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Det finns Tungsramrör 

o 

t i Il cara kunders tjänst! 

Importen av radiodelaI' är be

gränsad och anskaffningen av 

råvaror förenad med svårighe

ter. Trots delta ha vi hittills 

kunnat tillgodose våra kunders 

behov av Tungsramrör i stor 

omfattning, och vi leverera i 

den mån order inkomma. Läget 

har emellertid framtvingat en 

rationaHsering a v tillverlwingen 

och en begränsning av antalet 

typer, En del ä.ldre rör kunna 

ersättas av andra enligt anvis

ning: 

Hompletlerande 

Ul1\lgi ftel' för utbyte även av 

äldre batt!'rirör finnas i Tungs

rams nya rörlista. med data för 

alhl gängse mottagarrör - hos 

ralliohandlare eller frän 

Svensk" Orioll Fö r~iiljll 1I{f< All. 

S v urvur g ato/1 14. Stockholm 

4fl74C.; 

ERSÄTTNINGSRöR 

för utgående typer: 

AB l e.,littes med AB 2. Fattning 
för sliftsockel utbytes mot fattning 
[ör lamellsockel. övre anodanslutniog 
anslutes till fattningen. 

AF 2 ersiittes m eu HP 4100. Ingen 
,inuring. 


AK l "rs,itle, med ACH l. Fattning 

rör stU'tsockel utbytes mot fattning 

för lamell:·:iOcJ,d. om k ke rör meu 

s tift sQckcl anv'inu cs. Oscillatorga1\ 

rCls och anodelI s an slutningur utby

las. Om si\. erfordras, m ås te efter

t rimning nv apparat en företngu~ g-e

nOlll efte rjust rin g av trimmerl\:on 

d ensfI (o re r oeh jHrnJdirnor. 


AK 2 ersättes med ACH l. Efter 
trimning av apparatl~ n företages, om 
stl ur nöuvHn(]igt. 

AL 2 I!r siiltes med APP 4120. Fut t 
ni n;: för Illmellsoc1<el utbytes mol 
fattn ing för stiftsoek ' I. 

AR 4101 I ' Tsiiltc~ meu AG 495. Tngen 
iinuring. 

AS 4125 ersättes meLl AS 4100 eller 
HP 4l0G. Med AS 4100 blir apparatens 
förstiirktJin~ n:lgot svagare och vo
lyml,ontrollc n nngot sUmrr.. Med 
HP 410(1 måstc fattnin gen utbytas, 

och upparatens förstärkning b li r 
s törre men äv en benägenheten fö r 

::) jälv ·vlinrrniu gn r . 

AS 4104 ersättes med AS 4100. 
Volyml<ontrollCtt blir något 

Fiimrc. 

CBC l ersiittes med EBC 3. 
Om i aI'p8 ruten fle ra C-r,; r 

meu 13 V giödspänlllng ut 
hytus mot E-rör m ed 0,2 V glöu

s lliioning, måste se rlcOlot" !S t tIlHkt i 
;.:löuströmSkretsc n för varje utb ytt 
rör Ulms mcd 30 ohm. Om euuasl ett 
C-rör e rsilt tes m tl E-rör, ar in~f.'l1 

iin uring crfo rue rlig. 

BC 220 ers'itt e." meu KDD 1. Fatt 
nlu g ntoytcs. 

CF 7 !' rsiittes mPlI BF (l . Se au\'l s
"i ,,;.: till 'Be J . 

CL 2 e rsättes m~u CL 4 eller CL 6. 
Vid en apparat för 220 V tages typ 
CL 4, "an-id katodmot~t1\ndet utby
tes mot ett sMant pl'l 170 ohm. Vid 
en apparat för 110 och 220 V tnges 
typ CL 6, för liO V meu ett katod
mot st~lnd på HO, för 220 V meu ett 
kutodmot st,\ nu p,' ISO ohm. Ifall I 
glödst röm skre tsen et t fnst seriemo t
st,'nd förekommer , skal! detta s " li rde 
vid andnuniug av CL 4 minskus 
mou 25 samt vid anviinuning av 
CL 6 meu 50 obm. 

EK 3 ersiittes met! ECH 2. Efter
t rimning av appara telI företages , om 
XI' är nödviiUllig t. 

HR 210 ersiittes m eil KC l . Fatt 
ning för stiHsockel ntbytes mot futt 
ning för lumellsockel. 

LD 210 ersiittes med KC 1. Fatt 
ning fö r s tiftsockcl utuytes mot fatt 
ning f ör lamcll soekel. 

p 414 ersli tt c" meu J. 414. F ö rs plln
nin ge n reduce ra s tlIl - 8 V. 

PP 2018 r"-,ittes med Cr. 4. Utbyte 
ii r en uast möjligt , om Uv niitspiln
ningc lI iinnu (! J1 re Se rV finnes kYBr 
(CL 4 bar 30 V glöuspiinning Iliot 
~O V hos PP 2(18). Seriemot. tu nuet 
i glöuströmk retscn minskas med 50 
ohm och katoumotst"ndet utbytes 
mot ett säuant pt't 170 ohm. Fattning 
ntbyt" s. 


PP 4018 ersättes m ed Cr. 4. Fatt 

ning utbytes oeh k:ltoumotst:wdct 
e r_iittes lied ctt s:\ullnt pu 170 ohm. 

PV 3018 e r,iittes meu CY 2. Fatt 
ning utbyt es. 

PV 4201 ergUttes m ed PV 200/ GOO. 
Till:'e att icke ;::löuströmmen pli 4 A 

överbelastar glöuströmstrunsforma 
torn. 

S 406 er sliltes meu In' 4. F'att.ning' 
"tbytes. Vill purallcilkoppling kopp 
las ett motst:l nu på 30 o hm i S rh' 
III '<.1 glöutr~ d en. 

S 410 ertiiiltes meu Kb' 4. Se S 40~ . 

V 4200 r r",!ttcs med PV 200/ GOO. D" 
båda anouc rna före nus m ed vura 'lIl 
ro. Till se ntt iekc ~WuströmIll e ll :i. 
4. A ij\"eruclasta r ;;lii Ll ~trÖllltit rll T1Sror

mat a r n. 
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Radiotjänst får mera kritik 

Var finns den kontrollerande myndigheten? 

