kan kon sta

lera någon liverslyrncn a vid de låga frekvenserna. Enligt 

undersökningar, utförda i Amerika [l, 2J I, är maximiener

g ill hos de fl esta orkestrar vid låga och höga toner mycket 

Illlnclre än inom ruellanregistret. Enclast orITel och möjligen 

enkla, specielIl sammansatta orke tra r alstrar full energi 

också vid låga toner. Fig. 2 visar kurvor för en 75 mans 

u!·ke- ler och för en flyg el. 

Vid korrekti on av frekvenskurvan måste m embranets 

, Se lit: erat "rfi irl,'ckningr n i "lutet av art ikeln . 

Fi~. L SUlIlhuJI(.l nu'llun l judolyrka 
ocr; freh~ l1 '; . Dc held raglla kllrvoma 
gCill er fiir . IIIt en hii~ta.la rl åda. de 

si reekade fvr vp pen . 
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amplitud öbs vid öppen högtalarlåda i förhållande till 
amplitudeu vid monterillg i en stor baff el. De[samma gäller 
l,eträHande det konstanta fallet på ca 3 dB id sluten hö o-

talarl[ida_ id luten hög-tala r! da medför en kO!1rektiol1 

fö l' fallann freb lskurvn und r resona!l ~frekvel1sen dock 
icke en sådan ökning av amplituden, eftersom fallet här 
inte uppk miller på grund av att stralningen neutraliseras 
utan till följ d a v att membranets rörelser hindras av luftens 
elastiska motkrafl. 

Vanliga högtalare är sici lian konstruerade så, tt de ger 
uistortionsfri åter!!ivnin LY vid stora membranamplituder. 
Membranets ma_ imiarnplituu anses i allmänhet vara den 
amplitud, vid vilken d', tortion uppstar på grund av aU 
upphängningen hindrar membranets rörel;; _ Xven vid mind· 

re amplituder kan en distortion uppstå, som inte så lält 
märks vid vanlig distortioll smätning. Denna disto rt ion upp
står, när det magnetiska t 'hel in te är homogent. Vid sam

lidig närvaro av låga och höga toner, kommer de djupa 
tonerna då att förorsaka en m 'eket störande modulering 
av de höga tonerna. 

Vid montering i en liten låda kan en och samma högtalare 

vid låga frekvenser avge en större effekt om lådan är sluten 
än om den är öppen , efter~o.m amplituden vid en sluten 
högtalarlåda ä r mi ndre_ Om korrek'tionen är mycket stor, 

kan man emellertid inle räkna med full amplitud vid sluten 
högtalarlåda, efteI50m membranet ofta inte är tillräckligt 
O'tarkt för att tåla det tryck, som utövas av den innestängda 
luften i I dan, och därför ger distortion. 

Den akustiska effel~ten kan beräknas ur följande formel: 
4IV 1 = 4,31 ' 10-12 • r • r· xTI!a / 

där WI =akustisk effekt från den ena membransidan vid 
montering i stor baffel i watt, 

r = membranets radie l cm, 
= maximialllplitudcn i cm. X max 

En högtalare, vars membran har en diameter på 15 cm 
och en amplitud på 2 mm, kommer således vid 50 p/s att 

dB 

o 

-10 
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:i: 
-''0 

-50 
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ge 3,4 m\V. ~ om framgilf av formeln, ökar den utstrlllade 

ffekten vid kon;;tant amplitud med fjärde potensen av fre

kvensen, dvs. med 12 d per okta\'_ 

Eftersom det är maximiamplituden, som begränsar effek· 

ten vid de låga frekvenserna, kommer alltså den största 
akusti ska effekt, som en i baffcl monterad högtalare kan 
avge, alt minskas med 12 dB per oktav vid avtagandE' 

frekven s_ Vid Illonterillg i öppen högtalarIåda konnner effek· 
ten att )1terligare minska - med ca 7 dB per oktav på grund 

av lådan, ch muxim.Äeffek ten kommer därför att minska~ 
med ca 19 dB por oktav. 

Höjning av kurvan med hj älp av högtalarens resonanf 
kan in te öka den maximala akustiska effekten, eftersom 
dellna ju är bestämd av amplituden. Endast den tillförda 

effekten , som behövs för att uppnå denna amplitud, kommer 
att bli mi,ndre. 

Vid monter i1ng i sluten högtalarIåda inomhus faller fn:
k renskurvan, som förut nämnts, med ca 3 dB, på grund 
av att ljudet deh 's fortplanta r sig bakåt, och den maximala 
a ' ustiska effekten minskas i motsvarande grad. Den om· 
ständigheten, att frekvenskurvan faller starkare under reso
uansfrekvensen, bidrar inte till minskad maximiefiekt, var· 

ken vid öppen eller sluten högtalarlåda, eftersom denna ju 
betingas av den mirrskade amplituden. Genom att öka de!l1 
effekt , som tillföres högtalaTen, kan man eliminera det ökadE' 
fallet under resonansfrekvensen . 

Vid medelhöga och höga frekvenser begränsas effekten 

a\' membranets överbelastning eller svängspolens uppvärm
ning. I praktiken kan maximieffekten inom detta område 

anses vara oberoende av frekvensen. 
Hos d , flesta högtalare, som användes i radioapparater, 

är den avgivna maximieffekten vid montering i baffel kon· 
stant från ca 100 p/ s uppåt oeh är ca 12 dB mindre vid 
50 p/ s. Detta måste man ta hänsyn till, när man bestäm
mer, hur mycket den fallande frekvenskurvan skall kor
rigeras. 

Som framgår av fi g. l förorsakar en medelstor öppen 

Fil!_ 2_ Samband mellan maximi· 
en~rgi och frekvens. Kurva l gäller 
fur 75 molns orkeste r och kurva 2 
f;j r flygel. Medel värden beräknade 

ur kurvor i [1, 2].5/)1)// e/I IIJI»I 
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hög talarliida ell minskning av ljudst}l'kall med ca 18 dB 

vid 50 p/ s. Den resulterande maximieffekten är således i 
detta fall 30 dB mindre vid 50 p/ s äll vid medelhög frekvens. 

I allm ~i nhet är förstärkare och högtalare anpassade till 
varandra pLI sil sätt, att de bli r över [yrda ungefär sam· 

tidigt vid medelfrekvens. D tta innebär, att förstärkaren 

,id O p/ s kan avge en effekt, som "r 12 dB större än 

högt alaren kall titla . Hos högtalare med ' tor Hilt t yrka ha r 

impedansökningen vid de låga frekvenserna till fö ljd, att 
slutröret här kan överstyms tidi aare. 

Ett evoutuell t överskott på eJfekt kan utnyttjas för alt 

höja frekvenskurvan u nder högtalarens resonansfrekvens. 

Vid öppen högtala rlåda h r detta mindr int r se, eftersom 

det "" r lätt att konstruera h ögtalare med resonans under 

SO p/ s. Vid sluten högtalarIåda dii remot kan man på detta 

sätt tillå ta sig att göra h··g.talarlådan så iten, att den resul· 

terande resonansfrekvensen blir högre än 50 p/ s. Därigenom 
kan mall med rimliga dimensioner på lådan fii samma fre

kVenlSklITva och nästan amma maxim ieffek t som vid mon
tering i baffd. 

Vid sluten hi:gtalarlåda erhålles en frekvenskurva, 8{1ll\ 

är praktiskt taget oberoende av m _tändet från högtalaren . 

Radioteknisk revy 

Av civilingenjör Carl Akrell 
Kungl. Tekniska Högskolan, InsJ. för radioteknik 

Sammandrag au innehållet. Triodbi ndning har under 
de senaste åren kommit i bruk i USA. Speciella rör, i 
reITel du bbeltri oder, där ena trioden använde;; som oscil, 
latar och den andra som blandare, tillverkas. Rörkonstruk
tionen blir enkel och ekvivalent a brusresistansen ca en 
tiondel av de för de nu varande bäs ta blandarrören van, 
liga vlirdena. 

Det ä r ett känt fakLum , att det moderna blandarröret i 

den form det hittills f i;)rekommit i mottagarna haft ett 

antal nackdelar. Det har utmärkt sig aven dyrbar r örtek

nisk kOllstruktion, har hart låg branthet, relativt vanliga hög

frekvenspelltoder samt att , då de, som oftast är fallet i 

svenska apparater, förekomma i första steaet av mottagarna 

varit upphov till brus. Vid mottagare i ly. utförande har 
därför ett stegs högfrekvensförstärkning före blanda rsteget 

måst inläggas såsom enda utväg att kunna åstadkomma god 
känslighet vid godtao"bar brusnivå. I en moltarrare beror 

brusnivån huvudsakligeJt av hur fö rsta steget dimensioneras, 

i varj e fall om stegförstärkningen här överst iger 20 gånger. 
Man skilj er då mellan kretsbrus och r ··rbrus. Krelsbrusel 

POPULÄR RADIO 

'id öppell högtalarIåda erhålles på ringa avstånd, t. ex. vid 

insttillning av radioappara ten, erl annaiII kurva , vars bas ä r 
tydligt kraft igaTe :cin hingre bo t i rummet. 

en fördel, ':0 111 den 'lu tn låda n enl. ovanstaende har. 

kan mötas med följande invändning : V id öppen högtalar

Iåda behövs ingen exlra plats för monteringen av radio

apparatens chassj, und r det att chassiet vid användning 

av sluten högtalarlåda med hänsyn till uppvtlrmnillgen ford
ra r' större låda än den som högtalaren ensam kräver. Trots 

denna nackdel torde den slutna högtalarlådan i de flc3ta 
fall vara fördela tigare. Vi dimensionering för iktig å ter

ai \rning av låga t011er utan korrektion. är den alltid över

liigsen. Man har också större fr ihet vid lådans arkitekto

ILiska utformning, eftersom dess djup kan väljas utan häns '-11 

till d resonanser , som lätt uppstår vid öppen högtalarIåda. 

LiUeral ur. 

lU 	L. J. Sivian , H. K. Du nn and S. D. Wh.i te: J\bsolnlc Amplitude" 
and Spectra of Cortain Musical In5trwnent~ and Orchestra!', 
Journ al of Acoustical Societ)· of America, Jan,Hary 19.3-1, Vol. IL 
330- 37 l. 

i' 2] 	 I-Lou"vey Fletcher : PhYFical Charaeteri, tics of Speech and Musk. 
Bell Sy~ t em Technical Journal, July 1931, Vol. X, 349--373. 

