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Ordf . Lei f Anc]-ersson, iiristinehamn
Selcr. P-H Jansson, iiristi neha:iln
I(a-ssör Gunna.r Bergciuist'Siiattlcärr
V, ordf.. Sture Edströi:r, lia-rlsleoga
Supp1, Iient Hjakrarsson, Iiarlstad
tJue-.i:91?.-'ttlri
llnCast en ny med1em lcan vi hä-}sa
l',,,rl1ior;llen Crenna fia?yraci. Det ä-r
Iiolf Lindgren, l(ar1-slcoga
I'.järtligt vä-11io:,t,',eni ! I

E:**§!:r:::
Dli-norilor kåserar: i'iaj Torguant
K;r.r1s--ad
T rini-ska spalten: Sturc Ectstrriut
iiarlsitoga-
i/rtu QSi-iest: Leif And'ersson,
IL -i-stinehaien

A-u.åi-r^ tel<nrslte sPalten:
Då ju teiuriska spaJ-ten nu är for;u-
l:.-'ad sc',r erl liten kurs i elektri-
ciletslljra lcan förra nuiirrets tek-
:rj-o.ka spalt erhåJ.las mot svarsporto

199t1g.ggt-^1!
kc"nncr att distrubu.era§ li1eri- detta
:1tr,:n:'ter .

ilötgi
lJ:i 'a-l-2r fortfarande efter en lokal

April, L963

d"e 1a6t ev om c'l-e ;r,-r någonsin hade bör-
jat ati -lii-a. Lokalverlcoamheten i iiarl-
ii.o3r. är visst d..:-.lig ocliså ra1:porteras
aetl Det beror va,t t.itf stor de1 pJr att
.uona]-d.h :.i3cl'berg slca-ll- (IörsJla) ta
stud.e,rten i vj:r' LJrcka till ! 'Slut-
liger:. kan saigas att lolialavd^elningen
hb.r I stacr.en ska1l ha ett i:röte i-

pås1<, då aet cltall i:eslutas oiii liur
,rå""t och soni,raren 6 lolialverksar'ihet
skall 1ä-1,:r'as uPP.

'j39 _PI-tg =_t .+"292
i;iernlLnds llad-io Union slcall a-rrange-
ra en liortvJrgstiivri-ng r'r'nder iicl'en
iien 28- fQ d.eceiaber i år. ii!-;,ra nolr-
;rare dcteLJer äb pi:nu iirte lilara, utan
vi lrterhooiter i- jlrni-nurnret ueC nä'r-
na.re Cetaljcr. Vi vill- redan nu ut-
trycka cicn förhop:'rir.ingen att r-'Lct leonncr
att bli en trevl-i-g tä"vling.
Detta nuirler
utliorir.-ier intc förrän onhring dcn 10
april, vil1,ret bcror på att vi viI1
utge nuinret uellan nr J och li av E..
ter-A1i';uc1'ttr sor:t tyvärr har verit
litc försenad de sieta iaå:lacierna.

På ett st;.relscmöte der' U/?.
bcslöts e- l;t ctt
ta§.

kortnriri-v slcall inråit-

] TDTT

:--har erh;5-Ili-t c-ut d.ip1or,r frå.-n l-oIcns
rad,io ,som tacle för gott sanarbste un-
der frjrra i,rrct. Vi taclear och bugar!

P:s!sg!1HgEI:*§
ei:nnar ev. börja" rlcd sälc1nin6u på sven'-
s1.r i5r att ber,röta propagand.an friin i-?tsI.
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1. : :-'nLands Rad.io llni-on

trox 4o7t
Ifu.r1elaC.

Shrj-vare: Leif Åndersson och l'er-1iugo Ja.nsr;ol , b\,d.a .l'risti,.teha:ln
1"..ter::rl-a-nd-s i?adj-o U;rion åir ansluten till Sveri8es D;l-Iörbund. Prenurerati"on
på il?U-n).tt, son utkonlrer 5 rlgr on året kostar 4:- och inlcetalas På iIRU:s
postgirol.-onto 59 09 98, I avgiften ing:ir ocksi: avgiften för'.'GU:s liort-
vå1ståivJ-ingi den 2?- 10 dec. i 5.r. Prenuneration på linU-nytt inkl. Sr,r,'i!':s
organ Eteralituellt koste"r L2:-/är och inbetalas p;i postgirokonto ZO (t!r 41
ui1..r,er a-d.:'ess SDXF, Stril]-ingaryd. tJernlands .;,ladLio Union torcle angivas på
ta!-ongen. liedlensavpiiften til} årets slut inlil. I;hlU-nytt och deltagandre i
vår: tåi.vling liostar 2z!0. Avgiften inhl. Eterakl;uei.lt til.l årets slut ke"n vi
ej lreiLd.ela rlJr vi ännu ej har f":tt deosa uppllrsninsar fre,l SDilF.
OBS lii ililU-nytt:s adress d-r: Vär::alandsgatan 116 A, Iiristinehaun ! tl OBS

