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SrilLtrt rirr> r'ril virla trafikantcrs och dct var- r';il nted clcnna avsikt, byrirns teleioncr licl trafikstorningar
kl:rgoural s:i r':ihnotiveracle, sonr cli
sor.u stvrelsen f iir Stockhohtrs Siidra 16r att ge kioskpcrsorr:rle
n infornt;rrlc lrtro pi, bristlurtlc infornration. Spirviigsaktiebolag licl dcttas bilclan- tioncr fiir r-id:rrebefordrantill passa>\':rrfiir konrnrer inger-r buss eller
<lc gav verkst:illan<lc dirckt,iiren i
gerarnil ofta klickatle pi gruncl av att
:piilvagn ellcr ingct tunnelbanctig?>> uppclrag att siika tr;iffa avtal >nrcd tlessatclefoncr voro upptagna av arga
>\-:Ltl h:rr hint ?> >Niir kan nral.t nigon niirboentlc tclcfon:igare onr be- trafikanter.) Unrler clet scrrastc :iret
viinta sig. att trafiken konrnrer iging
gagnantle :rv rlcss apparat)).Onr rlctta har ratliokonrnrurrikationbiirj;rt anigerr?> Frigorrra ktittttas nog igcn ar'
cj lyckades. skullc cgen appal'at :ul- liind:ts virl Spilr':igcn, och radiotr:riikpersonalen,och sonl pass:rgerare sl<affas.Sedan tlcnna tirl Ita dc tckbilarna utgiira ctt bra konrplentrnt till
ha r-i v:il alla nigon girrg haft ar-r- niska hj:ilpntcdlcn filr infornrations- t c l c i o n c r r t a f i 'r i r r f o r n r r r t i o n .tj :L r r .ttn .
ledning sj:ih'a st:illa liknande frigor
tjrinst utvecklats. och Sp.lrviigen har
Spirviigens pclsotral av itlag - och
iilen onr vi sisom anstiilkla r,id Spiriiir s ok t : r t t s u c c e s s i v to c h e f t e r c k o - tlcrr skiljer sig i detta avsecnrlc ei
q11i1111
r':iger-rvarit rneclvetnaonr att traf ikruorrrisk f iirnriga anskaffa sid:rna irin folk i allnr:inhct 111'
lctlningens nrirjlighetcr att gc svar
lrjiilpnrerlel. Telcfoncn har .r'arit och gatll:r rouraln:rs rilstresrrrscr. L'tro1rvarit starkt bcgrinsade. Det :il r-:il si.
irt viil iortiararrrle clct viktigastc korn- ning :n' nrerl<lelan<lctr
till en stiirrc:
:ttt nlarl karr fiirdraga, att traf ikr r t r r nik : r t i o r r s r r r c r l lfti'ti r i r r i , r r r r r a t i o r r t . r folks;rurling k;ur <Lirfiir cj grinra skt'
nrcrllen klick:r rli och rli. onl nl:r.n i h:itlL liktningalna, till trafiklctl- i t l l t i n s t o r l t ' t j r u t 'r I f i l r v r i ttl :tr r.r r t
b:rla b lir tillrrickligt inior ur r r iLt l ont n ing-cn oclr irin <lcrtna till l)irssagr- srirskilt gott rt'sultat - utxll att trLlt't
orsakett och ont stirlniugens strrtrtr-rlik:t rir.rna.\';u'e sig tlet erillt (lc s. k. stolp- iiirst:irkcs pl clektrisk lrLs. l;rrstrr
r':rr:rktigltet.
tclcioncrrlr. I'rcssln'r'irnstcleione.::elliiist;11;1rq;1111:rgcttingar
lta ock.ri iurrlrilr :rtt krtnn;r ge iniorurationtr oui
ler aliptrratcl i 'r'irrt nrrr':u';uttlcnro- n i t s v i r l e t t l ) i t r p l : r t s c r i s t : r t l cn.t'tL r r r
<h'iftstirrning:rrnui:tc lr<lningerrsj:ilr' <lcrna tclefonslst('ul. ('l )et h:rr rlock nigr;r il tilllxrk:t och ha setlt,rrrrcrrr
liunn:r inhrinrt;t uppll'sningar rrtifrAn. s r r gt snr i g , a t t u p p l i n g n i u g : r v I 'r 'c s s - korrrplcttelats rrretl rirrlig:r cnlrrtt'r i
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Pd T-statiottutR,idnansratatts
plattf1t7111
har fut risat si.gliiupli.gt
att ltlarcra tti pclarli;.gtalare
pd vardcrasidarrau tnirtpclarradctt.