Brusfattig triodblandning 

är lika med bru5et, som alstras av Ett motstånd av samma 

~ to rlek som gallerkretsimpedansen vid resonans. Om exem

pelvis Q-värdet hos gallerkretsen är ungefär 50, kan man 

Iäkna med en medelkr ets impedans vid resonans på 50000 
och .5 000 ohm mi tt på de vanliga mellall- och kortvågsban

den. Ur ett rörs data kan ett ekvivalent brusmotstånd uträk

nas, som man tänker sig inlagt i ser ie med kretsbrusmot

st, ndet på gallersidan och som alltså representerar det brus, 

som uppkommer i röret. D t säger sig självt att i motta
garens första steg rör med så lågt brusmotstånd som möjligt 

bör användas. F ör att ange några siffror kan n ~lmnas att 

brusmotst& ndet i vanliga blandarrör brukar uppgå till mel

lan 50 000 och 250 000 ohm, det förra värdet för moderna 

blandarrör med relativt hög branthet (5 = 7.50 /LA/ V ) och 

det senare för äld re typer (5 = 300 ,uA/ V) . Högfrekvens
pentoder som högfrekvensförstärkare ha brusmotstånd om 
!) 000- 10 000 ohm vid en branthet 0 111 2000 pA/ V. Vi 

8e alltså att vid mottagare med högfrekvensförstärkning ett 

tol lt ingängsbrusmotstånd om 10 000 ohm på kortvåg och 
cirka SO 000 ohm på mellanvåg (krets + rörbrus) är van
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tabell l . Data över eU antal moderna radiurör. Rören ha ul/örligare behandlats i föregående revy. P. R .. dec .. 19 14 . 

Fabribt 
)1a tio n 

Brow-n Bll\ e, i 

:)ch weiz 

I'" \ 

~lundard 

~vf" ri ge 

Philip-
Ilollanl! 

USA 

UI..;A 

'dierat",," 
SA 

eccp 
(SSSR) 

Brown Bovi'ri 

;';;chweiz 

Philip, 

Hol!and 

ItC.;\, 

~ !\ 

Philip, 

Holland 

SA 

.\flllI artl 
England 

Bro' 1 Bo\ t'ri 
, d,wt:iz 

T)"IJ' 
!H' t -, ~knin g 

Dl 

Ii.H 

3S 16 

EI:IC5 1 

6}\J-l7GT 

XX F:\ I 

~\rH 

12 )/( 1..\1 
tl2Jl) 

1'2 

EF.~L 

\ ·:;588,.\ 

EFFSO 

7R7 

'1'114 

[',,0·1 

Hiirt}l) 

1-1 iigr r~kvclHhod 

Tri od, l hru , ralli:,! 
I,iig:[rr b ·,'n-fiil"',t. 

rioll 

Duudi".! ·tril" ! 
blandalTlir f(ir 

deeim etervu::;or 

DlIot ri"d 
hl ambrriir 

DlIodiorl·tri <l1 1 
di skrimina tor. 

laglrc'h.·fi-irst, 

Tr lrod 
liigfrekv.·fiir :::. L. 

Hiigfrekven>pI'nl"'! 

Hö"[n,h en-])('ntoc! 

1-1 iigl rckl""l_, pent lid 

Sekundärerni ; sinn,· 

pen lod 

Duhhelhijgfrek,'e l):;' 
pcntad fi-ir ultrakortl' , 

D'lodiod·lt iig(rc· 
kvcnspenlocl 

Triodhexod· 
blantlarrör 

Sällllarpentllcl 

Gliid-pän· 
fllng 

V, vl)lt 

6,:; I 

6,.3 l 

6,:-1 1. 

1i.3 l 
12,6 

6,3 [ 

6,3 1 

0,625 [) 

l2 ,5 I 

(d l 

6,,, l 

6,3 [ 

6,3 I 

71 

4,0 l 

12,6 I 

GJii rl<l riirn 

l, Ulllp. 

0.1.1 

0,4 

0,37.') 

(1..:;0 

O.2~ 

0.3 

0.:\ 

0,020 

0,22 

030 

0,3::; 

0.3 

0,6 

0,~ 2 

1.0 

0,7 

Galler iör· 
~ p~i nD ij l g 

voltV~ I 

- 7.0 

V ' J,)

- 9,0 

- 1.0 

° 

- J ,S 

- 2,S 

- 2,0 

- 1,0 

- -- ,0 

- 1.0 

- 1,5 

- 42 
- 69 

.:\no.!-Jl iin· 
Bin g 

(/ 
yolt 

" 
max. ~ ()() 

!OO 

:200 

12.; 

2.50 

:1',0 

45 

2.1 

JOO 

2,:;0 

:-t"10 

:JOO 

250 

2S0 

1000 

400 

Al:oJ"triim 

lnAla 

max. 5 

10 

15 

12 

1.9 

0,,140 

2.0 

lJ ,5 

l ,0 

15.0 

Ö.O 

S.I 

'l ,O 

50 
4-0 

ligt. I[ tsva rande siff ro r för en mollagare med ingångsblan. 

darsteg blir O000- 250 000 ohm pi~ kortväg och 100 000 
- 300000 ohm vid mellanvuosmOlla O'ning beroende på det 

använda blandarröret. Om vi f ör t betrakta rnottagaren med 

ltögfrekvens-f6rstärkning, så ger ett totalt brusmot5.t ~md om 

10000 och 50000 ohm en brUSSptl lLll ing )Ja första rörels 

galler som uppgår t ill 1,3 ,lIV och 2,9 ,IlV på kortvåg och 

mellanväg resp. Om vi tänka o~s för förstklassig moltagnin~ 

ett signalbrusIörhålIande av 40 dB uch att upptransfurm e. 

ringen i antennkretsen är 4 gånger samt ett Lonfrekvens· 

område om .s 000 p/ s, blir mottagarens maximala känslighet 

ca 3S pV och T /IV re~p. För appataler med blandar tegs· 

inaång fås, un der m lsvarande bet i"o-elser som vid förra 

lllUtlagarell , maximala k~iIl s]jgheler på ko rlvåg varierallde 

inom 75 och lGO ilV och P~l mellanvåg inom 100 och 

] 80 liV. SOUl sy"es väsentligt sämre resultat 
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S k1irmf!al- BralI thet bre 
l f' r~p,i l1n'ing 	 r ~-E I~ lall '5 

"olt "A/ V ohmVI<' 1 
1 1 000 

3 000 

.3 ZOO 

:2 400' 

1 :;00 

22 ,:; I L , 

'r 
~" l 'WO 

300 (,200 

r o 9 ::; 00 

350 volt över 1'1000 

l 2 megnh m 

2'Y~ ,) 10 Oorf 

100 :3 200 

I 70 J 000'; 

r o il .,00 

f 

:; ono 

:,000 

7 SOO 

6 600' 

Iii 000 

.'i00 000 

'?oo 000 

.,00000 

20iO 000 

1 (lOO 000 

1 ;;00 000 

Li knan de A nm. 
r; irt ~ per 

~--

(;(1,, = 2,8 pF 	 L \50. 2. / 11. JU, 
900-L 90nr. 

r; = 0.21 pF .a = 55al? . 
R = 100 ohmk 
H F -fiir, t : e II pp ti.ll 

.:iOO ~\ I hz ; gallret jorda" 

r; ~ l"=.3,:~ pF 

Cak = 2,.'\ pF 
= 9 L rr: - pa!!' ~ 

V = Li\O lt;,:,. 

lO pFCill · 

(',11 = 7 pr 

(:ill - 10 pF 

(.'1I1= 1 pF 

V,ek - 22., vult 

/ ' <'10 =-12 nt '\ 

ei ll = 9,·-j, pr' 
('111 - ,'1 ,5 pF 

P <;'ll lt lf lkfljlplill g 

Tr iudkoJlpl illg 

!1 = 15 6105, 6C4 

u 24, DB ' 51 

u = 16 XXD. Xc B 

,, = 100 6H6 + 6.1"5 

II = 6.3 (X .lO,) (X l 

Ef50, 6 ' H" 
(i)K:m (6J3) , 

7'1'7 . 6A G.-

6 ,\ C7 

,( = 210 

,'1 = ,1 

L: :;0 

US har linder sen::u c å rell ell anlal tri odblanda rrij r kopplad \. Se j ,' ell fi irL 

n"htaven l eLl· r gli.ir/s pä {Ilin gen LIP-
t,d N ill l Li ; ' ~k t upph ett ning, D Ji rpf.1 
II 1'1' II(' t 1 II ing. 
t Data fUl' etl ::tv triod.-;y~ternen , ' id 
kllpp ling ~om blll ndarrii r blir Irnl1 \.1, · 
J1 llncring;1J J' an ll J/~ t en 900 /",\jY f1ch 
eh 'i\'alell la IJt'lJ.-nli)l , tan del c.1 5 son 
ohm . 

Data ilir (l\' pentorl cJ'llu.~n 

.1 Trun ~ IJ ,Jl1c rin ;;,:], ra n ! het , 
, 

GalJ rC'l i liN fu ngerar :=::onl kiirn J 
ml·lIa n katLlrJ nch ano r!. l n~ang5kr l · 
~ e.!1 lä!! ze,s mcila n katod. och det jor 
(lad~ g(;llrf' ~ och I1 tgång~kre l.s.en mej · 
lan rlet uch anuden , Kat od·5~n a re 

anod kapaci t c t ~n fl I' te Id b , lag . 
ri in~ t är c·t t mi!l ialyrrör. 

radior örs rel') i P. H. dec. 194--1 . 
llLk ommit. D ~~ a äro i r "e! du hd tr ioder med sejlaraLa E lt Lrjod blandarstegs tran;;poncr ingsb ranlhet är = 0 ,25 a 
katoder, varvid tJ en ena kopplas ~(Jm nsc illaL I l' och den 0,28 av den HJa.' imala b ranLh eLcn od t det ekviv. lenta bru~ 

<: nd ra som blandarrör. A \' d essa r(il' ha även utkommit ett motståndet 13 a Hi genom den nwximala b ranLheLen_ Vi 

d irekL upphclI at batteriu tföranc1e, XX B. Triodern a äro i frI allb,'l fiir 6J5 och I.I ioddclcn i ECrr 21 _ som ha p rak 

regel av !1l r:del-,Il -LYJl (u ca lS ) med hög hranLhcl ( $ III I1X = tiskt tao:et identiska (la la vid 100 volL - anod 'p iin llLng, tram 

= 3 000 il 4 000 ,tU\.! ) tJ 'h ha data analona med rle ,·!il poncring5braulheten 850 ,{(A/ V och brus11loLsLålld et 4· 500 

kända typerna 61.'1 , [ CH 2 1 I Lrioddei II ) amt Ef 12 ( triod- "hm. Vid 250 voh bli r för oJ5 ~iffrorna lOOO,ll IV och 
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4000 ohm resp. För batter iblandarrörel XX13 vid en anod· 

spänning om 90 volt fils 350 FA/V och 11 000 ohm resp. 
Höret är avsett för 1,4 eller 2,8 volts glödspänning vid en 

förbrukIlin" av 100 re;sp. 50 mA . o\'anstående framgår 

att transponeringsbrantheten hos dessa blalldarrör är något 

högre än hos d nuvarande typerna samt att brus1l1otståndet 

ej är hög e än vanliga högfrekvensp ntoders. Under förut · 

sättning att de praktiska svårigheterna kunna övervinnas, 

skulle trioden hädanefter bli det idealiska blandarröret, då 

härigenom högfrekvensförstärkare bli överflödiga och högre 

rörstiirkning i stället kan inläggas i rnellanfrekvensförstär
karen, vilket medför en vä,entlig förenkling a mottagaren. 