I re rnl-and".: lladio Union'o s!y1e]99.i i i:reO i lJllu dair förra ii'et alldeles ha-
a

,

;o.: .r.a,i . .,...nd-a-s för möten för hela i
IIRU, Dei ä"r ;:iychet tr'ekir',t att vi :

ej ka.n får tag På någon loi;a1, tY ;
t.,t8. re,'lts,.i,thelen 1:l-ir ju licrande :
på aet. vad. beträffar våra lolcal- i
Llrrtlrr., så är det åes'.:utom lite si :
cch så :aeti -l-okalverlisamheten. I tiarLi
stad. förehom,"::er c'Let tyvbLrr in6a r'16- I

, ..l::.." 3"t """":k:':. :::''. :i. "d-. ::1. :T.. . ;
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fa-pp_o1t_e_31ng,s-t-1v!$g
Vi siial-l 1är presentcra resultaten av iien rairportcrini,-stävling vi utI)rste i
samband iled'vårt specialprogrm dver Radio Prag den J feburari och vårt'Bpe-
cialpro6railöveriiac].ioBerlinlnternationalden4feburari.
vinnare blev paul trkLund i i,lel-leruc", aoiil har crhållit en;rami'lofonskival §oI'1

tacii för sin fine. raP;lortr i

i.nclra pris; c.r: vyhoriiats frå:r Japan, erövrad'es av Birger Lägesjö i Golcborgr
Heclersäinnämnande för bra rapporter crhö1I Tord Olsson, La'ndskronal InSe Gus-
tavssonl iiariestad.l christer-tqeleryd, i.akr.i och Lars Lunclblad från Stockl:olmr
tienneth'B3elkest-l}i i.li,reå, erhö11 .'ressutoil en sats vyl;orc friur Japan för enda

rappor,ten,på nnl -irro3ranf::ie t I
vi fick in 1 rappårt-på itnl-prograioaet ocn 42 rap",rorter p"i Prag-pro6re::'rot.
Intc så cl3igtr ellcr Ltur"
Det iaåsiu "ai,*s rLti rapporterna var av oerhört ciJ:.lig ltvalj-tet. Vi s]-'all ]rair

viea ett u1cLra6 ur en råpport, soi:r ä-r ett utnä-,:ht e::empe1 på hur en rapport
inte f irr slrivas:

l-OrIO Ishockey, Sveriger,Tjeci-.os1.oval-jen, 1i'1"1 r Stockholir, USAts 'lands-
' lag, 2O-tal,ot.her, canadas, representant, ,sovjets, Tre lironer, Jan

I(arlsson, beslcåda, Ticlningar, radio och TV, tipsi t;ivlings villhorent
lusiic, uio" tävling, Idrottsliga oi:råclet, Ui i isJ:ocheyl ! bästa 1a-
6enr rcsultatet nellan Svcrige-Tje cJcoslovalcien, 1 mars L9r"7,

Lite 1å.lnge upp på rapporten stod cl-etta: I

1O.O] ,rlernlande llad,io union, specialproilraJii, D)(-p:'ogra]l!:,1et1 §vc::i5cs
Radio, stockholn, instnrnent. l;usik,..varken ::ostat o1ler frusit',

??ti,l? I i i iit Vaci säger man .it detta, iir cr.ei; inte sådana här ra'pporter
sora 5iör cn station svart r:: Det är tur a-tt en nlrrrörjare ej l<an ta in så
arå-ng:. Sycl- ocir l'iellanailerihanslia staiiorier. 