Tri z trtt'tcrli;,gaptlarhi;,ltalmciitcr plattfrrril1g115
rtrittt,id Tstatiottt'trOdurplmr ge tillfrcdsstiillardc
tppfattltarlrctiiycr ltclo
p Iattftty111I 11 t rots t akcts ckobefordranfu r'al w t[tt7n111i 11.g.
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Tal.lriksht;.gr
alare
n i taketp,i biljctthalletrs luuudbiljctthio
sk ger
ljud, fit biljcttforsalja.rcn.
Mikr,,firrcnltiingerpd sittiox, ,nur'i,0,
( rdkttatuppiJrdn
samttryckknapp
) talkontrollanpa,..upptagetlanrya
fiir signalpiniilgtill tun,ilceilttaleil.
och lnetl anskaffandet av racliobilarna, soltr ju ha hirgtalare fijr uts:indning av nreclclelancler-r
till passagerarna.
Ett stort steg frar-nit frjr infornrationstjlinsten ta vi untler hijsten och
vinterrr i ir mecl f:ircligstiillandet ar.
ett 4o-tal nya och nroclerna hiigtalareanl:iggningar, vara\- tre pi ytniitet Sdclerrnalnrstorg,Hornsplan, Teeelbacken - och rester-rpi T-banan. ythirgtalarcanliggningarna nredge lokal
utsiindning av nteddelandcn, r'arvitl
Itela cller vissa delar ar- resp. trafikplats kan tickas. Infornrationen till
trafikplatscrna miste siinclas pr telefon eller radio eller nred bud. Tbaneanliiggningarna medge likalecles
lokal uts:indning pi varje station,
men clessutomrmeclge cle central utsindning till stationerna frin de bicla
tunnelcentralerna samt utr':ixling av
konfcrenssamtal via hrigtalare nrellar-r
tunnelcentralernaoch stationernaslruvudbiljcttkiosker. Ett zo-tal anliiggningar riro iclag f:irdiga och tagna i
bruk, och nran hoppas, att tle itcr-
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KonradJohansso,tproudr ht;gtalaranliiggtringen
uid Rddnranspatan.

stiencle anl:iggningarna liksont utrustningarna i tunnelcentralerna fijr
centralutsinclrring och konferenssanrtal skola bli frirdiga att tagas i bruk
or.nkring irsskiftet.
Utnrstning

i tunnelbanan
En statiorrsrrtrustningbestir i huvudsak av ett antal nrikrofoner och
hiigtalare sanrt en fijrstirkare.
pe
plattfornren finnas i rcgel tvi hiigtalare. \'issa fiirortsstationer r-nctl en
uppging och nrecl kort plattfornrstak
fi dock tills viclare cnclast en hiigtalare pi plattfornrcn, meclan vissa
tunnelstationer nrerl pelare fi fyra
plattfornrsh,irgtalarc. Hirgtalarna ha
en utfornrning', sonl skiljer sig frin
clen man ;ir van vicl. De iro gjorcla
sisorn lingsnrala litlor, ibland bredare
upptill ln netltill. I varje lida finns
emellerticl ett antal konhrigtalare av
nornralt slag. Placerirrgen av koner pi
rletta siitt i en rarl rrretlfdr gotl riitverkan av ljudet och :ir cllirfiir linrplig for cle lingsnrala stationsplattfornlarna. Ljuclet strilar ut i en hoo-

trvckt >skiva> vinkelriitt nrot liclans
l:ingclaxel. D6. hirgtalarlidan iir placeracl vertikalt, fir nran silunda en
horisontell >ljutlskiva>, nredan man
vid horisontell liclplacering fir en
vcrtikal >ljudskiva>. Den vertikala
lidplaceringen har tilliimpats i tunnelstationerr-ra, varigenont strirancle
ljudreflexer nrot plattformsgolv och
-tak undvikas. Pi forortsstationerna.
ttir clet tir angeliget att koncentrera
ljuclet till plattforrrrarna och undvika
att stiira dem som bo i niraliggancle
fastigheter, har clen horisontella liclplaceringen med ljudftrrdelning sisonr
erl vertikal >>skiva>tillinrpats. En
vcrtikalt placeracl hrigtalare kan liknas vicl en pelare, och detta har givit
nanrn it hogtalartypen, som generellt
kallas pelarhogtalare. Pi plattformens
mitt finns en mikrofon i ett skio.
Den ir fijrserl<I nrerl taltangent och
:ir placeracl pi en mikrofonbox. Denna har talkontrollampa, sonl blinkar.
tli nran talar i mikrofonen med l:inrolig r,iiststyrka och nretl nrunnen titt
intill nrikrofonen, och upptagetlampa,