Som ett kuriosum framgår av ovamtående att ifall trioden 

i ECH 21 användes i blandarkoppling i stället för hexod· 
delen, bör ett väsentligt bättre resultat erhållas_ 

Den amerikanska firman Philco har und r de senare åren 

fabricerat mottagare med des a blandarrör. l fig . l har 

idörts ett komplett schema aven aådan apparat. Denna är 

utrustad med tre våglängdsområden, 540- 1 720 khz (mel· 

lanvåg), 2300- 7000 kllz , amt 9000- 15500 khz (kort

våg). På grund av blandarrörets XXL låga inre motstånd 

har i anodkretsen mellanfrekvenstranst ormatorn dimensio

nerats med en primär med låg impedans, där induktansen 

~ir c:a 50 ,uH och kapacitansen 2000 pF. Sekundären har 

därE'mot normala värden (ca 1000 ,IlH och 100 pF). OsciI· 

latorspännjllgen från oscillatorröret , :i\'enlecles ett XXL, in· 

~'-------++-t---
)~Ollr Pr.U ... """. 

lnatas på blandarröret genom katoden. För att oscillator

spänning ej skall inkomma på styrgallerkretsen och påverka 

denna har enpeciell bryggkoppling tillgripits. Detta är en· 

dast nödvändigt på de våalällgdsområden där signal. och 

oscillatorfrekvenserna ligga nära varandra och förekommer 

s.ålullda ej på mellanvågsom råd -t. Samtliga rör äTo helglas. 

rör och två mellanfrekvenssteg användas. Blandarröret får 

sin gallerförspänning över motstånd 25 överbryggat med 

en kondensator. A VK.regleringsspänning påföres även blan

Garrörets galler. Gallerkretsen är spec' elit dimensionerad alt 

användas tillsammans med antingen en i mottagaren inbyggd 

lågilllpedausramantenn eller med en för mottagaren speciellt 

konstruerad utomhusantenn. 

Den totala förstärkning. som erhålles från ett sådant mo

dernt blandarsteg, är fullt jämförbar med tidigare med van· 

liga radiorör rhålIna resultat. 

Lit/aalnr : 

Radio Engine"r:;' Handbook, TeTma n, 1943, Gain of Converler System,. 
loise in Converter Tubes. s id. 572 och 573. 

R.C..". Re"., "01. 5, 1940-41, Fluctuatjons in Vaeuum Tube Ampli
fi er" and lnput Sys tems, W. A. Harris, -s id. 503. 

Radio-Craft, maj 1943, Radio Senice Data Sheet 333, Philco Modd 
42-345, s id . 468 och 469. 

Rad iu-Craft, [,ktuber j943, R adio ,ervice Data Sheet 328, philcn 
Radio·Phonograph MOlld- 1008, 42-1009 W, 42-1009 M, sid. 
20 och 21. 

Radio-Craft, ft-brmri 1941, New Circuit , in Modem Rad,io Recriver,. 
F. L. Sprayberry, Philco Modtlls 4.1-604, -5, -7, !\id. % 4- och 465_ 

F.\t (and Tel,·\'i ; ion), april 1944, Data a rör 614, sid. 40. 

Fig. L Schema a,' Philco radi omo tt.agare t)1) '12-34;' med t.riodbland· 
ning och t ' mellanfrek\'f_1 ns.steg. Genom det brusfatti ga hlgung:;stegrt 

blir hijgfrekven,fiir ' tärkr.ing onödig. Samtliga rör ,iro helglasrör. 
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w. Furrer: Om radiostudions akustik 

v. Det praktiska utförandet av radiostudios· 

Av assistent Kjell Stensson 
AB Radiotjänst 

aj Ljudabsorbenter. 

Absorp~.ionen för e tom. studio..best.ämmes av dess bygg
nadssatt och av de pa beO"ransnmgsytorna placerade 

absorbenterna. nyggnad~sättets inflytande inskränker sig 
till olika möjligheter för takkonstruktionen, medan gol\' och 

väggar kunna b traktas som konstanta fakto-rer. Förf. har 

överallt använt sig av akustiskt stela golv, på vilka belägg. 

ningen (trämosaik, parkett, träcement, kork etc.) anbragts 
direkt (utan luftmellanrum ) på det bärande betongfunda
mentet. 

Beträffande takkonstruhiunerna komma tv olika typer 

jfråga: självbärande. massiva tak och hängande innertak. 

Dessa båda typer förhåna sig väsentligen olika i akustiskt 
avseende. Ett självbärande tak skiljer sig sålunda ur akus

tisk synpunkt inte från en vägg. Det hängande taket däremot 

utgör en absorbent av samma slag som en svängande platta. 
Fig. 12 framställer olika värden på absorptionskoeffi

r: ienten för de nakna begränsningsytorna för några olika 

"tudios. Värdena ha erhållits ur efterklangsmätningar med 
användning av MillinO"tons fonne!. Av figuren framgår, aH 

l1Iedelabsorptionskoefficienten stiger kontinuerligt med fre
kvensen för studios med massiva tak. För studios med 

hängande tak uppvisar absorptionskoefficienten däremot ett 
minimivärde i området 300---400 p/ s, varefter den för 

• De föregående artiklarna i denna serie återfinnas i nr 6, 7, 8 
,)ch 9, 1944_ 
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F"ig_ 12. b-orplionskoeffi c.irnt en- max imi -, medel- och minimivä rden 
(ör 8 olika lud ios ( \' ll lym er nIellan 110 och <+ 500 m' ) inn n någon 
.,bsorben t infört s i rummen. De heldru W'a kUr\'orna gälla fcir mas;;iva 

tak, d,· <tr ("kade fiir llä ngand tak. 
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lägre frekvensa ter stiger upp till det svängande taket:;; 
resonansfrekvens. Denna ligger emellertid vid alla i prak 
tiken förekommande fall utanfö r mätområdet. Det hängande 
takets inflytande på absorptionen är synnerligen betydalJde, 
eftersom takytan alltid är stor i förhållande till de porösa 

absorbenternas ta. Av fjg. 12 framgår, att medelabsorp
tionskoefficienten vid 100 p/ s uppgår till 0,065 vid massiva 

tak ; vid hängande tak är motsvarande värde 0,091, vilket 
är 40 % mera . 

För högre frekvenser än 400 p/ s kan inte längre lIågon 
skillnad i absorption konstateras för de båda taktyperna. 
Här ha vi att göra med rent porös absorption. Det är påfal

lande, att värdena i fig. 12 uppvisa slor spriduing för högn' 
frekvenser. Detta har siu orsak i materialskillnader hos värr

'" gar och golv för de undersökta "tudiolokalerna. Väggarna 
bestå antingen av oputsat eller delvis putsat tegel; på ett 
ställe har cementsten kommit till användning. Också golven 

uppvisa olika utförandeformer. På grund av dessa ofrån
komliga skillnader mellan olika studio anser förf. det ända
målsenligast att räkna med del anO"ivna medelvärdet för 

absorptionskoefficienten. 
Med kännedom om byggnadssättet inflytande på absorp

tionen äro vi nu i stånd att på matematisk väg bestämma 
kraven på den ideala absorbent, som lämnar den önskade 
Ii-ekvenskurvan för efterklangstiden. Resultatet aven dylik 
beräkning är återgivet i fig. 13 för tre studios, vardera 

typisk för en av de tre storIekskategorierna (jfr PR 6/ 1944 
sid. 100) . De tre kurvorna löpa tillnärmelsevis parallellt. 
rarav framgår, att samma absorbent kan användas för alla 

I re storlekskategorierna. 

F ig. 130 Ab. orp tionskoeffiei entens va ri~ l ion med f'l"ckvensen för en 
ideal ab!'orbent. De c, lreckade kurvorna ange ; trömningsm tståndet 

; lorlek iUl" olika , kikttjocklek hos olika absorbenter. 
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D~I mall _ iik~r eft.er en el) lik ideal absorbent, li gger de t 

!I ii ra till hands att i för- = 1111 t t i~ nka på n porös 

ahsorbent. l rnarlGladen fin ns det n ä mlirren ett stort antal 

1'000usa ahsnrbenter (Celotex, H eraklith , kork, mineralull, 

iIlassiden ,dl glasul\) tillgiinrrli ga, oeh vidare har teo rin 

rör de';Ea~ \c:rk n ing- ii tt i s tor utsträckning klarlag ts genom 

dell t~ ske aku t ikern L. Cremers a rbeten. lVled uLg n gsjJunkt 

fran de re:;ultat och formler. som dcnne ktlJmni t fram til!. 

har förf. ~ökt IJe tiimma s trc'lIl11ingslllOts ta lldet r och skikt· 

lj uckle en Ii för den porösa aJJsorbent, som liggcT idealet 

"a n~ira so m möjligt. Hän"i d har förf. fUlInit, att det för 

erfnl'derlig dämpn ing av (rekve1l50 l11råclet 10 600 p/ s 
skulle erford r'15 skikttj ocklekar pil upp till 16 cm. Detta 

lå ter ig kn appa t realisera a prak ti~ka oeh ekollomiska 

,kil!. e erforderliga viirrlena på -pecifika strölllllingsmol. 

;;tändet pil :iO- HO CllI-:l " 1 kunna diirl' 11101 utan svå righet 

erhållas. 

Förf. ha r så lun da blivit tvungen a tt :i(ika Hndra IÖ5nuIgar 

jJa problemet. A tt finna ett enkelt, hOlllogen t material, som 

uppvisar de önskade egenskaperna i alla avseenden, har 

rörf. un".,ett uts ik tslös t. Det har dh icke åte ri; tiltt lingon aIlllan 

lö~n irw iiI! Il anviinda p orösa och Jllcilsdngäncle absor· 

benter jämsidr;;. 

. ö d. har under sökt e tt slort antal porösa absorbenter 

och funnit gla.5l111 lämpliga:;t. rJalurligtvi ~i r det inte enbart 

de akustiska egenskaperna , som fälb utslaget vid ett d ylikt 

\ nI. Viktiga faktOTer vid. bedömand et utgönl pris, fiirlägg. 

lringsmöjligheter, l1lot"ståndskraft ete. Gla~lI11pn har förlagt s 

i c:a 2,.) cm tjocka mattor med n \7ikt av un gefär 2 kg/m~. 

rör alt ::,lydda ;rIasullen lIl ot rttre p tl\'erkall och ge d e 

f!lai'I&;hcla:rda \"torna ett tilltalande lItsernde har förf. enligt 

r;~. JI. Det cdi al ,I m! ;,), I'klnrl p hur i!la,,,lI'ai>' orl,clll crna ,i'""rkl"ll 
ru ed ,karad pll'wOQU. 

gängse b ruk täckt över d "5a m ed perforerad tLIIllla trii· 

plattor. Genom utförda försök har förf. funnit , att redall 

en perforati olI pi\. 15 Il / O gi.i r den na täckplatta akustis.kl 

ve rknill gslös. 1 detta _ammanhang papekar förf., a tt hall 

funnit farh ånorna att glasullen JruIIe m-ge et t ska dlizl 

gla_"toft ogrundade. 