för att r-rnderlät-Viciai'e siia1l sägae att en rapport bdr slirivas på.1 4 arh,
ta en eventuell arhiveri-n3: av-rap.Sorterna. Viclare bör inte en rapport sltri-
vas i:å ett dgbbelarh. IJåic cle sou sköter om prograltrflen och d.c sol sliö'ter t'-t-
sänCningcn har ju nytta av en rapport, I)e ska11 inte behöva leta efter de

sakcr sor de ä-r intresseracle r,r.'iion kaä nä.stan säga att för a-tt få det §å

klart son nlijligt bö:i i.ran anvd:rda rapporl;f ormulå.r. Detta gblller speciellt
Cre sorrl si-Jiver rr-'illrorterna för ha-ndr
Vi vill ti11 sisl-laeka Ce sorir har s;i.nt rapporter för visat'inbrc*sse.

SIi}IAT UN ALLIANSi'I YTT

ill:"t*ergt-99.h-!:
Itesultatet av lanc16lenpen och Sli 195] irar fördröjts och llo;,:-":er a'bt presen-
tcras i. Tel-,nik för Atli nr 91 seur horurcr ut c',en 2l april. Rcsulta-tef, l;o;'r*er
att,ne6.cleLas i D)(-pro3rani:rc,t övcr l?rag ba;:a dag. Saiitliga d-eltagare erh'!'ller
d,eseu'Lon en fullstr:"0.ig reeulbatslista., P::isu.t,.eliringen iloi:tler att slie vic'i-

Dll*Parlartenie t . 
,

iircts.;-,i-Parlanent, D)i-arnas cgen riksd-ag, arrangera-s i år av D'i-Club ,? L

irTä.ssjö under ticl,en'28* 1A Sunii Avgifte'a för log;i (arrangörerna hå].]er neC

säng, raad.ra-ss och liud-ci")" oä:, a.1-la a"r*n.geuang iir 1Ol*, utan logL 5"" Prog:

""*;Iråt, a::nu s.. Iä:t6e prelininärb, innchjl.).1.er följan<ie punktor: Parlamcnts*
fö::han6,li-ngar, År.",1,rt" irrer'L D.;(-Ällian.scir,s vb-nner, lilubblec'ia-rutbildning, Stu-
d.icbesolc, Fotbollsilateh, Bcsöh å ii.issiö Iii-TV-statj-on och en D)i-sirot'r.
Anr:rälnin3sblanlic bt l:6r snarast rekv. fr-Sx il,'I--CLtti.t 5?. Ltetalierade uppl]-t-
ningar tr"-om.ilcr i god ticl att til-lsä-ndas .alIa c]'clta;1are.

Ystads D)i-föfbund arrangera,r ett specialprograi'r övcr I-CJn frcda'icn dcn 19 ap-

ri1 ri-. z?.re,sliT på gi[: och ]191b w"/r- (:o,S1 n,rc§p' 29,13 i'i)' lrapportcr
lian sänclas till yl;lf, Bor,2=;, Ysiaä' Den bäsia bclöna§ jll€t'r pris' -rör !O öre

i iril:irtren vidarebeiod.ras rapporten ti;lI I:ICJB sant utslincies ett provexeilp-
1as av tidningen SI'IL DX Jor,rrnal.. 

I

varför inte iröpa tonba-nd genoia oss?,r,ri eäljer fabrili§n1r;1 band av rnä'rliet

Fpi-ll:l)Dl'i(Aiilgs ia= an iätt;bilhiga pri-ser sol:1 anges pi side'n 4'



2

- /-Radio Japan(European Service) på 19.82å
kan höras någotsånär bra med sitt eng-

progr.am k1-^15"30-16.00 SI'iT. varje sön- efrska progr:am k1.08.45-0t1.75 SNT.Ny-

Radi AuElral-,1a(Qr.*rueas Servi.ce ) på
,

11.35 m,kan åvnjutas medt ett ön§ke-

///////l//////////////////i////t////t// /////////////////1//////////il//////i//
Raciio Bukarest(Europeans Service) på Eaaio Abid.ianrfvory Coast(tr;est Africa)
41 .7O och 50.08 m. kL,22.OO-22.l0 ST,IT pä Zr.58 m. Enelskt(feltyck,fettryck
med engelska programmet,Mindre bra hör- igenJ)Engelskt program 19.45-20.15 SNT.
::arhet på båda våglängderna på grund av Nyheter och modern musik.Därefter i all
i11vi-11iga störsändare.Nyheterrkommenta- mänhöt fantstiskt' svängig musiki Tam-
rer, inf . om rumänsl<t Iiv ocli leverne..Mesta tam-tami0hhhhooooo jHörbarheten är si-
dels bf,a musik.Särskilt när de spelar sådärrBattre langre fram på kväIlenj
forkmusik.0h-1ä-re: Bra programmmmmmmm'. ///////l//l//////////////////////l/////
//////l//////////////////////////////// BRErrÅpAN.