Redaktör ' rik Holmberg stod län ge ensam mot Radio
tjänst i striden om ljudkvaliteten i sv nsk rundradio. 

Da den första artikeln publicerades i PopuHiI' Radio 
H. had dessför innan upprepade nger fört akell på tal <Y 

i dagspres en - fi ck han ett värdefullt stöd av tre fr a rn
~ tående musikfackmän, vilka uttalade sig i fö r kritIken 
gyn nsam r iktnin o-. enare ha vid u pprepade tillfällen dags 
pressens musikkritiker anmärkt på den bristfälliga lj ud
kvaliteten, bl. a . vid å tergivning av pianomusik. 

Radiot j Öll st har icke med ett ord bemött all denna kri
tik men har i ställ t haft den dåliga smaken att i sin eO"en 
tidning Rö ter j Radio låta en sin kåsör, som tydligen 
saknar tekn iska kvalifikationer, skämta 0111 dagspressens 
musikkriti ker o ·h deras appara ter. Meningen ki l" v~il att 
man på Radiotjän t vill isa, hur litet avseende man fä ster 
': id kritiken . Fråo-an kir Olll denna ståndpnnkt i längden 
blir hållba r. 

I nr 2 av »Teknik fö r 1 Ha», en tidning som inol1l fack
kretsar har högt an eende, göres på ledande plats ett ut
talande i denna fråga. Man konstatera r först. att Badio· 
tjänst »har haft det tvivelaktiga nöjet alt då och då fa 
valsa i pressen, men på senaste tiden har man bi)rj at 
intressera sig för en i tekni skt avseende noo· så känslig 
punkt i uts~indningal"l1a : Ij llfl!cvaZitel en. De flesta radio
I 'ssnare har säkert kunnat konsta tera, att man inte alltid 
fi'u den kvalitet, so rn man skulle kunna fordra av en in
stitutioll som Radiotjänst. Var felet ligge r är därem t 
kan ske litet svå rare aU utta;a sig 0111.» Häreft er JCilj er en 
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kor t beskri vning Övel· den apparatur, som Ij LIdet passerar 
från studion till lyssnaren. Man b r ör RiR-kåsörens be
mötande av en k ritik i dagsp resscn och framhåller till si st, 
att »det gentliga felet (på Ij udkvaliteten allt s11) tycks 
ändå va ra svårt at t finna även för folk med så ut\'ecklacl 
' ~ tudi o teknisk kunskap' som den kr ibenten i RiR för
Illodli rrcn repre-enterar, ty annar hade väl ljudkvaliteten 
fö rbätt rat fö r länge sedan . . . » 

För övrigt behöver man ej vara JllusikförståsiO"påare 
[6r att konstatera , att det är något fel med det tekniska 
uppe prl Radiot j änst. Man beh6ver blott lyssna till den 
Linaa svenska paussianalen med de spruckna tonerna eller 
jJå Dagens Eko-skivorna, som ha så hög di stortionshalt, 
alt det till och med m~irks vid tal, och så mörk - o·h 
kraftigt varierande - klan rrfä rg, att talet ibland är svårt 
alt uppfatta. Och ändt\ begär Radiotj änst att lyssnarna 
skola tro, att vederbörande sitter i studion vid tillf ället 
i IraITa . (»l'\ u talar .. .») Hur var det för övrigt med den 

i tidningen »Mnsikern» omtalade noggranna kontrollen 
av utsändningarna vid det tillEille nyligen, då statsrådet 
C j öres »talacle i radion», och det först blev eU kortare 
avbrott i talet och därefter ett Eingr , utan att man pil 
Radi otj iinst lycktes ha märkt någo t? Eller har man upp
hört med att be om ursäkt för tekni ska missöden ? 

Man fråga r sig om icke här i landet finns någon myn
dighet, som har att övervaka, att radions tekniska sida 
sköts ordentligt. Skola lys narna helt och hållet vara ut
länlllarle åt herra rnas uppe pli Radiotjänst godtycke? 

• 
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Industrien och ingenjörsu tbildningen 

i Amerika 


A v civilingenjör Harry Stockman* 

Den tekniska skolutbildningen och industrien ha flera 
. direkta berörin lTspunkter, av vilka må nämnas föl

j ande: 

l) 	industriens funktion alt furnera skolorna med lärar
krafter, 

2) 	 industriens kurser för vidareutbildning av exanIl
nerade ingenjör r, 

3) 	det ekonomiska stöd industrien giver skolorna i 
form av medel, bL a_ till stipendier, apparatutrust
ning m_ m_ 

4) 	 det informationsväsende, industrien håller för ny
rekrytering av personal (talangscout-systemet)_ 

Det är helt naturligt, aH många beröringspunkter måste 
finnas mellan skola och industri, enär industrien utgör 
det naturliga avsättningsområdet för skolans produkter, 
de utexaminerade ingenjörerna_ 

Utbildningskurser inom industrien_ 

Många av Amerikas främsta vetenskap5män - med 
lång erfarenhet från tidigare professurer vid universitetet 
- tillhöra nu radio industrien_ Trots att de arbeta på 
mycket viktiga uppgifter, ägna många av dem viss tid 
(vanligen kvällstid) åt undervisning i tekniska skolor, in
stitut och universitet. De fungera även som lärare i de 
knrser, industrien giver för vidareutbildning av nyutexa
minerade ingenjörer. 

Det första slaget av undervisningsaktivitet från indu
striens sida har berörts i det föregående_ Där nämndes 
också, att på grund av att industriens specialister i regel 
kunna ägna sig å t kvälls- men ej dagsundervisning, en 
del universitet ha kvällskurser som äro bättre än motsva
rande dagskurser. 