Absorhentema i f nn av sviingande plattor ha IItgj orl~ 

ar 8 tin 10 lIllll tjocka plywood5kiyor över en , ClJI dju]' 

lu fLk.udd c. D enna har dämpats med ett glasulls~kikl.. D,· 
ty,:-ka forskarna :\'1eyer oeh LRuHer ha experimelltel ll lyckat' 

visa , alt en d) lik anordnin rr utgör ett svängande syste lil 

med en frihets <Yrad, och att des;; reso nallsJrekvens Ju bestäm" 

mes av luf tkudden- styvhet och "kiv,m s massa , rnedall mat t '. 

riaIegenskaperna hos ski\'an ~iro ut a n he,}d r be. Följande 

form el gä ller: 

10. = c l"(). l -l 2~ \ ' \ /Il' rl 

Hiir betec klI ar c Ij utllwstighelen, (! luflens ::pceifika vikt. 

In massan hos plattan och d luftkuddens t j ocklek. 

Den ovan beskrivna anordningen ger /o~lOO pi,;. DämjJ' 

lI.ingsfaktofll a kan försummas vid beräkningelI ay lo ; den 

iir dock !;pstämlllallde för lItsvänglling~tiden. Denna senar" . 

hänförd till (iO dB, mastc lIaturlig tvis. vara kortare ;in den 

önskade efterklängsticlen för fummel ifrc ga, om svängaurk 

plattor överhuvud taget "kola kunna a nvända, "om absor· 

Lenter. Lauffer hal" miitt utsv&ingningstiden för olika pla ttor 

och erhållit v~irden pa 0,8- 1,3 sek. Han finne r d essa ,,[ir

den överraskand e stora och anser sig icke utan vidare kunlla 

himna n< ga n en t ydig fysikalisk förklarin g till dem. 

F,f tersO Ill fragan om utsviingllingstid plls storlek är a\ 

avgörand e Let) delse för de sviinga nde plattornas användning 

,.om dälllpm atcriaL har förf. anviint samma JII~itförfaralld.· 

I dynal11i~k pick·up och Neull1ann·shivare) som LauHer och 

"ökt ve rifiera drnll e:; und ersökning_resultat. Förf. har där· 

I id erhallit betydligt mindre värden pii utsvällgningstiden. 

l"ör en lO mm tjnck plywoudplatta med en 7 cm djup luft· 

kudd e har vfirdet 0,:~2 _e . erhållils. Med glasullsdämpnillt-' 

i luftrummet sjunker värdet till mindre än 0,25 sek. Båda 

viirdena äro hänförda till GO dB. Den kortaste efterklang~ . 

Lid för det läg re regi tret. so m ()\'crhllvud taget kommit i 

fråga , uppg[lr till 0,4 sele varav det Iramgär, att det ur 

praktis '.; s \"llpullkl inte föreli gger någon g rän s för a m·äncl · 

Ilingsmöjlighete rna av 5v~ill!,':ancle plattor som abso rbent!. !". 

Genom alt kombinera glasu[I". or:h pI) lI'ooclvtor kan mall 

crldlla en tot a la llsorption . SO Ill kommer de ideala ärdena 

rnycke t n ~i ra . I fig. Vl fratll"tä ll r kurva J. m edelvärdet a\ 

:;[udiolUäLn ingcunu för glasu11 enhart; Sa l1l1t1a värde j'ör plI' 
lI"oodskil'o rna aterges av kun a 2 . D kOl\lhi-lI erade kun"orna 

:-; och 4, ha b räkna'l5 med h.i iii P a\ iVIilIingtons fOTlne!. Eli 
jämförelse med kurvorna för den id pala ahsorptl0nen i fig. 
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l:~ ger v id hand II , alt _YIIn c rligen "ueJ öve.rellsstämlllt:h e 

e l h, lIe-5 med kom binat ion Il 1/:3 pI}'" ood och 2/ 3 glasull 

l kurva ' ) . 

A \'slutn ingli is uttalar (örL ill fÖr l'~lllilt<Y över alt m ed· 

Il la nd n om de sväng-a nde a bsor bente rnas a nviindn in,j för 

,lämp nin gsi:indamal äH> .]1 _pafSaml11a i facklillera turen . Dl: 

båda ty.ska forskarria M eyer och L. Cremer utförde år 103:1 
IJ mfa ltande undcr'öknin rrar m' akust iken i träbekliidda kon · 

~ .. rtsala r och klarlade d~inrill fulLst iind igt de svingande tr ii· 

bkiv ornas funktion som ahsorb enter för del låga registret. 

För:;t ar 193.3 :O) na s dc biirvi d unna erfa ren hele rna ha kom · 

m it till prakti ~k a'llViilldllillrr vid nykons truktionen av rad io· 

sludios . D en tidigare l1iimllcle von Braunm iihl b yggde lläm· 

ligen della ar ett antal teaterstLlc/ios {ör d en ty ka rund · 

ra dion s räkn in g och anvällde ig där id av vaxduk och 

lllnlla Vlywoodskivo r för att dimpa det läg re reo-i,stret. 

Ej helle r den am er ikan ska litte raturen innehäller D, !rIa 

uppgifter om anvä ndan det av svängande absorbenteJ' . Nir 

rI båda a merikanska aku stikerna MOrTis och N ixon år 190,
"'-j"rde sina omfattande nvb ) gg I p d olika platser i Amerika 

för TBC: ' räknjng, använde,;; sålunda mineralullsskikt i 
tj ockleka r upp till 10 cm för att lIpp!I< e rforderli g ba;:· 

d ~ill1pnjl1g. D en na utvåg äl' n atllrlig l\ris alltigenollJ a nvän d· 

],ar. Dock anser förf . den d yrbaT, ch fö rlägga ndel aIr så 

ti ocka skikt av dämpmaterial ställer ' ig ä ven omstitmlligt. 

l dell cllge1ska facklitteraturen föret räd as va randra myc · 

kel 111 0 ~igande åsikte r. Här varna" för a1l\7ä ndandet av 

\-arj e slag av medsviinganrle byggnadselectn CIII, efte rsom d es · 

"a g erlOll1 r esonans antagas förliinga efLerklangstiden . Trot5 

della har vid fl ra El ll d iokonstruktioner i England liilta, 

h ~illgand e och all ts?l rnedsviingande takkonstruktioner kom. 

mit till anvä ndnjn g. D e anförda s ~-npllnkterua ha visat si g 

äga stOl' livskraft- i E nglalld ända in j senaste li d, lrots att 

d l' st, klar mntsälllling lill de forsknillgsresultat och 

praktiska erfar enh eter, so m vunnits TJei kontinenten och i 

t\ lI1 crika. 

f,) Absorb enl e/'ll[/ s Junlelning. 

förf. h a r tidigare i olika sammanhang framh ållit, att alla 

d te.rklangsteo rie rna föruLskitla en Iikfonnig fördelning av 

nb,;orben terna pa rumm els begränsningsytor. Det [il" emel · 

l ~ rtid Uitt att r~ikna ut , a tt endas t ungerär 30 0/ O av den 

tot a la be,; r~iIl S ll i l W5) la n behciver beläggas med a bsorbenter 

j form av pI. \\' 0 ,elplattor och glasull , för att llIan skall 
r- r!Jftlla elen efte rs trä ~'ad e >fte rklangskufvan feir alla tre sto r· 

td;skatego ri em a av studi ns. I genomsnitt utg iira emeIle itid 

\ iiggarna 40- S0 % av den to ta la h euriilbnin<Ysytall, va rför 

;;:lrntliga ahsorbent r kunn a placeras pa dessa . Detta är en 

förd el ur by,rg naclotekn i ~k SY ll pl lllk l. I Jlldersökllingama '-iver 

e ftet:kl, ng5ti dellS -pridning ha gi\it vid h anden, att n ågot 

, tö rre vil le! där igt> l1 om iekt> g(ire~ ]Je! eft e rklang"teo r1 eru3s 
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{,iru ;;ii tLlIill gar, om bloll t illrä{:kli" upprniirL ulIlhd :ig na ,. 

a l rUllImels for m och ab,mr ben tel'llas fördelll i ng . 

Genom alt utföra nogg ranna eXllcrirncnt med tt .o lor[ 

antal fii r,ö!...,perso ner har förf. vidar e kommil fram Li IL a lt 

de väggar , som omedelbart omsl uta orkeslerpodiet b örn 

ut funnas ren 'kteran de och all tså inte belägga,: med ab~orjJ ' 

liollsmaterial. D et ha r ni4mligen f ramgåLL av experimenten, 

at t absorptionsvto r, ~om befinna si i lI ä rh eten uv orke:ö, 

le rn, inkräkta P:l i1 tcrgi\1ni ngen a höga ton er . är"k i lt 

giille r denne iaktt geise v.iolinernas kla.ngfärg . Della sam· 

manhänge r med de t fak tum, att )j ud ~ trå lninO'en trån eli 

vio liII ii r koncentre ra r! till ett rela tiv t malt knippe. '.\1ikro· 

[Ollen nås i fl ertalet fall icke av n åO'o n di rekt ljudstrålllinf( 

h ån viol ingruppen .1 Vanligen lludergl'tr denna ljudsl ra ln in f( 

mins l en refl ion m ot studions begränsningsytor, i nnan 

den lIå r mik rof on en. Det ~ir dä rför av vikL alt tiUse, att 

r e flexionen m ot dessa ) tor ick e för o rsakm- n ågon fön'r iinp:' 

ning av originalljudet. 

Väggen milt em ot orkestern hör beklädas med aLsorjJ' 

tionsm a lerial, ef terso m annars störande ekon kunna upp· 

komm a. Risken härför växe r med s tudions s torlek, och deli 

a r nli <r t föd : ås ikt störst för medelhöga och höga fre· 
kvenser. Av denna an ledning är det ändaml'tlsenligast att 

fö'r väggen ifråga begagna uleslutande glaslIllsabsurptioll. 

Åters toden av d ~il11pningsl11at ri alct mås te fiirdcIa s pil dl
Lå da sidoväggarna . Ur teoretisk synpmlkt i-ir det siikert 

lämpli gast at t blanda de h åda lagen a ahsorhenter ,å v~il 

som l11 ii jlig t lIled varandra. Genom mätningar a v sprid. 

ningen har förf. emellertid kunnat våvisa, att ä \7en en c1i\lif! 

blandlling i l'kf~ ,lör det ' nh et]jo-a mäl\'änl c-kollek tivet f ö l' 

nttTIlll Cn iIråga. , 'ludio I i Lugano representerar ett yller. 

li o-hetsfall i detta avseel1de. D enna stud io ä r nämlio-en för· 

~edd med hiing ancle och alltså medsvängande tak, v ilket 

gj o rt användandet av plywuodplaLlor öve rfl 6digt. T rots delLa 

uppvi sar efterklaJ1gsvärdenas vridn ing en s träng gaus 'isk 

fördelning fö r alla frekvem:.e r. 

l D,·tt " ,ir {;ivt:lv i, i hiig grad helOt:u dt: ]l,l 11Iikro[on placeri ngeH. 
( ReJ:s milli .) 

, 

, 

, 

~ 

. 