XI§?iG-DE.TÅLJ I RAPPORISIRÄVIING!.N; CQ,CQ.KARLSKoGA.,...Den charmfutle bliv-
Det räcker inte att blott och bart ande studenten,gosse.n Rådberg meddelar

: att han sysslar med sllt utom DX-ingi

dag"Hörbarheten ganska god.itlestadels
rocli-s k ivo r . Iruk t ans var tl I

skriva BC-QRI"{ när amn kommit fram
ti11"störningar från andra stati-oner"

::i

i lyssnarrapporten"lulan ska1l också

a,nge vil-ken station som stör och även

dess frequens.ÄLLTSÅiBC-QRM FRQM:

STÖRANDE STATIONS C}"STATIONERS NAMN

OCH FREKVENS-Jag vet att stationerna
är myeketrmycket tacksamma att få
EXAKTA upplysningår om dessa störp

ÅPROPA STON}iINGAR. ... .

-Det var a]It för denna gångi
-En ganska fridsam sida.Eller hurj

heterrinformationer om japanskt 1iv og

leverne och inhemsk musik.Bra programi

B1.a. har han någoN: skumt för sig meC
ta.xerings§ubbarne.Han har f å-tt ett brerr
från dem däri det står:"Vi saknar Br
hus trus f örmögenhe t'i Vår charmige DX-.rän
1är ha svarat:"fet gör jag också"Hmi
Tack för brevetiSom du ser.kom oön otro-
li.gt R0LIGA historia i tryck...
CQ TCQ. SKATTKÄRR. . , . .He-rnanrlen och kvinno-
tjusaren m-m. Gunnar Ber6Squist sysslar
mest ned litet av'varje.Bl;a.har han en
piratsändare stationerad j. Skattkärrs-
vika i en eka-nu på vintern på en 'spark-
s tö t t ing,De t är r1ärf ör. de t är så- svåra

-------d)'ra KRAVBREV j
CQTCQ. KRISTIIIEHAI'1I{. . . .. Gossen P+H. Jans-
scn.Som du ser har mln kåserisiria btlvit

meter.De hörs säkert dygnet runt.lträstan.
/ / / / / / / /,, / / / / / / / / / / / / / / / /,/ / / / / / /// / / / /

ningar'Låt åss b1i rner noggranna i störningar av iröltkvarnolåt häi i K-d.
denna viktiga detaljl Huru har ni det på den kanten i K-hamn?

///////t////////////////////t////////// ?*::5ä1ffi:?:*:l;",ål"ul?;-;,lil;""::;"

Saxat ur Stocleho'}ms-Tidnlngen.
En. viss liten möjl1ghet att utveckla mycket friclsamrnare(hur länge det varar)
si,g till gentleman har den herre som Alla phula ord har flyttati tiJI annan
när hans fru lagat middag eftcr radio- plats i "bladet"i
recept rörsiktigt anmärkerr ////////////r//////////////i///////////
-lls.ti-ingrär du säker på att det inte ///'//
har kommit -l9d mågra atmosfäriska QSL-Nytt.
st,ornrngar.'/.

Ja de quarlarl - Norddeutscher Runclfunk har ett nytt

/ / t / / / / / / / / / / / / ) / / / / / / / / / i / / / / / t / / / / / / §31-lli';l :ääiIiä3:,:::ff :,ånåXnuil,,,

73 TREFLIG pÅsfgnf,c f'nÅw nx-ptoRMoR etler DXl.la'am.i 7j12t)
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Dax igenl Riictigt r:rån6a tid.rSe titl*'.iettaliurlreti liop'-'as på god forisättning!