sonr lyser, di nigon av stationens
irvriga mikrofoner anvinds.
Varje biljetthall har en eller tvi
h6gtalare, utformade sisom ett prisma
och dirfor kallade prismahdgtalare.
\:arje prisnra innehiller tvi konhtigtalare, som iiro placerade pe samnra
eller olika prisnrasidor. Pi vissa platser, exempelvis Blackeberg, anvindas
speciella hiigtalare.
I huvudbiljettkiosken, clen s. k.
spirr r, finnes i taket en liten hiigtalarc-, kallad tallrikshirgtalare pi
grund av dess likhet med en tallrik,
och en mikrofon. Den senare har
samnla utrustning sonr n-rikrofonen pi
plattformen men clessutom en tryckknapp ftjr signalgivning till tunnelcentralen.
Pi vissa stationer fiirses iven befilhavarrummet med tallrikshrigtalare
och mikrofon. Likaledes konrma de
bida signalstillverken att fa sedan
utrustning.
Fiirstirkaren med tillh<irande reliutrustning placeras normalt i nigon
av stationens elcentraler.
Ccntralutrustningen i vardera tunnelcentralen bestir av en maniiveroch indikeringstabli sanrt f,iirstirkare,
mikrofon och tallrikshijgtalare. Man,iivertablin har tvi indikeringslampor
och en 3Jiges ornkastare frir varje
station. Den ena lanrpan lyser, di
notsvarancle stations hiigtalaranliiggning ir i bruk lokalt. Den andra
lampan lyser, di anrop gdres frin stationens huvuclbiljettkiosk nrecl tryckknappen i mikrofonboxen. 3-liiges omkastaren stir norrualt i o-lige. I liige
I inkopplas stationens utrustning, och
man kan frin
tunnelcentralen tala
direkt till passagerarna pi clenna. I
lige II inkopplas enclast hiigtalaren
i stationens huvuclbiljettkiosk(er) och
konferenssanrtal med kioskpersonalen
kan utv:ixlas. Flera omkastare kunna
manijvreras samtidigt, och det ir siluncla miijligt fijr tunnelcentralen att
tala clirekt till passagerarna pi vilken
eller vilka stationer som helst respektive att ha konfereussamtal med biljettkioskpersonalen pi vilken eller
vilka stationer som helst.
Kommunikatiorrcrrnrellan stationerna och tunnelcentralerna sker via
triclar i de telefonkablar. som ingi.
i tunnelbanans signalsvstcnr.
Utrust-i'g

1A ytniitet

En stationsutrustning pi cle tre 1-tstationerna Sijdermalmstorg, Hornsplan och Tegelbacken bestir i huvudsak av en eller tvi pelarhrigtalare,
eventuellt kompletterade mecl extra
hiigtalare i inomhusutrymmen, samt