Fi)!:. l.~. _\b<orpt i O I1 ~ko elfic icnl~r mr plvwoocl 1), glaSltll (2) ocl1 
[iir ol ika kombinut ioner dem emel1an. Klll'va . anger koefficienten 

fiir ]/ :~ plywood och 2/ 3 g:la 111 1. 
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Denna erfarenhet, att en dålig blandning av absorben
terna endast spelar en underordnad roll, har förf. vunnit i 
.5tora och medelstora studios. Han har sökt tillämpa den 
även för nagra teater- och föredrags_tudios på så vis, att 

undre delen av studion beklätts med plywoodskivor, under 
det att glasullen placerats mellan plywood- kiktet och taket. 
Trots alt eIterklangsvärdena för alla frekvenser föllo inom 
de gränser, som tidigare angivits för studios a denna stor
leksordning (PR 7/ 1944 sid. 119), befanns kvaliteten vara 
otillfredsställande. Förf. har företao-it mätningar på ljudfäl
tet i stationärt tillstånd för de båda zonerna och därvid 
p.rhållit de ku vor, som återfinnas i fig. 16. Av dessa fram

går, att glasullszonen delvis uppvisar en helt annan frekvens
kurva än plywoodzonen. De egenfrehenser, som falla inom 
mellanregistret (250-800 p/ s), uppträda med betydligt 
högre amplitlld\-ärden (i genomsnitt 10- 15 dB) i plywood-

t-----" -" - - - 

:55"H:a:~S;:r:;;::;::;.;t:::,:J<1...;~.....-", 
Fig. 16. Frekvenskurvor för en tlldio med ensidig fördelning av 
ab~orbenterna. Kllrvornaha erh llits genom mätningar på ljudfältet 
i station ,i rt till~tånd "id de punkter och B, 80m finnas angivna 
på skissen nederst. v denna fram går ä.ven, aU glasullen placerats 
kring den iiv[(~ delen a,' studion medan plywooden täcker den 

andre delen . 

zonen än i glasullszonen. I just detta område ligga emel
lertid flera av de viktigaste komponenterna i talet, och det 

är det onaturliga framhävandet av dessa. som förklarar den 
otillfredsställande kvaliteten från studion ifråga. Skillnaden 
mellan de båda zonerna kunde enkelt konstateras på sub
jektiv väg på så sätt, att en talare ena gången talade med 
normal placering nere i plywoodzonen och andra gången 

klättrade upp på en stege och talade j glasullszonen. 
Bättre talkvalitet erhålles från de studios, där de båda 

slagen absorbenter blandats med varandra . Studio Ziirich 
VII har b 'g<Yts efter derrna princip, och kvaliteten från den
na studio har befunnits oklanderlig. Fig. 17 upptar en skiss, 
som anger det sätt, på vilket blandningen skett, och där· 
jämte de båda zon mas frekvenökurvor, erhållna ur mät

ningar på det statio.nära ljudfältet. De båda kurvorna över· 
ensstämm synnerligen väl med varandra och ullgefärligen 
med kurva 2 i fig. 21, vilken anger efterklangskurvan för 
studion ifraga. (Forts.) 

...
.: 

Fi". 17. FrekvC'llskurvor för ell studio med likfonnig fördelning av 
de båda slagen absorbenter. Kurvorna ha erhållits på samma ~ätt, 

som an givits i fig. ]6. 
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PRAKTISK 


RADIOTEKNIK 

EN AVDELNING FOR RADIO - OC H LJUDTE KN IKER 


SERVISMÄN OCH AM ATORER 


"Chanalyst" - ett modernt amerikanskt servisinstrument 

I. Konstruktion, verkningssätt och egenskaper 

A v civilingenjör Hans W erthen 
Förste assistent i radioteknik vid Kungl. Tekniska Högskolan 

U tvecklinaen av radiomottalTarna har under de s naste 

tio åren varit revolut ionerande. Man behöver bara er · 

inra sig sådana framsteg som superhetel'od, lens genombrott, 

bandspridningen inom kortvflgsområdet samt den förbätt · 

rade lj udåtergivn ingen genom motkoppling och fysiologisk 

volymreglering. 
Moderna radioapparater konstrueras så aU de !,.llnna skö· 

tas av vem som helst. Men samtjd igt som apparaterna blivit 

enklare till det yttre, har den inre uppbyggnaden blivit mer 
-omplicerad. Denna utveckling har medfört stora såri,,· 

heter för l'ervismannen . Ett snabbt servisarbete beror till 

:ilor del på alt reparatören ofta genom tidskrävande studier 

av dokumentationer skaffat siD" en god förkä rmedom onl de 

apparattyper, som han träffar på. 

Emellertid är det om"jligt att på detta sätt hålla mer än 
d l begränsat antal typer i minnet. I det stora flertalet fall 

måste han anv[1nda sig a\" metodisk felsökning, van,id givet

\"is ett väl utvecklat s. k. felsinne är till stor nytta. Men det 

6tändigt stiaande an talet apparatt)'per har gjort generella 

felsökningsmetoder och därför lämpade instrumen t aktuella. 

Bland de förra har den s. k. Dynamic Testing blivit den 
populäraste. Det väsenlliga i denna metod är unJersökningen 

mr signalen, under det att apparaten är i drift. Signalen är 

let fumlamentala och kanske det enda gemensamma för 

alla nrottagare. 
Det servisinstrument, ~()m här skall beskrivas, är satillvida 

generellt användbarL, om man med det kan mäta signalen 

i alla delar av mottaga r n, ulan alt nåara ingrepp hehöva 

"öras. 

POPULÄR RADIO 

Principen för »Chanalyst» kan sägas vara den all lIlall 

kontrollerar de olika delarna genom att undersöka, om d" 
fungera i drift. 

S.om exempel på användninosområden kunna nämnas: 

J I KonLroll av strömförbrukningen. 


~ ) ndersökrring av rör. 


::;) Mätn irll' av fiirsLärkn ingen per sleg vid olika frekv enser. 


4) ndersöklling av driftspänningar, även AVK-spännin~. 


ar utan att den undersökta kretsen störes. 

;) "C nder ökn ing av oscillatorkretsen i superheterodyrrer. 

) Konlroll av kondensatorer i olika funktion er. 

7) Lokaliserin cr av distorsion. 

i::) Lokalisering av störningar. 

9) Undersöknin av tillfälliga avbroll, vi lkel är ett av d,' 

hesvärligaste ser . sa rbetena. 

Ex teriör U\· »Clmn :.Ll Y,li>. Til l vänder avstämnin;!srallt n för högfre· 
h em:- och mellul1fn·h en" kanalerna . till höger för oscillulorkanalen. 
t mir ten in orrlll1l t' ., tt"l till rörmhmetern . Upp till de fyra katod .,rrål · 

jnrljkator~ma . 
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För a lt \' i lättare skula förs tå il15t ru lllentel up pb) g"Ilad . 

;derges r ·r- t dc,:: · Cl nvändn ings mel:o I. ~()! 11 kan ~a l ll lll a nfalla~ 

i följ a nd . jl ulI kle r. 

.l ) K Oll lro llera ~ l rö l11f ö rbr ukn i ngen för moltagaren . 

:2 ) J..:: oppla en ", i··'·nal av kä nr! f rek"en ~ till mottagaren ~ HlI · 

lenn· och jordklä mmor. 

.-,) 	 F ölj s igna lens viie, gellO lll h öd rekvensdelell - m,;c illalo r · 

delen - mcllanfrekv ensd 'len - !it"f rckvc.nsdcle ll fra m 

till högtal a rell . 

[ I lVh:rt lerlnin <T a \ d e r esul tat, som framkom mit av :2 och 

3, kUlltrolle ra l i k ~p iinllingarna i de miss tiinkta delam a . 

.- I tfö r de övriga p rov i dc mi sstänk ta delarna, som k unn a 

behövas för fas tstiilland a\' felen , 

.\ v vii rclc iir, a lL både signal och spä nni nga r ku nna mä tas 

;;amt idi g t. För Mt de.s a dr iftsprov skola kunna göras, ii r 

),Chanalys t» sam ma n3a lt av l em olika in strument, vilka kun

na sa m ma nkopplas med \Tarandra eller a rbeta oberof'nde. 

D, ä ro : 

I . Höo·- (ch mellanfreb P il . kan al .!l. 

2 . Wattm etem. 

.), Oscilla torkanalen. 

4. Lå gfrekrvenska nalen , 

:;. L ikströnL rii r vollmetern. 

Dessa J1 3 1111l äro fner till fö r alt identifiera de olika dela r

na ~in {(jr att a.nge an vändningo;o lTlddcn, vilket kommer atl 

fram!!:"l a\' upphyggnaLl ell. 

/. Ifög- nch m ella n.jrekvenslwnalell. 

K opplingsschem a , ~t' f ig . L D enll a dd iir ell avs tä mrl, 

trestegs lr ögfrekvclI sförstärka r , avslut ad Jned en dioddetek

tor och btodstrålindikat nr. V i h a d ä rmed till förfoga nde 

en ll101taga n' med tre avdjmda kretsar , täcka nde frck \'en ~ · 

nmr det 95- 1 700 ke/ s, dvs. m ellan- och la ngvå o soll1 råd l 

i trE' k 1l1cl , J1 ii mli ~en: 

Band A : 95- 260 ke/ E 

Dan d n: 240· " kc/~ 

Band C : 600- 1 100 kl:,!_ 

Des.. a () !lH~i d l' n å terfill nas pa freb 'en, 5ka lan sam t ul1lkopl' 

h~ r 11 i f iO". 2, I nglt ngskabeln : so m innehäller en kondens ato r 

1':'l 1. pF fö r kapaciti\ späl111 lng delning i nk p plas t ill ja,·. 

kell L. ( e f ig . 1. ) Genom spänningsdelarelI kan nivå n 

ii l!d ras i fCirha Ila nd et l :1 000 genom tre dekader. Den k () ll

l ;ll ll erliga reglerul"en åstadkollll11 e:· genom ett variabelt ka
t"dmots tlrnd ptl (J noo oh m. T otalt åstadk ommes ~å le(l es en 

kontinuerlig reglering i fö rhållandet l: 10000, 
K at lLtrii lein dikatorn fun gera r som jämförelseinstrull1cnt. 

N iir den illkoJ1 lmande sig nalen ä r liten, hlir skuggv inkelll 

~t o r. · ~il· signalen öka " m inskar skuggvinkeln . E n lä mplig 

iu stiillninO" iir, all indika torn ligger pa g ränsen till »ön'r

lappn ing» , rhrs . »öga t» är nätt och j ~imn t slu tet. 

F ör a lt få lCirrc kä nslighet kan ma ll även anv~inda en 

ingångskabel utan kondensa tor, va rigenom den kapaciti va 

•. piinningsdela ren konHner ur f unkti on . Den möjliga regle. 

r ingen blir då endast l: 10. 
Kiinsli o-hct. Vid användning av den röda kabeln ( med 

kondensator) ford ras c :a S m V , fCir att indikato rn . kall 

slutas, när spiinn iugsdcla rcn ställes på maximal känslighet. 