,..,i : ,Vi inleder r:red förra årets segrare g-gp13g1i-pq-1;g1.'-u+qt-från

Slrattlcärr , som ra.pporterar:,, Dähonney-4875 r llabu1-47?§*a-tiiaJan:Jlff!, .Byaz-
,ä+ffi-LT?5, poii"rr p.ethfihd6rs:*685o or"å b"o effektpoiing, Eixe'566, Tash-
iren.t-960o, Ålgerie-.118f5, RIÅS-'6oA5, c1)C1963o, VoA-Rhoc'os, Poro, llclor lTorti:-

Nelsta r;ran är Sture Ed-strdn från Ka-r_1s-ko.6-a'med IICJB--1I-C)15r ,StsC+

Öv e r t e ckna d r e d . lS:li* ql gi g9:q f r i.r,- D )i -' s t ace n ilf-Uti4^1*.39i
sticlcer har enel-Ian rned l"toscow, PraS;lmere-ffSl:, Deutsche ltrel}e-1L925,
CRC-L512O och Ghana-}lBOO" fyali-gen en aktiv gossei! I

J,ennart '.'irid"6n pjr sa.l-ta riata i l-ristinehann rapporterai' CIC-
lr3?A, lmUL*177- ö"ä-ä5äon;lrg;uåterrit e , \l olv/la"8iä"" 

'- 
P.BTI*n"tgr*d ocir Rona '

. ?er-:,ueo ;ansson. äver han l{ris'ti:re1.a,,rnare 1 har ringt in HCJB-*(r- --'- - emT-a3ö*sABc-119oo,Buc-apest-15115, VoAT'i"ionrovia., Tashlcent'LL9?5, i'loscow,
?2ZO ocin }'ra;.

Ett bevis på sin aktivitåt visar ,i3å}-dh !-L{!S:..-c. r ]!+-fl-s-tip*sg
irär han i sista stund annaler ett ja-ttesnyggt ."-)SL från l''nu be§räftande r:apport
på- ett -irragprogram, Ty.rl-rr gä}ler inbe special-QSl i testen lon, i:ren clu lig3er
änaå p"i s;unO,e plats. Bättre 1';an d,u, eller h'-rr (haha hn)'

S i. "nainad.e ns s t ö r s t a ö v e r a sl-:nin g i:-" ",f -Plr]fji-*Å!§1§, nat ur li g t -o rr ''-nehr:,:rl son iircri sin '3sl-anr,r.i1.r, itaiutrd" .ml.-TJ['-,än på tista',i.vl-s lran i.'rrlstl
Vi saxar,lforäy-6-I50 på norskt pro3;ram (ciet är grejer d"et), Tirana-lo')?-t tux-
(to9o , rran. ?o}17 , Iasaaå-6r9, , tri -rf e9o, Free Korcc.-I1925, Japan-117ö5 , hus i.-
ra1;.a-958O , iteir Ze <-.Iancl- 9540', i e eorcl.!!O! , Tupi/Sao Pau1.o*1.l/5) , [ina-n;,"1180o ,

abid. jen, .\i1.,;erie,Cai-io, Tashlient, Enmis -r,ora. llac. r ClC r SABC r iI"L-i,JA r IIC{B r }lf-l' t

iiAJ ocli ::i6a; jumna 25 }å-nder,3 T,ycha tilI i fortsättningen M
| ..' t :

Tabellell:
Iianl-Erik Iie1lfelt liristiireha-rtn
Gunnar Ber6;c,r-r"ist S.trattkärr
Per-l{ugo Jansson :,lristinehailn
T-eif Åncl.ersson Ikistinehainn

. aaLennart Viri-den I(risti-neharan
Stu::e Ed ströru I(ar1-sl"oga

liedax: LA

j;'lera- cieltagare vill
vi ha L L Sä-nd in ei:a
,,15T,*anitälningar f ör e
dcn 20 ioaj L961,

.L;/,
.;...2,/

) .,1
L/
5'/
o./

{:i!! g.u"rl}isg..! 9"! *tI : . {1rrk9
5 tum LP 9OO fot
?, r, Lp 1800 r
7 't ip 24nO ii'

Ra r: ::or t f orrirul-iir ;
--.::i.--.-..-..-,*J.-,..*.-
Engcl skspr l'Jci'gc'- c;rd.ast J arc/st
Handstbiuroe]-:::::::.::;s:,:+
En st;'-rapel uied äitt namn dch d.i-n adress' fäv

i ir I "

DX-ALfiansens rerride'rade la.nd.Lista: ' :" :
..i. "

f öf endaSt ..,: t" , .:::: :i , - t 90 . : .
ll : "