Jndustriens kurser för fortsatt utbildning ha lett till en 
specialisering, som ingen teknisk undervisningsanstalt i 
sig själv är mäktig_ Med en relativt hög förutbildning som 
grund, vanligen RS_ eller EE, stundom M_A_ och någon 
gång Ph_Do, tränas adepterna av specialister, som på några 
månader delgiva dem en stor mängd erfarenheter. Det 
skulle taga den unge ingenj ören år av arbete att, över
lämnad åt sig själv, inhämta dessa i kursen meddelade 
erfarenheter_ Mellan lektionerna arbeta ingen j örerna i 

företaget och få genom den växelverkan mellan teori och 
praktik, som dessa månader eller år giva dem, ett syn
nerligen fast grepp på det ämne de valt för specialisering_ 

Ett av de storföretag, som på allvar gått in -för vidare
utbildning av ingenjörer, är General Electric. Dess »Test 

Course» i Schenectady är unik för sådan aktivitet inom 
industrien, och har under många år varit en förebild för 
andra företag, som funnit det lämpligt att kosta på ingen
jörerna en tilläggsträning_ 

En ung graduate, som söker en ingenjörsanställning vid 
General Electrie, placeras först i testkursen under något 
halvår eller så, och med ledning av vad han där presterar 

göra sedan lärarna upp en betygs-duglighetstabeIl, som 
ger dem besked om var individen passar bäst in i det 
jättemaskineri General Electric utgör. Testkursen giver 
teoretisk instruktion i förening med praktisk erfarenhet i 
konstruktion, tillverkninO', försäljning etc.! 

Det kan ha sitt intresse att studera de åtta punkter, 

enllgt vilka kompetensen hos den från testkursen utexa
minerade betYlTsättes_ De aro: 

L 	 Teknisk hegåvning. 

2. 	 Omdömesförmåga (förmåga att fatta ett visst beslut, 
»common sense»). 

3. Flit ( Hitig eller lat). 

4_ 	 Noggrannhet (i vad som avser aktiviteten i ett. labo
ratorium) _ 

5. 	Ordentlighet (begrepp av snygghet, reda, ordning) _ 
6. 	 Chefsegenskaper (kunsten att sköta folk och få nå

gontin O' gj ort). 

7_ 	 Personliga kvalifikationer (ledarförmåga, »how he 
is getting along with people»)_ 

3. 	 Iakttagande av säkerhetsföreskrifter. 

Det är mycket intressant att studera denna lista. Den 
berättar i några få ord en mycket lång historia - histo
rien om hur det kommer sig, att arbetsförhållandena ame

• Sverige-Amerika Stiftelsens och Tekniska Högskolans stipendiat. 
lnstructor in Eleetronics, Harvard UniVersity. 

l Fi)rsta tiden i lestkursen arbeta eleverna ungefär som vanliga an

ställda med en lön av $28 i veckan (sommaren 1940). Senare få dc 

uppdrag, som innebära större ansvar. Arbetet är nyttigt arbete, ty 

de utfijra mätningar och leveransprov på färdiga produkter för Ge

neral Eleetrie. Företaget måste under alla förhållanden avlöna arbets

kraft för dessa mätningar och leveran;;pro\'. 
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Fig. 1. Typiska ingenjöTSbo5läder i Schenectady för General Eke· 
trie;; personaL Den amerikan,ka universitetsbildade jngenjör~n har 
tt tmin"tone hilliII s [ört ett ganska angcn,imt li v. För honom är det 
helt naturligt att r;;kna eget hus och egen bil - åtminstone det 
senare - - t·ill livets nödtorft. (. oto: förf.) 

rikanska ingenjörer emellan äro sil goda. Visserligen kom· 
mer den tekniska begåvningen först, men redan som num
mer två ha vi en egenskap av stor allm ~i n betydelse 
omdömesförmågan. Ian vill ha ingenjörer med »coml110n 
sense» - som tänka först och handla sedan - SOI11 ha 
sig själva under kontroll och icke inlå ta sig på argumen
tering_ Flit och nogO'rannhet äro tydli iTen åtråvärda egen
skaper hos en ingenj ör. Man fär komm3. ihå fY _ att i Ame
rika ingenj örer på avan 'crade post r a rbeta mycket själ, . 
ständigt utan någon strän '" över" kning, och arbetsresul
tatet kommer dii rför i ~tor utsträeknino' an på hur pass 
flitig och noggrann individen är. Vidare vill man ha be
sked om chefsegenskaperna; tt .lort företag behöver 
m;lllga chefer. P Ul lkt 7 ~ir typis fö r Amerika. »How to 
get along with people» - kon -Len att på räLt säLt un1O', s 
med medmänniskorna - är det viktigaste rena biämnet 
vid universiteten. E tt So mpatiskt sätt och uppträdande 
finner man 1 Arnerika hos så många individer i så ytter
ligt rikt mått, aLt man fr ågar sig vad anledningen kan 
\ ara till den geoo-ra fi ska fördelningen aven egenskap, 
SOlll rätteligen bor de kommit hela världen till godo. 

.~är General Electric placerar en ingenjör på en viss 
plats, tillvaratager man ej endast företagets utan också 
individens intresse (åtminstone tror individen , att så är 
förh ållandet); med andra ord, man följer reoeln: »du 
skall trivas». Ehuru inget två na förel igger för dem SOI11 

genomgått kursen, slanna mer än sextio procent av ele
verna vid General Electric. 

Denna kurs är synnerligen allmän, men flera av Gene
ral Electrics skickligaste radiomän ha kommit den vägen. 
Emellertid finns en mera avancerad kurs, som tager vid 
ungefär där den förra slutar, och som är av större intres~e 
för radioingenjörer. Denna kurs är treårig och giver trä
ning i exempelvis televisionsteknik och frekvensmodula-
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tiol1. Eleverna ä ro hela tiden fast anställda i företaget, 
men måste bevista regelbundet återkommande föreläs
ningar och räkneövningar, såväl som tentamina. Endast 
»bright people» antagas i denna kurs, vilken räknar Ge
neral Electrics mest kända forskare bland lärarpersonalen. 
Beträffande de problem, som givas i denna kurs, har man 
valt dem så, att de skola 

]) illustrera en princip inom tekniken, 
2 J illustrera en matematisk metod alt angripa ett pro

blem, 
;)) vara baserade j.!å erfarenhet . 