' h r deIl g röna kabeln använ des (m ed di re t kopplulg t ill 

gallret ), iir känsligheten c: a 50 ,uV. S törsta avbsba ra kä n~ · 

Li ohet ä r e :a 10 ,uV . N oggra llnheten ii r c :a 20 0/ O: vilkt,t 

ii r fullt tillräcklig t för servisändamaL 

!\ILi tni ng a\' h c,gfrekvensspänningar kan lämpligen g öra" 

på följ ande sätt. A vstäm jn~trumcntet för hekvensen i fråga . 

I ll ställ sed aIl kontrollerna, så a tt indikatorn s1uter sig, när 

e l, känd spiill ning från en kalibrerad sign aloenerato r a ll· 

~1L1tes . Y i anta t. ex . denna spänning = 5 m samt i nställ

nin gen l och l . (Se fig. 2 a , viinstrn bilden. ) i inkoppla 

fcdan den okiind a spä nningen ( med sa mma f rekvens) sarnt 

,. tä lla pil n ytt in ni\·åll , ~å att indikatorn slutes. n tag. a ll 

N iyå gro .... 

HF·Mf·og o 
nä tt oc h 
j6 rnnl slule l 

N i'få tin 

F ig. 2. Tn-I;ill ll u,g.;.l.l rp-a ll ""h inf li ka ltl r rur H I'· och } IF·ka nJ !eIl . Fi g. 2 H . Exempel p.. in ': lt i ll n i n ~ur vid E- p~lnn j n g~m ~:i t n j n ;l' . 
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dellna inställn ing är 10 och 7. Den "nda "pänningen ar 

(h\ 10·7·;> = SO mV. ( e fier. 2 a.) 

Som indikator kan ä en användas rörvoltmetern , vilken 

då kopplas parallellt med illd i ' a torn genom ett uttag J; 

r fig. 1 ) . Detta är fö rdelak tigt vid mätning svaaa signa· 

ler. Rörvoltmetern kan pa samma sätt kopplas till oseiIIa· 

torkan alell . 

Som exempel på aJwiilldningen av högfrekvenskanalen kan 

näm nas : 

1 i 	 ~åsol11 rundradiolllottagare. En högohmig hörtelefon 

kopplas då till uto" n<Y..jacken . !VIan kan även an luta den 

inbyggda la ....frekvenBför tiirkaren eller en yU re förstär 

kare, om man vill an luta en högtalare. om antenn kan 

en tråd a lämplig längd an ändas. 

2 } 	Mätn ing av antenIlsignaler inom onuadet 95- 1 ,00 
ke/s . Känsligheten är ungefär konstant över hela fre· 

kvensområdet. 12 pV inspänning ger (; :a 1 V vid katod

stråleindikatorn. Samtidigt hestämmes approximativt fre· 

kvensen hos signalen. 

,I) Allvändning som avstämd rörvoltmeter. 

.. ) För lokalisering av signaler i en mottagare, både där de 

skola finnas och inte finnas. 

S} För att konstatera nä rvaron av brus, distorsion och 

brum, varvid hörtelefon eller os ilIograf anslutes. 

6) Som heterodyndetektor. 

l'i För undersökning av automatisk frekvenskontroll. 

:2. 	 Oscil/atorkanale/l . 

Kopplingsschema, se fig. l. Panel, se fig. 3. 

Denna del består av avstämd ellstegs h öO"frekvensförstiir

kare med tre vaglängdsomraden, avslutad med en dioddetp.k

tor och katodstråleindikator samt med frekvensområdet 600 
- - 16000 kc/ s, förd elat på : 

Band A: 600-1700 kel s 
Band B: 1 650- 4. 000 kc/ s 

Band 4,800-15000 kc/ s 

De~sa band terfinna" på Irekven-skalan och omkopplarenc 

i fi O" . 3 . 

Inkoppling sker med jacken J2, fig. 1. DenIla återfinnes 

längst ner till höger i fig. 3. Uttaget till vänster om denna 

användes för anslutning av voltmetern parallellt med katod· 

Etråleindikatorn. 

Till konstruktion och inkoppling liknar denna kanal den 

fijreO'ående, fr nsett att den endast har ett stegs förstärk

ll illg, samt alt freh'ensområdet är ett annat. 

E ftersom detta instrument huvudsakligen är avsett för 

undersöknin<Y a oscillatordelen i en IlIOttagal'e} erfordras 

mi ndre känslighet. 

Användningen av denna del sker på samma sätt, i det 

Hit indikatorn användes som jämförande instrument samt 

fö r korrekt a stämning . På så sätt sker också frekvens· 

hestämningen. Nivåregleringen användes huvudsakligen för 

illstäIInjng av resonanspunkten på så sätt, a tt man ser till. 

att indikatorn inte överlappar redan för punkter på sidan 

om resonansläget. 

Följande allmänna användniJlgssätt av oscillatorkanalen 

kunna nämnas : 


1) Jämförelse av olika oscillatorers nivåer. 


'l ' Bestämn ing av oscillatorIrekvensen. 


:-l) Avstämd rörvoltmeter för spänningar större an 0,1 


4) Som kontroll av oscillatorspänn ingen vid tillfälliga av· 


brott i mottagaren . 

,). 	 l'on/rekvenska11alen. 

Kopplingschemat återfinnes i fi g. 1 och panelen i fig. 4. 
Denna kanal består av ett stegs förstärkning samt en 

Fig. 3. Jnställ nin g,organ och indikator för oEciIlatorkanalen. 	 F ig. 4. Tonfrekvenskanalen. 
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dioddetektor och Il katodstråleindikator. Till utgangsjacken 

kan antingen anslutas en högohlllig hörtelefon, en oscillo

graf eller en förstärka re. För ni våreglering finnes en om

kopplare med lä<Tena 1 o h 1 00 samt en kontin uerlig regle

l'i ng från 1 till l lO med en potent io meter i galler retsen . 

T illsammans med indikato rn kan kanalen anvä ndas för mät

lIing och jämförelse av Iågfrek enta växelspänningar. Käns

ligheten ä r e :a 0 ,15 . Frekvensområdet med 20 0/o tole· 

ran s " r 150- 50000 p/s. D et rela tivt h öga vä rdet på undre 

griinsfrekvensen har valts med lank på ev_ uppkommande 

hrUl11spällningar. 

B1ockerin a skonden aton i vid ingången tillå ter likspän

ringar på upp till 1000 V. Den höga lngångsimpedansen 

2 :iVH2 ti!Iiitrr direkt anslutning till anoden på den mätta 

kretsen. 

AIlviindllillgsområden. 

1) Såsom låofrekvensförstärkare med hög förshirkning och 

god karakteristik inom tonfrekvensområdet. 

Z) R örvoltmeter inom tOllfrekvensområdcL 

~i) För avlyssnilJg av tonfrekvenfa signaler i olika delar av 

mottagaren. 

4) För lokaliserande av bwm och brus i förstä rkare. 

4. Rörvoumetem. 

Se fig. l och 5_ 

Denna består av ett katodkopplat förstärkarsteg, med en 

mA-meter inlagd i katodledningen , och mäter likspänningar 

inom området 0- 500 V. NoHäget på instrumentet är i 

mitten, och man kan utan omkoppling mäta såväl. positiva 

"om negativa värden_ Fyra mätområden finnas, nämligen: 

5tm O tiI1+ - volt 

25 » O » + 25 » 
-- 125 )} O » .L 

I 125 » 
-- 500 » O » + 500 » 

.amtliga spänning r mätas m ed en konstant illgångsimpe

dans av 10 MQ. Tillsammans med dioderna i de förut nämn

da kanalerna mäter voltmetern även växelspänningar upp 

t ill 15 Mc/ s med amplituder fr n 5 m upp till 500 V. 
På grund a\' den höga ingångsim pedansen kunna mäl

n ingar göras på dioder, AVK-sptlnningar Jn. 111_ Som exem

pel kan nämnas : 

l) Mätn ingar av likspänningar mellan ±500 v. 
2 ) ~Iätn i llgar av likriktade spänningar inom samma oll1rådl' 

utan inverkan på mätobjektet. 

3) Mätn ing av likspänningar p stYTgaller, skärmgaller, po
tentialer på anod, katod och galier i oscillatorkretsar. 

ulan att funktionen störes. 

4) Mätning av läckspänningar i olika mottagardelar. 

."1 ) _ilätning av spännincyar i kretsar, som inte tåla ström

belastning över 1-2 ,(lA , såo ll1 gallerspänn ingscel1er. 

."J_ Wattmetern_ 

Se fig_ l och 6. 

Denna kan endas t anvruldas på de växelströms- eller all

trömsapparater, som äro omkopplingsbara till no v vs . 

Wattmetern bestar aven strömtransfo rmator, en diod·· 

detektor samt en katodstrålindikator. Mätobj ektet anslute:;, 

tin ett intag på baksidan av »Chanalyst»_ Därigenom serie

kopplas det med strömtransformatorn och anslutes till no 
y vs_ Man mäter således egentligen inte effekten utan ström

men genom mätobjektet. Då spänningen är konstant kan 

regleringen graderas i watt. Regleringen inställes så att ögat 

nätt och j ämnt slutes, varvid effekten direkt kan avläsas. 

foggralUthet 10 0/ 0_ Mätområde 25-250 watt. 

Denna anordning tillåter snabb kontroll av effekten vid 

kortslutningar och andra fel, som göra vidare prov på spän

lIingar och signaler omöjliga. Den användes för lokalisering 

av fel i »döda» mottagare samt i fall med nedsatt känslighet. 

I vissa fall ka n man därigenom undgå skadliga längre in

kopplingar av mottagaren. 

Därmed ii I' verkninassättet hos »Chanalyo;t» beskrivet. V i 

skola i nästa artikel närmare ingå på instrumentets använd

ning vid felsökning. 

Fig:. 5. Ri.irvoll mctern . Fig. 6. Wattmetern, 
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F ig . 1. A jl pa ra t ~ n , kllpplin g.,;o(:h em a. V tirc!ena pa lll ot,t ånd lIch k., n 
densa torer ,irtl fi ilja nde . (Se ,ivcn fi g. 3. ) 

H , ~ l ~' ( Q . p oL 
R~= lO kO, pot., oS 
H.1 = O,S MO, pot . 
R, = S kO, l ,"t . 
H-,= l kO, l W. 

W ( trt! dli nclad ) . 
HIl = 1 kO,1 W. 
Hr = :iOO--J 610 Q. 100 W. 
1\, = 1 'IQ,] '4 W _ 
R, = l 'IfQ, jllll. 
R" .= ,J ) '10, l n ,·V. 

HlI = l 10. 
C I = 1 ,II F ( papper ). 
C" = 8 .aF. 
c'= 8 " r. 
C;= 81/F'. 

<:'_,= 3 p F . 
Cll = SOO pF. 
G= ,>)jrnlam pa , 130 V. 
L = kontroUampa, 6 V. 0 ,.1 
71 [ = e text e n . 

A . 