Sveriq'dkuvert ;. I

* r.--- *Y.:...,;, r" -,-
endast 'pe'r tr-OO st,
-Pr.rl:cr Jo'Ltcr Rall

'l . ?r;

1,)'ssira til1 Dl{-Ållirinseirs
si:ecial i:lrograltl 6ver lrj nla-ncls
I?ac1io dcn 19 och 20 aPril.
L9i4: 1/,oo ,'jriT på"1 JLrLro

zJ rLrL
L9,?5 rt'

22?OO SIrIT påL l!!,02 l.l.
L2,3O SNT på sarimta soia
den IP14 kl. 17.oo

DX=Alliansen är spccieJ.1-t
intiessera-de av raPnorter
frin Viirr:r1andr. i1aP,1e31."
all-tså til-l Dli*Al}-ianscn,
Box JIOB, Stocl;iroliir ].
Lirssna ocksåL -til} Dll-1L11ian-
sens speclal-prograrn över Ra-
dio P:rag varje'torsdag k}.
L'i.1O och ,ra::jc fredag tril"
11 . OC. Frekvonscr sc t^'I11H-(;J.
',Specie-l-nSI, crhå11-cs iot jO
öre i frinärlcen.

-,-;,* : - * *.-

1I:-
L'/ z5o
,., i-

L"9/4
2Orl+

liulspe tsrJen:f an
endast

som är vä-rldsberöncl -tn.tq.
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Jag ,fortsä.tt,er
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Tl-i mr r6.

2 sa;-ges

Fig,2z

I 1l 
- 

r.) r Irr u - !r1 - rI
1'dvs. l-e =-:-1'I

Tnsattes ovanstående

21, U=R2--.T-Z
Udvs. J.c = *-Ha

för I, f2 och 11 i
.TT

* fl, vilket efter

- l,-

T f li i' I s I( /i" s : \ I T 1_1 ;'T

red."
ires§e t?

Ing, Sture Ed.strönr
Fabri-lesgatan 18 B

§srl:5ee*

E
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Iiel-lo Ägain i

så-;;r,ä*t ag dax f.ör min andra telen^iska spalt i bulletinen.
med lrin ,1111a liurs i elek';ricitetsläiä som jag inledcr-e i för-

.,., ,g.pril. 1963, i

Ir5. ) tJ o

I
?
I

4,

il
:

Två motstårxd enligt ovanstående (fig. 3 a) sägo.vara paraLlelllcoppJ.ade. Vi
ska nu försöka hbLrleda forneln för störleken av d.et totala aotståndet R
(fig. 1b)r som kan ersätta de båda deluotstårnd.en.
Av fig. 3 a framgår att:huvudströnmen I f6rrle1ar :sig på så sätt att en de1
11 Sår genon R1 och den andra delen 12 går genon,R2, Vi'får al"Itså" att:

I=11+f2
Splinningen U meJlän pu-rtkterna a-och E tran enLigtt:bhnrs J.ag teclcras på tre o-
lika sätt:

ui.tryck
UU
§=§:.
1,1-fl-= ilr

3. U=Q'1
dvs, r=# i

uttrychetI=I,+12fås:
förkortaiag med. U ger:

kopnlas efter varanclra- enligt fig.
, totala resistansen (n) i kretsei:

blir dä lilia rned suruuarn a.v R1 :s
och R2:s resis'Lans alltså trl +
R2 = R. Oberoencle av :intalet
i,iotstJr,-rtdet i kretsen blir all-
ticl resj-siansen = §u.i,i,.ra11 , a1li-
så. R = Xl + li, + I?j + I?1. + osvr
l,,fterso..i-ströfistyrfan 1' e.r eien-
saLrra i samtli.ga motstå-nd lian nan
l;i-tt räl-lra ut spiinningsfallet 6-
ver respektive nrotstånd, alltså:, f orts , pi,- sid,

L ö-* ; v]-lKet OCicSa Kan Sj(rl-vas !tt2

o - Er-' 4z" - n1- *-R2

Vid flera paralle-llkopplade mot-stånci f ås- på analogt sätt:
3*1 -t -I -1 -1 r ^oarR - 111 n2 R3 n4 R5 e vuvt

vilket är f or.,re1:r f ör ersättninfsnotstå-nd"et f ör pe-ra1lellkoppla.c1e iaotstånd.
Seriekoppl-tng. av : motståndffir1n-@

notstånden vara seriekopBlade, Den
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spa"lten.