mikrofon och fdrstirkare. Pelarh6gtalarna, vilka se ut som stympade
koner med clen bredare basen uppit,
iro av Telefunkens standardutf6rande och innehilla samma hiigtalareelement som i T-banans pelarhiigtalare. Mikrofoner och f6rstirkare
iro av exakt samnra typ som i Tbanan till ekonomisk fcirdel fiir
bolaget genom f6renklat underhill och
minskat behov av reservdelar i fbrrid. Mikrofonboxen ir fiirsedd med
talkontrollan.rpa och fyra tryckknappar f6r inkoppling av olika hdgtalare.
Endast en eller tvi av dessa knappar
iro ftir nirvarande i bruk f6r vardera
av de tre stationerna. Nigon upptagetlampa erfordras ej, eftersom
varje station blott har en mikrofon.
Funktion
Di en befattningshavare pi en station iinskar limna nredclelande till
passagerarna, avlyftes en av stationens mikrofoner frin sin klyka, varvid fijrs&irkaren inkopplas. Uppvtrmrringstiden fijr rlenna ir ca 3o sekuncler. Pa ytstation intryckes ell
eller flera hcigtalarknappar pi miklofonboxen. Direftcr
intryckes taltangenten piL mikrofonen och n-reclclelanclet limnas. Pi tunnelbanestation b6r dock mikrofonen icke anviindas, onl upptagetlampan lyser,
viiket ju inneb:ir, att nigon av tle
rivriga mikrofonerna pi stationen ir
i bruk. Det biir ocksi observeras. att
n-rikrofonen ir av s. k. bullelkonrpenseracl typ. Detta inneb:ir. att den tar
enrot ljudsvingningar frin bida sirlorna. Om ljudet hirriir sig frin en
avligsen ljuclkzilla, blir ljudtrycket
lika stort pi bida sidorna av mikrofonen. Det blir en >utslickning>, och
nSgot ljud vidarebefortlras icke till
hdgtalarna. Detta ir en stor fijrclel
pi en sidan plats som en tunnelbanestation, dir det bullrar kraftigt.
Bullerkonrpenseringen n.reclfijri anclra
sidan, att clet ir nirclvincligt, att man
talar med munnen mycket nira mikrofonen, cli i annat fall samma utslickning intriffar son.rfijr buller och
talet icke vidarebefordras till hrigtalarna. Sedan ett mecldelanclelimnats, hinges mikrofonen iter upp pi
sin klyka, varvid fijrstirkaren
urkopplas.
Om firrsiljaren
i huvudbiljettkiosken pi en T-banestation ijnskar
konferenssamtal med tunnelcentralen,
trycker han pi knappen pi mikrofonboxen. Dirvid tinds stationens konferenslampa i tunnelcentralen och personalen dir maniivrerar omkastaren
ftjr stationen ifriga till lige II. Kon-

ferenssamtal kan pib6rjas, si snart
beriirda fdrstirkare uppvirnrts.
Om tunnelcentralen iinskar tala till
passagerarna pi en eller flera stationer, biir man firrst unclersdka, onr
nigon eller nigra av dessa stationers
upptagetlampor pe nlaniivertablin iro
tinda. I si fall bijr man om miijligt
vinta med att koppla in cle upptagna
stationerna. Om ingen siclan lanrpa
skulle vara tincl - eller om clet anses
si angeliget att limna rueddelandet
till en fijrut upptagen station, att clen
lokala uts:inclningen miste avbrytas fiiras ontkastarna ftir bertircla stationer till l:ige I. Stationsfijrstirkarna
kopplas di in och uppvirnrningstiden
:ir sisom fijrut ca 3o sekunder. Ddrefter kan meclclelancletuts:intlas.
Tunnelcentralen kan givetvis ocksi
ta eget initiativ till konferenssamtal.
Inkoppling av berdrcla stationer sker
pa samma satt som efter anrop frin
biljettkiosk.
Ljudkvalitet

och uppfattbarhet

Di man fdr flera ir seclan f6rst
biirjade diskutera hiigtalare pa Tbanan, uppstillcle rrran - sisonr riktigt ir - mycket h6ga krav pi uppfattbarhet och ljuclkvalitet. Uppfattbarheten skulle rara gocl uncler alla
fiirhillanclen, och ljudet skulle vara
behagligt frir ijrat. Det var lett att
inse, att bullernilin skulle komma
att variera kraftigt nretl niirvaron
cller frinvaron av tig vicl en station,
och man t:inkte sig, att err autonlatisk variatiorr av ljuclstyrkan skulle
ske, helst kontinuerligt. Ljudmitningar visacle errrellerticl,att bullernivin var si hiig, cll tig ktirde in
pi eller bort frin en station. att ljudnivin frin en hirgtalare. sonr skulle
bli uppfattbar under sitlana fcirhillanclen, blev mycket besviraucle ftir passagerarnas trumhinnor. En kontinuerlig variation av h6gtalarnas ljuclstyrka efter bullernivin visade sig vara
nriijlig att utf6ra nren komplicerad.
Resultatet av alla cle experiment och
berikningar, som utfiirts untler ling
ticl, har blivit en kompromiss. I[an
har valt tvi. olika ljuclnivier. av vilka
clen hdgre tillimpas, cli ett tig befinner sig helt eller delvis pi nigon
av de tvi signalspirleclniugar, som
ligga utefter plattformen, och den
ligre cli inget tig finnes pi nigon
Den
av plattformsspirledningarna.
hilgre ljudnivln ir sidan, att uppfattbarheten ir tillfredsstillande, di
tig stir stilla pi stationen men otillfredsstillande i cle iigonblick, di tig
ktjr in till eller limnar plattformen.
Den lAgre nivin ger god uppfattbar-
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I biljctthallantapd tunnclbatnn
hiiQtalanmu$trn1a1l,t6to,,t
.iirtt
ett Pnsnw.
het. tll intet tig bcfir.urer sig pi
stationen. Iln biittrc liisning hade givetr-is larit att c'linrinerabullret. Detta alternativ hal nran ocksi unclersirkt
och prov nred ljudabsorberauclenra.tcrial pa rlclar av viiggarna har utfijrts virl Ileclborgarplatsen. Dct visacle sig cnrellertitl. att ljuclabsorberantlc plattor skulle krliva orinrligt
hiiga install:rtionskostnaderfiil att ge
ijrrskarl rcduccring ay bullcrnivin.
Rcrlan de fi plattor, sonr uppsatts
vid llcdborgarplatsen hu kostat ca
r5 o oo :- kr'.
Ont nran siluncla niiclgats fringi
<let b:ista siittet att be[rrirrrjeruppiattbarheten, svnes lllall hlr nittt ctt lll)'cket gott lesultat r':rtl betr:iff:rr ljutlkvalitetcn. I'clarhiigtalarna llinrna ett
behagligt liurl.
Pi r-tstittionerna:ir bullerproblenrct
urinch'c ;in i tunnelbanan. Nigon
autonratisk lariation lv ljudstvrkan
eftcr 'bullcrnivin har heller ej visat
sig niidv:indig. Pclalh6gtalarr.ra ge
It:ir gocl uppfattbarhet och ljudkr.aI itet.