Andra företaO' ha träning kurser, som i fråga om detal
j ema kunna skilj a sig i hög grad från General Electrics, 
Ill en som i princip äro likartade_ 

Vi ha länge i Sverige haft kur er av ovan beskrivna 
karaktär, ehuru ej av större betydelse och omfattning_ Det 
vore välkommet, om den svenska industrien toge upp pro
blel1let industriell teknisk vidareutbildning till grundlig 
behandling och utredning. Troligen föreligga möj ligheter 
till viss centralisering av bildningssträvandena. 

Anställningsförhållanden. 

Såväl vid MIT och Harvard som vid andra läroanstalter 
ha indust riföretagen »talent scouts», talangscouter, som 
spåra upp begåvade elever och lämna uppgifter om dem 
till de egna anställningsc ntralernu . Man är mycket l1oga, 
n ~i r man anställer unga lngenjör >r - åtminstone så 
Iiinge det är nå o'orlunda god tillgång på dem. Sålunda 
gå talang couterna omkring bland lä rare och as istenter 
o ·h införskaffa muntliga uppgifter om vad olika stude
rande gå för i olika avseenden. e utvalda klassificeras 

F ig. 2. Blan d nutidens ingenjörer ~tltr r3dioin rrenjören högt i kurs, 
och bland mdioingenjörer är del måhända FM-ingenjören, som har 
trumf pli hand för framtiden. Allt flera FM-tekniker behövs för att 
fylla behovet inom industrien och pil. ständigt nytillkommande fre
kvenomodulcrade stationer. Kolossala helopp läggas ned i FM·sta
tioner överallt i Amerika. Ovan W 43B i Paxton, ~1assachusetts. (FOlO: 
[örf.) 
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sedan enligt företagets i f råga gradationssystem, och nar 

man senare koml1l r till tals om en eventuell anställning, 

vet för etaget prec is värdet hos delinkventen. 

I Amerika höra standardlöner för ingenj örer till un

dantagen snarare än till regeln ; var och en betalas i mån 

av förmåga. Därför gä ller det för en ung ingenjör att 

skaffa s in fönnåga ett högt anseende, med andra ord, 

att sälja sig så dy rt som möjligt. I Amerika ä ro intelli

gens och kunskaper handelsvara i allra h ögsta grad. 

Om företaget cj kiinn r närmare till den sökandes tek

niska kvalif ikationer (den 'Ijkande kan xempelvi s kom

ma från utlan det 'i , underkastar man honom ofta en i <Ye

mytlig ton hållen exa men eller give r honom en uppg ift 

att lösa P~I laboratoriet. 

När den sökande på ett eller anllat siit t öve rtygat före

taget 0 111 att han i fråga om tekn iska kunskaper är lämp

lig för den plats han söker, å terstå förhandlinga rna he

träffande de personliga egenskaperna. För v issa platse r 

inom handel och industri fä ster man sig mer vid person

liga egenskaper än vid t ekni skt kunnande. För att fä ett 

begl'epp 0111 de förra inleder man samtal med elen sö

kande. För dessa samtal ha företagen speciell p 'rsonal 
med tor miinniskokännedolll o ·h stor erfa renhet inom 

det speciella facket. F örfatta ren har träffat en del g ra

duales, ,om rela terat sina »anställnin lYssamtal» ; uppen

barl ip'en talar ma n 0111 Ytider och vind , sällan om teknik 

men någo n gå ng 0 111 individens instiillning t ill tekniken. 
En fruga, som ga nska ofta kommer upp, iir den 0 111 den 
sökandes hobby. 

Det iir ganska nalurli crt , att industrirn ~inn cn vid för

sö ken att forma ingenj örern a eft er behoven och att välj a 

rätt folk för det egna företaget, utsträcka intresset för 

ingenj örsmaterielet till skolornas inträdesprov. På den 

v~igen ha intelligensproven hörj at spela roll för <YalIringen . 

Frå n de första experimenten vid sekelskiftet - då man 

ofta av misstag rniitte minnet i s t ~iIl e t för intelligensen 

har intelli lYensmätningen utvecklat sig enligt de av Alfred 

Binet g ivna prin "iperna, utformade av Louis Terman vid 

Stan ford niversit.. Ett index för individens intelligen s 

är IQ-värdet (IQ: Intelligence Quotient ), som varierar 

mellan siig 0,60 il 0,70 för en efterbliven till 1,40 il 1,50 

för ett geni. P å olika håll i merika finn es institutioner, 
diir man kan få s itt IQ-värde bestämt. 

IQ-vä rdet synes ej ha f lt n gon betydelse att tala om 
vid gradering av radjoingenjörer - måhända anser man 

mätningen ej vara fullt obj ekti v. Däremot synes s. k. »apti

tu de tests» (Jörmågeprov) å tnj uta större intresse från 
företagsledarnas sida. Genom sinnrika (mätningar kan 

man bestämma reaktionen hos olika muskler och exem

pelvis avgöra, om en viss individ ä r väl skickad för 

eller synnerligen olämplig för - finmekaniskt arbete. Vis
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Fig. 3. För en radioingenjör ä r Ed isons ;\lell lo P ark Laboratory 
, amma nställ t oeh upphyggt a\' ll enry Ford - en av de förnämsta 
sevurdhetern a i SA . Del var i lvrtvaningsuyggnaden t. h. som 
Edi ,on komtrucrade den första glödlampan. Bredvid den evaku
ering,-plIlllp han använde s t&r den fijrsta fonografen. ( r olo: förL ) 

sa av de pro v för r adioingenjörsyrket, som fö rsöksper

sonen underkastas, avse att bedöma den musikaliska be

gåvningen. Man miiter sålund a tonhöjd, ljudstyrka, har

moni och l')' t111. 2 A ndra prov iiro mera direkt inriktade 

på radillvrket. Sålunda graderas ell servi ceman efter den 

förll1 å fT a han har att på vi s tid riitt koppla en uppsättnirw 

med "polar, rör oeh kondensatorer (inga fö rkunskaper 
fordras I . 

Dc pro\", som för industriföretao'ens vidkolllmande sy

nas bliva a "törsta intresse, ii ro kombinationsprov, dä r 
r esultatet från en IQ-mätning blandas med resulta ten från 

ett fiirmiigeprov. De avgörande proven och bedömningen 
bli olika för en handelsin <Yenj ör och en forsknings ingen

j ör, lIlen alla förberedande pro äro lika. 