O POPULÄR RADIO 

för anslutning till växelströmsnätet 

Av fil. stud. Paul Normark 

S';lIIlIlm,dra{( au inn ehii.{/cl: Be~kr i \ol'ljll g: a\' en ha lva utu
mati ,k t.dellraler ill p:öll vck·l med r elä m cde lH vi lken höga 
tl'lrfITaff'r in g ,;ha;; t ip:hett_r \.an Ilpp nas. Eiter m a nu ell a im 
pul ,;e r lämna r Ile n i nj() t i;~l ls i ill n,ckla r a\ »hu g»·typ 
:o<åy~i l korta 3 0 m langa tt!cken uut omati :;.kl. Den rn ekaIlj ~ ka 
kOll ,tr llkti"" n bc,kri ves i d etal j . 

Under de senas te [Hen ha i amerikansk r adiolitte ratur 

pllbLicerats he5krivninga r av :":onstruktiull er un der be

aämning n Electw llic Ke) , avseende en eIF.ktrisk t elegrafe

;'ingsnyckel, fOIl1 efter manuella impulser själv lämnar ett 

c.. ntal korta eller långa tecken, beroende av den manuella 

impulsens längd. Denna nya konstruktio n skilj er sig från 

rlf: mekaniska s. k. bugs, so m sfl go tt som undanta" slöst eu

dast lämna de korta teckend elarna automatiskt, medan de 

länga sL s SOI11 på en n yckel av vanlig, vedertagen konstruk

ti on. Ett fl ertal Eleetronic K eys har konstruerats, men dc 

flesta äro dock rätt i.nvecklad ' till sin konstrukti on och 

hegagua 1-. ex. gaslu'laddnin::"srör uch reläer med invecklade 

kontaktkombinationer. F öreligga nde konstruktion är jäm

ic rehevis enkel och billio i utföral\(l e och lämnar trots detta 

ett fullgott resultat. Bortsett fran reläet ä ro dessutom de 

f1 (~sta ingåenne delarna i den svenska markltaden vanligen 

f;irpkol11 l11anrt e slandarddetalj er. F örf., lm h aft s'iu appa ra t o 

j radi otra fik , h a r funnit den motsvara h ögt ställda krav pa 

d rift5äkerhet och korreh teekenCT ivning. 

.Vyclcelns verkningssätt. 

[ pri nc ip fun <>e rar apparaten på följ ande s~itt: Växel· 

", lrömrnen från nätet halvvå cyslikriktas i dubbeldioden 25Z6, 
vars ena di odhalva lämnar den fö r manöverröret GCS er

fo rderJjga anodspänningen, medan den andra lämnar negativ 

gallerfiir ;;,pänning. S0111 de t framgår av kopplingsschemat. 

gå r all oclslröl11 ll1en via filt ret C R;,C:) genom manöverreliiet 

till anoden j 6Ci. Negativa gallerförspänningen filtreras i 
C.tRGC.; och lägges genom den trådlindade potentiometern 

H~ till den gemensamma »minus»-polen. Reläet är så vall, 

flft Gei i vila med sin an odström attrahera r ankaret, vari · 

renol11 kontaktg ruppen S I ~lutes . 

För man BU II 'ckelarmen t. ex. åt vänster , kommer den 

<ltt göra kontakt m ed den höcyra kontaktskruven och sluta 

t n nega tiv spänning genom kontaktg ruppen S I till gallret 

pil 6eS. Samtidigt uppladdas även kondel15at orn Cl> so m 

ligger mellan gallret på GC5 och »jord ». Gallrets negativa 

potenlial minskar anodströrnmen, tills den ej längTe {önnar 

hälla ankaret. och detta faller tillbaka , varigenom 1 bryter. 



frid i hoH.np,åt.n 

-"'~r~ .!IftJppm '.4H~r 

De/lin criiM,od sfÖ/$"av 

Gtwwrttbol"r'tTf :ttod 

Fi g. 2. Kc,n, tl'lIkt inn .' ritni ng tilt s iä lm nyckeln. 

~ amtidigt lute]' kontaktgruJjpen ~ den yttre llyckling"kret

.en. Emel1el'tid håller nu 'ondensatorn j längre någon 

laddning geno m att Sl är hmt ~ 11 och urladdas så småning

om, arvid gallret å tertar sin normala potential. Samtidigt 

ökar också anodströmmen till normalt ri lovärde, och mag· 

Ileten attraherar ater ankar t. Hålle nu fortfarande n)'ckel

armen i teckengi nhlgsläge, upprepas det beskrivna för

loppet, ända tills n -ckelarlUen återföres Im det neutrala 

mittiäget. Föres dä remot n rckclarmen ti ll höger,. kommer 

en mindre l1egativ gallerföJ"piiJlning alt la gas ut från poten

tiometerns flytthara uttao' och lämnar kondensatorn el mind

re laddninO'ar, van-id det t idigare förloppet upprepas, fastän 

i hastigare takt. Denna bestämmes v j'nstälInillgen av R t • 

som injnstera 5a att rätta p roportioner erhållaf; mellan de 

korta och långa teckn JlS länO'd. 

Motståndet. Rt , som huntar kondensatorn ' I ' reglerar 

urladdn ingshastigh 'ten för denna och härigenom oeb il. tec

kengivlling;;ha tigheten. P otentiometem R3, som shunt.ar re

läet genom ett motstånd R[, reglerar också i viss mån tec

ken ITiITI ing,;1ta, tigheten, men d • huvutlsakli o-a uppgift är 

dock alt giva uppehållen mellan t.ecknen kor'rekta llropor

tioner och härigenom korri O'era stllen. 

,-----------------------------------. A 

G 

L---------------~----------________ 8 1 

Fig. 3. ombinerad akuHisk·optisk kontrollanordn ing. 

Det praktiska utförandet. 

Det praktiska u tföra.udet torde ej b juda på störr svårig

heter. Förf. begaonad> ti ll alJparatlåda n kåpa. från en 

kasserad elektricitetsmätare. Sådana brukar det vara möj

1igt att erhålla billigt från de fI e ta elektricitetsverk. Den 

elektriska enheten är monterad på ett li tet alumini llmchassi, 

som sedan fästs med skruvar i bottenkåpan. Här ä även 

den mekaniska nyckelenheten placerad, som framgår av foto

grafierna. Det bör obseweras, att dl'n na är helt j olerad 

från kåpan. En kasserad vridkondensato r, från vilken plat

(orna avlägsnats, bildar stativet för nyckelarm, lager och 

kontaktskruvar. ryckelanuen bestar aven mässingsskena, 

som genomborrats och försetb med en 3 mm stålaxeL Stål. 

axeln fästes i mä!lsingsarmen och l grades i »kondensa

tOl'O'avlama» i nålla O'er. Såväl stålaxeln SOI11 nåIIagren här. 

3tamma fråll fI~l tidigare nämnda elmätaren . Vrån en ka5
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Snabb och tillförlitlig provning med 

Atlantu S rör provare 
NYHETI 

Pris 
J<to. SilO:

nett., 

~ro(h~l1 444 ;ir (:11 lUo ue rll t'lirp ro \" url' . Provar aHa fört: 
I\: OUHn a lH~e e urop(' i ~d{ n 0('11 am c l'ika nsl:.::a rö rt y-pcr frun 1 .~
ll7 ,'o lt. lt'ör i': cdtl m ed s i n nr ik tr.n·k - I,:nal'l' ~oml;;:oppla rc för 
itHlidtlud l mii tn ing a v a lla i r i iret ing-l1endc ticktio ncr . 
Pro\-'u r k ort:-.:lu t ni ng. lii ('k ll i llg Qf'l l Hybrol"(:; nwll u n oc h till 
S<11fltli g-a ·Iel, tro Llc r. Emi R-o:: io ll . GHillt 6'uhaY b rott. Anslu t 

n ing Ull " :i"c l ~ t r(j lll 11 {J- !!.J O "o tt. 

Siiljfll':i a" alln \'iilsorterrule nuliogros siRter. 


H/lgiir liV(' IL prö~p ('k L iin' r thlntu'S unheTsalins trunleut, 

siJ:'lmlge llerator o~ h tOllgeller

Obs. 1 !'ro\-iristrunlcllt till p f't Jiioonde med 
dagar. 

AKTIEBOLAGET 
Regel'ingsgatan 40, Stn<"ldIOlm. 

~ltor . 

retllrrät.t lnoJu 8 

TRAKO 
Tel. 204039. 

'I 

CQ .... . CQ .... . CQ ..... CQ 
Känner N i igen anropet ? 


Radioamatörerna i alla länder s~ nu fram mot den 

tid d dc ater kunn<l träffas. 


En av världens främsta radioamatörer 

CLINTON B. DESOTO 
berättar i 

RADIOÄVENTYR 

om de bragder som utfö rts av det världsomspän< 

nand~ brödraskapet - radioam.1törerna. 

Pris kronor 8: 75 

Insänd ned.)nstående kupon;; till Eder bokhandel eller Stcinsviks 
Boktödag AB , Tunndgatan 3. Stockh olm , och ~'i crh.i llcr boken 

mot po~t(ö r.sko tt. 

Till . ... . .. .. . . . 


Sänd mo t postfö riko tt , _, . .. . . ex. R;tdi o :ivcnt)T 

~amn : 

.AdIess : ...... ... .. .. .... . .. . P. R. 


serad radioomkopplare erhölls kontaktfj ädrar med silver· 

stift. 

Längst ut i ena ändan har mässingsskenan kluvits med 

en bågfil. I uppsågningen har kontaktfjädrarna placerats 

och fästs med en genomgående skruv och mutter. Ett par 

mässingsskruvar försågos med kontaktstift av ädelmetall 

genom lödning, varvid man dock måste skydda kontakt

' torna. K ontaktskruvarna m onterades sedan isolerade från 

stl tivet på sådant sätt, att manöverarmen i sidolägena gjorde 

god kontakt med dessa . I den andra ändan försågs nyckel. 

armen med ett grepp av bakelit, bestående aven knapp 

för pekfingret och på andra sidan en skiva för tummen. 

Denna anordning fästes vid armen med t. ex. en försänkt 

skruv, över vilken man sedan gjuter isoleringsmassa, så att 

apparaten blir spänningslös i förhållande till jord. Den del 

av armen, som stack utanför kåpan, överdrogs med celluloid, 

men man kan också använda systoflex. 

På ena ga\reIn av apparatlådan fanns ursprungligen en 

genomgående kopplingsplint av bakelit. Denna avlägsnades, 

orh i det därigenom uppkonma hålet monterades en kontakt

brunn av strykjärnstyp och där omkring ett metallgaller 

S0m beröringsskydd. Bakom detta monterades sedan för

kopplingsmotståndet, som erhåller sin luftcirkulation genom 

nämnda galler. U ttagen från kontaktgrupp S2 på reläet fin

nas på ena långsidan. 

Reläet är i modellapparatel1 av fabrikat L. M. Ericsson 

och har ett motstånd på 2 000 ohm och attraherar anhret 

vid 7 mA. Magnetspolens typbeteckning ä r ReA 20142. 
Skulle det visa sig svårt alt anskaffa just denna typ, kan 

man j u använda ett annat rör och avpassa reläet efter detta. 

Att erhålla rätt kontaktkombination underlättas av att både 

T elegrafverkets och L. M. Ericssons reläer äro konstruerade 

för utbyggnad och ombyggnad av kontaktgrupperna. 