*-6 -
I"i!n-§"- _slalt-e.n^,. fgr.t-s=

UI =-t-:Of oclr Lr2 = f . R2 men U1 + U2 = E e1ler I(RI +Rr) = E ocir
EI = =-+* r ' Dessa senare utra.knin3;ar ka-n alltså användas för ait trion-l:l] + rt2

trollera- d.et o'ilanbtående ., Rent praktislit'har serielioppling stoi betl.deLse
vid uppbyggancLet av s.l<. slglns;åq*.g;ig, vilJi;:,behövs när nan end.ast önsi:a
arivända en liten del:.av eti', batteris rspän+ing.

) : , : llär slutar d.etia num:lers ieicnislca.spalt...Jag hifogar sva-
ren på- förra nunrets övningse:ceilpeI. saiat clessutom n."lgra nya övniägsuppgifter,
vars svar hoiru:ler i nästa nuflu:t'er. ]l:ii l:an också s,]rigkir;; j.n rrppgiftbrna <iii'eltt
till mig för }<oniroll..

Så hoppas jag att ni 1åter höra av er med kri-tik 'för denna
73 ; esce "i

Cvnin,:isuppgif ter:
ixl 1: Ett tattLrl- p,-i 9o V slutr:s över tre
seriekopplacle uotstånd pä ?5, (.O resp. 45
ohia. Berälina a/ ;irör:rstlrlprn bf spänninge::
över .rarje i:iotstånci i icretsen.
Erc, 2: Strarmga-ltret i.,,iclståencle rör (fig.
4) skall ha en spdn.ring U= på" 50 ir. Batte*
riet ll inar 25A V polspän,ring. Gal-l-ret s1.,a11
natas enligt fig. över en sp;inningsd.elare
och R1 är på 4OOO ohin. 3erd]ora 1?, . ( Vi
bortser frårn gallerströi-rriien )

Ex,, 3:' .Jvå raotstånd XI = 40 ohra oc]r 1?2 =
6O onm är para1.lellLiopp1-ade och anslut-
na til1 ett i:at-l;eri mecr_ spänning;en ll8 V.
sen samt de ström,.rar so-l passcrai: Senolt

iAr i
I

I

t

ri,. ) 
"

Jag vore nycket' taeksa+:tr. om, att få nå6ra
spalt.

ohms 1ag 6er. att R = g 
= 29'='v rr - r -.o11-

.T

Ber'ii-hra d.et totala molståndpt,'i kret-
motstånd.enl' .:.- .j: . ,

9O0 ohn

rad.er .r:ed synpunkter och kritik på min
:.Best,i 73rd Esse

!§p-"if'-sg:. .t.Lr]- åg:f. .n:gfS-tS. -9-vla:1SSuB-p^s-11!-e: :,,. :

Uppgifterna har väl- för,nod.ligen inte vålIat några st.örr.e'bekymr:rer iLen.för den
sku1l shailar det kanslce inte med. en genoing,lng. Först ett litet r.,$4,; Via,lös-
ning av uppgifter.'i ellirlran bör ;:ran ta soiu vana att rita upp en fi;7r till
.y"Ti: exempel, villeet är en god hjä1p, (när §"r figuren inte utritac,.f.g.å.
'sv."rri6heter att rita på stencil!) ' .' | ! ' *

EX, li: Enligt Ohms lag U = R.,'r:,I*b.1.{-r, spännin6sfa11et U -l4oo r Oro!-,,* l, rr
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' tså4y -"1916g
RTF raed. bI.a. nyheter och brevlåda.
Rtri{,qliIEi'I
R"E-d,B;;arest med.

^.LGEI:f Er
ffidi; Algerie' niect.,

JApA,li.'.: : 9?4ö^ 5O,8oftZffi ,;Tslpalr.iaec1 nyheter på- engelslca, qpJ,I

ry$.*§ e6i5 r io, e4 ;näa-{s-Ekistan med qyh€,tdr på ierigelstia-. -

'ffi16-a röhåe1skt aridligt p"ogrä - :

, ,, ,. : , , .j,BUt,,.*,-g.d, ntr{1§ter sarot reklam för 
-},lL?TH 

,få en[elska.
.:l:

De som f;,edan tryåsnat var Torsten Halmströ;l (Tl,{) och Gunnar Bergquist (GB)"
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