P il de stora företagens anställnil1 lYskontor klassjf ice ras 

de unga ingenjörerna i introverts, amhiverts och extra

vert8. Detta iir enkelt, ty man låter dem fyll a i f rågeformu

lär med dussintals olika frågor om tinD" i det dagli lY a li

vet.:! flertalet människor ä ro amhiverta, alltså varken in

åtvända eller utåtvända. Ett fatal ä ro utpräglat intro

verta ; dessa tankens män trivas bäst med eget arbete i 

la bo ratorier och ingenj örskontor och äro hågade att g iva 

s ig i kast med segslitna, delikata tankeproblem. Dem pla

cerar man i forskningslaboratorierna . Ett annat fåtal äro 

utpräglat extraverta; dessa handlingens män röra sig som 

fi skar i vattnet i det soeiala li vet och ha lätt att stjfta be

" Dett a prov tillkom urspnmgligen som ett bedömningsprov för bli
vand e musiker. Del är nll obligatoriskt vid fl era av Amerikas främ
sta musikskolor och säges ha räddat många från en karriär, som en
dast skull e innebära missräkninga r för dem (el ever med mindre 
starkt utpräglad fönnåga alt bedöma tonhöjd utgallras). 

" Dessa frågor ä ro så skickli gt fo rmulerade, atl den som full gör 
provet knappast kan avgöra om det är fördelaktigt eller ej alt svara 
sanningsenligt. I regel svarar den sökande sanningsenligt på prak
ti skt taget allting. 
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kantskaper och att skaffa sig vänner. Dem placerar man 

på försäljningsavdelninga rna. En god chef, som förstår 

psykologiens grundsa tse r, kan alltid placera en n y man så, 

a tt fö retaget får god nytta av honom, samlidigt som den 

nyanställde tillå tes tro a tt han sj ~i l v valt positionen ifråga 

därf() r att den tilltalar honom. 

l må nga amerikanska företag ägnar man den allra stör

.sla uppmärksamhet å l gallringen av nykomli ngar fö r att 

f,l maskineri et alt fun gera så välsmort som möjlifYt. Man 

ll1~iste nog ock ~l medgiva, alt ~amarbetet mellan de i 

amerikanska förela IT anställda lir bättre än samarbetet mel· 

lan anställda i mc /lO'a andra län der - vå rt eget land ej 

undantaget. Amerikanen iir en »easy go illg» typ, som tän

ker Ill c r på alt komma fram själv än att h indra andra på 

väg Il uppåt. Han är glad oeh levnadsfrisk och vill gärna 

se glada människor omkrin g s ig. Amerikanen är nog i all

mänhel mer utå tvä nd än inåtvänd; hans liiggning passar 

ej särdeles väl för djupa och mc lmedvctna studier, ty den 

iir f ramföralIl prakli -kt inriktad . Det ä r därför amerika-

Räknemetoder vid 


nen med förkärl ek väljer ett praktiskt yrke, SO\11 via några 

fa studieå r för honom fram till en god position i sam

hället. 

I Sverige möla flera svårigheter vid försöken alt om

plantera den amerikanska demokralin enligt ovan j in

hemsk milj ö. Det är icke nog med att förelagsledarna 

måste ändra si n inställning gentemot de underordnade; 

de underordnade måsle även ändra sin inställnin <r gent

mot företagsledarna. De måsle lära sig a tt r e;;.pektera en 

chef, även om han ej »håller dem korl», och uppmunlra 

hon0111 till ökad förtrolighet i slället för att ignorera hans 

order. E huru vi i Sverige ha många chefer, som krypa 

inom ett kal av olill"änglighet under arbetsti1l1marna, ha 

\' i också andru, som gärna skulle vilja följa det ameri

kanska föredömet. De lviugas dock all hålla förlroligheten 

borta, enki r del alltid är ll ågo ll eller någ ra av de an

stiillda som utnyttja tillfä llet för egen vinuin o·• Umgäng

estonen ä r därför ofta hå l-d och kan giva a llled ning till 

missämj a av låu lY varaktighet. 

växelströmskretsar 

IL Räkning med tvåtalsstorheter. - Beräkning av sammansatta likströmsmotstånd. 

Av teknolog Nils Hunnefelt 

' edan första artikeln i denna ,~ri e publicerades i 
oktobernllmr ~ t. har fi irfa ltan;n avlidit. Han har de 
senasLe åren \'årdats på sunato riun1 och har Il11 d e.r 
denna tid merl $tor fram g ng ägnat "ig åt tekniskt 
fiirfattarskap. nan var rikt he,,1\vad, och trotR att det 
ej blev honom förunnat a lt e.ns påbörja stud ierna vit! 
T ekni,ka Högskolan, behandlade han i skr ift inveck
lade radiotekni , ka spör,;n1ål, \'ilket både den före
ii n'gande arti kel seri en ooh hans tidigare artiklar 
Populär Radio ge belägg för. 

Red. 

Tem peratur, vikt, potential \11. fl. ä ro storheter, som 

kunna bestä mmas fullständigt genom angivandct av 

endast ett tal, t. ex. SO C, 10 kg. långa storheter fordra 

Jör sin full ständiga bestämning angivandet av flera tal, 

t. ex. hastighet och acceleration. För att exempelvis en 

hastighet skall vara fullt bestämd, måste ej blott dess stor

lek utan även dess riktning anges_ Vissa storheter äro 

bestämda av blott två tal, och till dessa hör impedansen . 

De kallas för tvåtalsstorheter. Impedansen kunna vi, som 

vi redan sett, karakterisera på bl. a_ två sätt: antingen 

geno m angivande av dess sto rlek - eller, som vi i fort

sättningen skola säga, dess belopp - och dess fasvinkel 
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eller genom dess två. komposanter: resistans och reaktans. 

Om vi betrakta fig. 7, se vi att impedansen är en tydifft 

best~ill1d äv n om t. ex. res istans och fasvi nkel äro givna. 