Vad anordningen med glimlampan (fig. 3) beträffar, så 

har den visat sig mycket praktisk, deis gellOIU att man 

härigenom kan begagna medhörning vid signalering, dels 

genom att man har en optisk kontroll över apparatens funk

tion. Tonhöjden på glimlampsoscilIatorn är beroende av 

värdet på Rs och '6' Tonen kommer att »glida» något, 

vilket är särskilt märkbart vid de långa teckendelarna. Or
saken är att spänningsändTingen över A- B är kontinuerlig. 

Vid optisk kontroll betyder detta ingenting, och även när 

an ordningen användes akustiskt medför detta knappast några 

allvarligare nackdelar. Glimlampan är avsedd för 130 V och 

är monterad i försänkt hållare av bakelit. 

'lan bör in te hlunda för de fördelar det ibland kan med

föra att montera de mekaniska och eleklTiska enheterna se

parata och förena dem med en treledarkabel. H ärigenom 

kan man eliminera knäpparna från reläet, som kan verka 

irriterande för en del telegrafister. 
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Använd PH ILI PS 

svensktillverkade radiodelar 


RÖRHALLARE, 8-poHg, gjuten i bakelit, 
avsedd för nyckelrör (lock-in-rör) benämnes 

RK 275.16. God kontakt erhålles utan att rör
stiften utsättas för alltför stor påkänning, 

vilket uppnåtts genom att kontaktfjädrarna 
gjorts tillräckligt långa . 

AnvändPhilips långlz'vade 

"Miniwatt"-rör - till

verkas ävetl vid N efa i 


Norrköping. 


• 

Begär Philips utförliga ka

talogblad för radiodelar. 


PHiliPS 


POLSKRUV med tre anslutningsmöjligheter 

utåt medelst 4 mm banankontakt, kabelsko 

eller 2 mm tråd i därför avsett h ål. Skruven i 
förnicklad m ässing är svarvad i ett stycke. 

Undre delen försedd med lödtapp. Benäm

ning RK 851.18.2. 

TRIMKONDENSATOR, luftisolerad. Ut
märkande egenskaper: stor kapacitetskons 

tans samt okän slighet för temperaturväx

lingar och fuktighet. Tv å typer tillverkas 

7863-01 med k apacitet 2,5-20 pF 

7864-01" " 3 --30 pF 

POTENTIO M ETER, trådlindad, med 
stomme av g juten bakelit, lindad med kan

thaltråd. Den har l-håls fastsättning, kan 

låsas mot vridning samt har isolerad axel. 
Kan levereras antingen med 16 mm axel, 

räknat från panelens baksida, eller med 
kort axel med skåra för skruvmejsel. Även 

annan axellängd på begäran. 

Samtliga dessa radiodelar tillverkas vid Nefa i 
Norrköpi1lg,Skallditlaviens största radiofabrik 

RADIODELAR 

SVENSKI IKTlEBOllGET PHILIPS RIDlOIVDElNINGEN STOCKHOLM 6 
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Teknbkn f1'1\l\"o. ny m l!m nJlmiin t, Inl r tsflC bes lUll. blir nednn. Bre
..en fII ....C8 m..d I' krift "Frå(l"(!llpa lt p" Odl in "dU8 till Popullir 
Rad1,,,, "'dnJrt lo n, l'o"t box 4110. Stockholm l . Brevsvar på tekniska 
f .....gor kan ej II1mnn8. Red. 

»Rörteknik., au mun \, gagna ''fl p ntod med inre anslutning av 
hrom, gdllret ti ll katoden sasom triod genom att förena anod och 
5kärmgaller? 

S var: Ja, röret kommer pmktbkt laget alt verka som en Il"iod vid 
denna koppling. trot all b. ornogaUn:t är an~Lutet till katoden. 

»Expenmentalor:1> En gli rnlampsgenerator (ent samma princip som 
ka todstråloscillogra ferna5 vippsvä nglli ngsgeneralorer) har tillverkats 
aven vanli g .5 \II glimlampa. D 'Il'na shuntar en kondensalor, SOIll 

j eri e med ett mot stånd är aMIlIt en till en likspänning. Generatorn 
kan j fas alt fungero. Var kan felut tänkas ligga? 

Snu : Glimlamporna äro i r egel f,;rocdda med ett inbyggt serie, 
llIolstand, ~om har till uppgi ft att begrän lIl'ladclu ingsströmmen 
gen m lampan. DCUa motstalld mii~ l e avlä as, för att glimlampan 
,kall kunna användas som generat r . Ett bra säll är att med en 
bågfil säga upp el t spår fU ll t mässing~sockeln , strax nedanför den 
vid gla5et faslk.ittade kanten, va reft er ockeln ka n tas a och mot· 
st' nd'0t avläg;;nas. Sedan den med mot ' t1i.ndet hopkopplade elektro· 
den i lampan förenal - direkt med 50c,·el.ko ntakten, ättes oockeln 
åter på SiTI plats, och spåret löde.> igen på lre täll en runt pedferin. 

En glimlampa, ur vilken mouandet avlägsnats, filr ej anslutas 
till bely,min cysnäte t, t lampan skadas hurvid. id all användning 
må. le lampan p:i ett cller anllal ~ ät l ha ett mol stålld i serie, vilket 
begrän sar Irömmen. DeU3. är jll ä,' n fallet vid generatol"kopplingell 
i fråga. Det iir bara det , Jjtt kondensatorn ffi -t an slutas direkt 
över lampan. 

Om glimlampsgelw.ralorn är rä tt lItfi;rd i ovan beskrivna avseende, 
kan ulebliven sviingning bero på atl Libpänningen är för låg. Vid 

Rörprovare 38~OB 


Ett instrument för varje radioaffär 

Pris netto kronor 270:

Fabrikant: 

ELTRON 

S T OCKHOLM 


en lampa lör 220 \- rä kel' ue t t. ex. ej med ett 120 anodbatteri. 
utan man miLste ha ett batteri på 'tt par hundra volt eller så omkring. 
En lampa för 110-120 V kan d ri va" från ett 120 V batteri. Det 
gäller att komma upp över glimlampan .. t:·'Il dspänning. och denna 
är n "ot olika vid olika exemplar, 

) Effektiu Ii terkvpplill g.'J> Kan t.iIl t:1I g!irnslabn isalOl' begagnas (' J1 

gUmlampa av 1'I1l1 li g, stor typ? Stabilisatorn är avsedd att hålla 
anodspänningm konstan t pa detek torn i en kortv g mottagare, SOUl 

iir nätdriven et att 5.terkoppl.ing ' ll ' an inslällas nära svängnings
gränsen, ut illl alt detektorn ollpphiir]igt går l och ur svängning, då 
n~1tsptinnjngen varierar. 

Svar: Om det i glimlampan inbyggda s trumbearänsningsmotständet 
borunges, kan lampan med mer eller mindl"e gott resulta t användas 
för spiinningo'i tabili sering. E tt _pecie]]t glimstabilisatorrör är aU 
föredra, mnTid en lämplig typ fil r utväljas . I föreliggande fall räcker 
det med en viLslröm ho stabilioatorröTt:l om n gra få milliampere. 

BeLräifan<le borttagning av det inbyggda motstandet, se svar till 
~)Experimenlator» . 

" Korll;ågSimtuSLUSI,» I ll'loltagare för lang. och mellanvåg begagnas 
ju vanligen avkopplingskonde.nsatorer ( t. ex. vid högf.rekvensrörens 
skänngaller) på 0,1 ,{tF , naturl.igtl'i5 av 5. k. induktansfri typ (»lIon· 
induetiv,» ). Nfu- det gäller llltrakorlnt<Ysapparater ha avkopplings
kondensatorernas dimensioner r cduceratll l.ilI tvenne kopparbleck med 
en glimmer~kiva emellan. Kapaci tanscn är jll då ganska låa säkert 
mindr.: än 1000 pF. Nu frågas, om det ej i apparater för vanlig 
kortvåg (ca 10 O ro glängd) I'ore bäst med al'kopplingskonden
satorer, vilkas värcle ligger nagonstan.s emellan de ovannämnda kon· 
densatorernas lör mellan· och lång'våg Te':;p. ultrakortvag? 

Star: Jo, detta är alldeles rikt igt . i\'lan brukar i spe ~almoLta"are 
för kortvåg bega~a avkopplingskondensatorer p.l. J0000 pF al' 
induktan~fattig typ helst naturligtvi glimmerisolerade. I kortvåg-
mottagarens mellanjrekl'ensfiirstärhare (om det är en super) måste 
dock gi ve tvis kondensatOJ"er på 0,1 ,aF användas, om det rör sig 
om en ordin,ir mellanfrekvens, t. ' l'. 1165 kp/ . 
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Ett nytt år med nya möjligheter ligger framför D ig. 
Men har Du k unskaper nog för de större upp~ 
gifter, so m kanske möter Dig under det nya året ? 

H undra tusentals personer har genom stu dier vid Brev~ 
skolan skaffat sig stö rre möjligheter i Ii et. Tag även 
D u steget till ökade kunskaper! Fyll j kup ongen idag 
och sänd de n till Brevskolan 1 

Utd rag ur Brevskolans tekniska kursp rog r am: 
U clmnl.t, verk . tncls  E'örgasnrmotorer t; /e l<t rls k IUllägg VIll ainstallatIon VUrmelii ra m. fl. 
t"I" UJ< : ni na- teknlIt: L jus - och IJ c l y sn l n g ~  Grundkurser ,l\1n s ldnlU .....l : leknl kIn gen jö :- sI\: n T~er I nstal1a tlirskurser för Grund ku rs lIngenjörs kt1 rser E llll ft le <l nlnga r Vf· tl~mil~ ta. re.l i- U r5r t" C- och B-behörig he t matematikl<'önnunskur 'e r E !kruftstatlone r och F örmnllsku r er ~{u utö rsk u rser G ru l1 dku r~ l fys il. och ~ [usk l nisllm rser u nderstatloue r Yrkesku r se r Yrkeskurser l~e lll IYr kesiw rser r::Jmä ttekui l. m. f l . I nl~d ll lng t lII verk - I !\ t tekn lkens gru nder. \ lI mä n masJd nlä ra Elel,t"rlok maskinty g~ rn tlsl{j JJ eru a T clolelrn ik, Elektr icitet811i ra ns' Iekanlsk y:i rm eteorl tek n ik :HYI'Clma skl ucr g ru nderogpannor F uIl stli ndlga ra dlo 
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7\[y svensk flora 


I 
En fullständig flora efter moderna 

principer med över 800 vilda 

svenska växter avbildade l sina 

naturliga färger. 

SVENSKA VÄX TE R 

A v Bjö rn Ur si ng 

"Boken är försedd med en mängd utomordentligt vackra färgplanscher av många 

hundra växter, som ge.r tränade botanister tillfälle till många angenäma studietimmar 

och som för den okunnige kan bli till en förträfflig handledning i växtkunskap." 

A. B. 
Pris: H/t. 16: - , Klotb. 21: - , H/r. b. 26: 

N o R D I s ROTOGRAVYR 
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