Pi fiirortsstationentaha ile lnrisontellarpelarhi;gtalarna',nonnalt
fasts i de Iiiltgsgdendctakbalkarna.

lefonapparatcr, sonr nu finnas i stationertras huvurlbiljettkiosker. :ir givetvis en extra fiirtlel. trIen nran biir
icke tr-eka att ar-rvlindahiigtalarsvstcnret iiven fiir anclra rintlanril. Silunda
bijr det vara nrirjligt att nrecl cletta
liirrrna nredclelanclentill Spirrviigerrs
olika funktion:irer, t. ex. kallande av

Erfarenheter
Eftersonr iinnrr entlast en rlel av
stationerna erhirllit hiigtalare och centralutlusttringen ej ir frirclig, :ir tlet
fiir tidigt att tala onr nigra erfarenhcter. Lirt oss sirlur-rcla iterkonrnra
d:ironr onr ctt ir eller si.

Dc skottarna

Anvilndning
Att hirgtalarna i firrsta hantl skola
an'r'iintlas iiir utsiintlniug av nredtlelandcn till passirgerar'n:r
- lokalt eller
cerrtliLlt :ir uppt'nlr:rrt. ..\tt hirgtalat'slsteuret i T-banat-r clcssutonrkan
anr':incl:rsf iir konfelenssanrtal, si att
nran slippcr tle extra prolisoliska te-
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tlafikbefiil till telefon. kallancle av
vagnnront6r till viss station etc. S;irskilt gocla nr,iijligheter till siclan extra
anv:indning av h6gtalarsystenletkonlmer att finnas i T-banan metl cless
kotrferenssanrtals-och centraluts:intlningsarrorclningar.Flin teknisk syr-rpunkt iir clct en fijrdel, om hdgtalarsysteuret kommer till anvindning si
nrvcket som m6jligt. En apparat, som
fir stl oanv:incl uncler rnycket ling
tirl fungcrar sonr regt'l srinrre rin en
sonr iir i strindig eller n:istan strintlig
ar-rv:inclning.

Vitl Abrahansltcr.q
har.fi;rsi;kgjortsnrcdatt
pfr ct bclyningsplarcra ,pclarliigtalaretu>
stolpc.

En ging vicktes i Aberdeens stadsi ul l nri kti ge ett fdrsl ag att spi rv agns z t i l l ttl z
taxan skul l e szi nkas fri n
pencc. \{an dryftade saken fram och tillbaka, nren en lerlanrot, en nrycket ansedd
nredborgare, var uppbragt tjver fdrslagct. l)i nran frigade va<l han hade emot
att fi ika billigare pi spirvagnarl)a svarade han:
>Jag i kcr al dri g spi rvagn. H ar al l ti d
gi tt i hel a nri tt l i v. Gi r det hi r f< j rs l aget igenonr betyder det att jag i {ranrti dcn bara sparar trl : i stdl l e t fi j r z
Dence genonl att gi. Dirf<jr rtistar jag
rnot ftirslaget.>>
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