Sambandet mellan de olika storheterna framställes i ekva

ti onsfo rm på följ ande sätt: 
X

X och R g ivIla: l = y R" + X:' t o" (1' = R 

Z » (/ ' » R=l cos 9' X = l sin '), 

R » 9) » Z=~ X =R 19 9' 
eos cp 
R

R » l » eos q;= 2 X=yZ"- R" 

z 

90.° 

R 
Fig;_ 7. T01pedaoslriangeln vid indllkliv rcaktani'. 
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Vi kunna alltså konstatera, aH 0111 två av de fyra bestäm

ningsstorheterna l, (P, R och X äro givna, impedansen 
är fullt bestämd, och de övriga två kunna beräknas_ Hur 
tvåtalsstorheter betecknas återkomma vi tilJ i det följand e. 

Grafisk fram ställning av lvålalsstorheter. 

Vid asktldlicrgörandet av tvåtalsstorheter eller , som de 
också kallas, komplexa storh eter användes vanligen det 
s. k. Gaus,,- talplan, se fi g_ 8. En vågrät och en lodrät 

axel skära varandra; skärnin<Yspunkten kallas origo. På 
den vågriita axeln ligga alla reella tal, dvs_ de tal man 
yanligen använder inom aritmetiken , både positiva och 
negativa. P il rl en lodräta axeln avsiittas de s. k. imaginära 

leden , som ha enheten j med längden 1. (Inom matema
tiken lecknas den imaginära enheten i. ) Dessa karakteri

seras därav, aU j = -l, alltså F=-l , dvs . kvadraten 

på den imaginära enheten j är /l egativ. Lägg märke till 
att inget reellt tal kan ha en negativ kvadrat. 

Det va r behovet av tal som utgöra kvadratroten till 
negativa tal som ursprungligen gj orde, att de imagin ä.ra 
talen infördes. Mycken oklarhet har rått om dessa tals 
verkliga natur, och många spekulationer ha framlagts, 
men i grund .och botten är saken ganska enkel. De ima
giniira talen utgö ra helt enkelt ett form ellt betecknings
~ätt , som visat sirr bekvämt o h ändamålsenligt, dd man 
"elat hringa laga rna för räkning med lvåta}.sslorheler eller 
laipar, dvs. uUr)" k av form en [n , b], [3, 10], i överens
stämmelse m d dem som <Yälla ,Tid räkning med reella tal. 
Tvåtalsstorheterna äro nämli O'en också de tal . j betyder 
helt enkelt talparet [0, 1]. i beteckna i fort sättningen 
lvåtalsstorheter med feta bokstäver , t. ex. Z . 

J det o\'an nä mnda talplanet betyder va rj e punkt utanför 
axlarna pn två talsstorhel (även axlarnas punkter betyda 
tvåtalsstorheter med ena lalet = O) _ Tag t . ex. punkten A, 
fi g. 3. Den utgiir bilden för talparet [4, 3]. I det koordi

2'J 

j 

-./ 

-2j 

-J'j 

-4.;'1--__.... 

-2 - I 

Fig. 8. Tvata!,storheter. Inritade iiro A = 4 + 3j och B = 2- 4j. 

natsystem som blIdas av de båda axlarna har den koordi
naterna 4, som kallas reella delen, och 3, imaginära delen, 

utefter vågräta resp_ lodräta axeln_ Den tvåtalsstorhet 

punkten betecknar kan skrivas A = 4 + 3j, om man för 
att skilj a de båda koordinaterna från varandra förser den 
i lodräta axelns riktniItg med tecknet j. Dänned ä r två
talsstorheten fullständigt bestämd. Storhetens belopp eller 
storlek fås däremot som sträckan OA, som enligt figu
ren blir (O betecknar origo) 

OA= 42 + 32 = 5 

Man tecknar detta så : IAI = 5, vilket utläses : absoluta 
beloppet av storheten A är 5. Även beteckningen A =5 
användes. Men enbart gellom angivandet av beloppet är 
A ej entydigt bestämd . . Ä. ven vinkeln måste anges, och 
den fås ur tg <;0 = 3/ 4, dvs. cp = 37° . Nu kunna vi teckna 
'storheten A på följande sätt: A = 5/37° _ 

För angivandet av en tvåtalsstorhet ha vi alltså tyå 

möjligheter: komposantframställningen A = 4 + 3j, och an
givande av belopp och fasvinkel : A = 5/37° _ Dessutom 
finns den s. k_ matrisframställningen A = [4, 3], som emel
lertid ej kommer att användas i fortsättningen. Av vad 
som tidigare sagts fram går , att dessa metoder äro lik
vä rdiga. 

Lägg märke till att man, då storheten är given under 

fOrIllen A =a + jb, ej få r addera de båda talen a och b 
iii,. alt erhålla _4:s storlek. Tecknet j är tvärtom att be
trakta som en vamingssignal, som anger att vanlig addi
ti on är förbjuden. S. k. geometrisk addition måste aga 
rum, oeh d~irvid gäller: 

IAI =A =y'a2 + b2 tgr; = to- (fasvinkeIA ) = !!.. 
a 

Observera att 0 111 någon av termerna a eller b har Il egativt 
tecken, a.bsoluta beloppet ändå fri r ovanstående värde. 

Kvadraten på ett nega tivt recllt tal blir ju alltid positiL 
Exempel: 

B = 2- 4j 

IBI = 4+ 16 = y'20 try u = '=-2 
bl 2 

Ni-ir man kotlllnit s långt i r~.jknin cra rna, att det ellda"l 
återstår att beräkna absoluta beloppet, dvs. storleken, kas
tar man helt enkelt bort j :et och utför den geometri ska 

additionen som ovan. j: ct har då gj ort sin tFlnst som 
observandum. Under räkningens gång i övrigt behandlas 
j som en vanlig algebraisk storhet, med det undantaget att 
man naturligtvi -' måste komma ihåg, att följande speciell a 
regler gälla för d e~ s potenser: 

F =-l 
? = j' ? = - j 
/ =/"-j2 = +1 
Y' = j - j4 = j osv_ 

POPULÄR RADIO 8 

http:imagin�.ra


Utarbetat av Erik G. Johansson 

ALULi~NA 11RTm LAR. 
1939. 

A _malörerna och 1.ltvecl.::I.i ngco " ................. . 1 G 

Uaclioll oc h no rr 'ti keuet ... . .. . . .. ... .... ... . , ............................ . . . . :1 Ul 

f nte rvju med ~[r Hoger ~L 'V ise . Sylvfl uia-fabl'il'c n .... . ... . of Hl 

N ytt fdu ratliofronten .... .. ..... . 5 117 

F IYg'rad ionytt '" .. . .. ... .. .. ..... .... .. . .... . ;j };lO 

E tt l1"~ök I I s P hilip s i Billllho \' e u .. ..... ... ...... .... .... . r; 145 

Rad iok l'ö nilian av 'Vircle~s . .. .... ..... . .. .. .... . .............. ..... ... . 7- S 17:l 

Klrynen~ upva rn l ( Ö l' fotograferin g av cle kt roIluaoor. .f'rck 

v(' II!'\kon l roll~tatiolleIl ocll tit udiolokn le r uu i B ry; se l. 
Ce lu 'tiolls·miitapparatur för llP ptugtli ug a v högtalar
k lln'or. m . m . • . ... .... " .. .. ............ . 7 174 


SYll t di~k t tfi l ... . .............. . ............. .. n ~~ 


Am e rikan sk a ratlinmark na llc u j ust DU. In lc l'Yju m c ll dir. 
1'. SUll d in i ~[ oon Radio ,1 . -13. .. ........ . ............. . .. .. n 228 


N y a P l'o fes::;ore r \'i (l T e kllislm Hög-s kulall .. .. .. . . .. .. . . .... . . u 2fjH 

Hur s kri\'fJ radioartildar '] Kågra alImHnua anYitiningur .. .. . 1~ 3U1 

1940. 

StockhoLm" RadioklnblJ 1~ år. E u Il Lcrblid< '" l 3 

Gh' r fl (! io uPllurat" r till Fillland .. .. .. .. .... ...... .... ......... . 2 28 

För, t a rn llioll t~jl ntl ll ingell fr~Ln s tI"3to!;f:irc u (nOti s ) .......... . :l G7 

l)h~II l' ktri sl,a lt'uare . ..... .. ................. . il II:l 

Olati (U.H: r itiO lat ion . . " ... ... ..... .. ... . rt 114 

Hl'Sl' b rc \' f riln U. . A . .. ..... ...................... ... ..... ..... ...... .. .. . G Il!) 

ö\'(~ r \' akni ll~ av In g lyd uade u i te rn .. .. .. .. . .... .. ...... ...... . 1;)6 

Hn,lio nyt t fdn U. S . • \ . . .. ...... .. ......... . .......... .. . ..... .. Hl 183 


1(14 L 

Hatlio nyt t f ru n S. A.... ............. ... 3 55 

Fading [1:1 g ru JJd :1\' 11H SSe r:lJJd c.' jHrn\'ii g t.:1g .. ....... ... .... t. .. . :~ 'i7 

De:sök bo ~ flme rikan s ka rndio[irnlOr ..... .. ............. . . .t, SU 

•\ m erikan,k l'ur C"bl'i katiolJ ...... .. .. .......... .. . .. . ...................... "l1U 

FO l' s ka rbra~u oe ll od largiirnillg i modern radioteknik ........ fi 127 

Ett !Je_iii, ho" U. . ~~ . . ... ... .... .... ... .. ....... .. . .. .. ....... .. ..... ..... 6 135 

Ste reofolli s kt ljud .... ...... .. ... .. ...... .. .. .... .......... .. ... .. ...... ..... 7- 8 100 

P op ulii rtekn iSk litte ratur dktiA" flir lJIollern ku ltur n 183 

1'. O. Pcdel'sen Hl/ n "[ 74-30/8 l!)U. Hans Ii v och giirning 10 ~n 


1942 . 

Poplll:ir Itll(lio 1n~~ . en progrum1'örl'laring .. . .. .... . ............ . . l ... 

K ii llda rlluiomiilJ i U . S. A . 1 4 

K~ind ;}o-nrin g Tors te n TllOr~n . .. .. . __ ..... .. .. . .. ................ 7 1;,U 

Hadios ko Ior i U . S. A. :\Ieto de r uCh re s ultat iIl om den högrr 


oc h JiigTI.' Tauiot e loliska un(]f'l'Vi Rni n g-pll ..... ... .. .. .. 10, 211 12 ~23 


[{;.Hlio tek uikCu :-5 n:t t llr\'(~ t'e n,. kapIig;a bal';:g'r uud. E n kur';':\ v ill 

Stnc k lI olm s H (i g-s l;: o la . ....... .. 10 ~!!.S 


Fill la llll s Illl ll drtldios ol'kcstc r s t ullio ..... .... ...... .... .. .. 11 ~03 


RA DlOU'fS'fÄLLNINGAR. 
l tJ39. 


Vu(l LC' i [lzi ~lni isgan bj1ld e r {I ii .• __ . .. ...... . ... . .. .... .. aa 

St ort ,\'~ k \·,lrmii Sf> :"l. atlllJ :iIfl lL ... ... . .................... . . .. .. .... .. .... .. ~ f)~ 


ltu,liouts t:i II nio l'\'eJJ i Berlin .. .. . .. .. .... ... . ... ...... ... . ...... . .. !) 205 

~[te l'Skiird f rflll Berlin (bildrepo rta ge ) l U 245 


19tO. 

n;i :-5rrni is SHn i L ei pzig l O.!O .. ........ .. . . .. . . ... .. 7· 157 

L e ipzi g' lllH sl'lUIl, öve rsikt ... . . . .. ............. . O 1U;) 


19 11. 

Rad io pu. 'V iCIl -mli ssa . .. .. 7- 8 ]80 

Bc) Q mU::;;.;.:1T1 i Leil)zi.~ ... . 7·-8 JSO 

Dy1ir.z~ lIp l' r pu Le ipzigtIlii ~Ro.U U ~(t7 


1939. 

St()f.:kholn" Ra d io klnlJlJ 1 20. ~ ;;~, 4 108, 5 137, ~ 2~!), lO 201, 


11 2M . ]2 320 

t ijr l' lIin ge fl to.,; \·c ri gcs Slinllnl'::ullat(i rer S. S . . \ .. _.". l:! :J:lO 


lOJO. 

St ockho lms Radiok lubb s lCt- ä rs juuile lllu 1 2:)1 ~ 4;-) , a 70. 4 ~:i , 


D 1... 0, 10 20-!., 11 :!:.!--I: 


S("orkho ln" R adioklulJb ... . .... . :e2 

Sn'll ~ ka I l; lekt roi 11;!('njiirs()ren i n .~(> lI ... ' .. . ... . .. .. . . :l 48 

,'toel'''o ln" H acIi k l lllJlJ 2 4 , 3 7l!. 4 100, 5 J24, 10 2-31, 11 25G, 12 280 


1942. 

' tocklto lms Hs cliol,lnbb ....... ..... . .. .. ..... :l 42. :J 'w, 4 70. ;; !JO 


St o(' loI1Ol o l" R a rlio klublJ .. ... .. .... . (i 1~2, ~ 1.->3. 10 22G, 11 2~U. 12 :!:-:U 

Göteuo rgs R au iot~ kll isku I\' l) rc n iIlg ....... 2 43 


TfLLÄl\rPNL'-'G AV R.IDIO'fEKNIJillN. N&RGRÄ~'SA:WE 
O~mADE~. 

1939. 

Rikt:-tdc ~ jij ratl i ory ra [ 3 74 

nadi(J I~ n 1llJia~ S(' Il - e n llireld vi snn de lJcjlin gRll t rl.l slni Il g: fl/ r 


fly g p lall ....... .. ...... . . .. .......... . 11 :.!87 

1940. 


'T' rc n ya sjö rfid i ofyrflr ..... ., 11 4· 

Dcci l l1 e l e- l'\' ;I ~O l' i nU\' ig-il ti OIll:lIS tj ii n ' l .. . ... tö 1 ~:2 


Flyglarm c nli~t te lt~ \'()lt!S,\"~ t amct ................ . i - R n~J 


E lc l\:trofoIl. Cle ldl'h: l, l ufts k y uu sb c\'aklliug .. .. !) 179 


POPULÄR RADIO 

HI·II.. 

Asl{fors knillgeus miitmetorler oc h r esultn t. l ;j 

Hiigtalanue t('lefoll . . .. .. .. ...... . ~ 40 

lJ ltrakortvi! g8lt: ru lli .. .. ............................ . 4 83 

.F lyg ot: lt sjöIUn' igeri ng lIle d hjiilp a\' radioJJ II :!-t~ . J~ 21·' 


SÄNDARSTA'fIONE R. 
1 !)~!) . 

'reknitika Hijgsl\:ölan8 G nH-!tc r s:;iill da rc r aIl U~II[]alllii gglli ll :; r. U JO ~;"jt.i 

19·1"1. 
Niirmare d e ta lje r om u e n d n nsJ.;:a F :\I - ~;il lllaI'C I1 .... .. II. ~.)f) 

KORTVAGSRADIO. 
1039. 

l Cortvflge n j ust Il U .... ....... .. .. ......... . . . ..... . . ., ' 1 
P o lb5rallion i t ocldlOIm. rl t ramo(1e rn a IlEi g;..{Il ill g, uu!)I) (' I 

i(Ji g- le lefolliförbinde l.se II Ii e n e nda \" ö.~mll~d ................ .. Ii 1m! 
GCllc rc riug a v ultrahiiga fre kve ll 'tic r . ..... .. .. ..... ...... ... lU ~4:! , 11 :!78 
l i"ö r ko r t \·åg.-amatöre n: Ff' e<le r le{l ll in g,-ar och Iiuciira svfi! lg' 

llingSl{retsar ... ..... ... . ... ...... .. ... .. . ... .. ... . ... . l :! 311 

19U. 


U ltra lwrt \'u g sg c ne reri ng m ed hasll g hets :o; t y rda rör .......... __ . .. 51 

40 cm. \·i'tgor [ii r bIinlllundning .... ............ .. ................. . .. .. .... . 3 UO 

P eederl et.lningar oc.h rcsonuH:-;linj e r (for t::; .) .... .. .. .. ...... .. ......... .~ 7!1 

Om m.atnrl e uuiIlgnr ot:ll kreb;ar fö r kort\'ilg- . .. .... ....... . ... ..... . 7-~ 14~ 


10 12. 

Inlluktiv uvsWmning \'id ult.rakortv <1g . .. .... ... ................... 1 12 

Dc u llrakorta \'agorna s utbreuning : En jiiIUförcl~e med opt i

keo . ~Ia lerialkoll"t" "t e rna he t yde lse ...... . ro .107 

~lorsclektiouer p å kort\'{lg ............................. . 7- ;; 100 

i:i l radios l1lorse lektioner .. .. .. .... .. ................ .. fl 158 

De ul trako rta v1\goruas utb rednill ~' u 159 


I:<'i\BRJl{A'flON. 
1039. 

:llode rn rörfabrika lioll (biIdrqlOrtug ,) 

'l'ELEVISION. 
19:10. 


B iIdtel fou e n (biltl n 'po rtage ) . .... .. .... ... .. .. .. ....... ... .... ... .. .. .... il 2W 

' [: ~ le\'i ~ iol~ ti ~ekni s kt nytt fr:11l OI ~')mJliau tst:illnin~c n i ..ou clon !) ~j(~ 

}1 u r :;t cIC\' lSIOI! ... . .. .. ..... .. . ....... . ............ . . .. ........ 10 

'l'c led sionsdgo r och l eIe\· i, io llsall tCll lle l' .... .... .. ........ 11 274. 1~ ;JO I 

OrtiJ.:onoSkO[lc t - et t uy l l riir för t Cled:-= io nskumero r . .. . .. ... IJ 288 

Sta ollnnIIllo ltag-a r~ för lie n t y s I.;:n tl'l e \"i ~ iull ' II ..... ... .. ... .. .. ... l :! a02 


J940. 

Tel c\'i s ioll sd't gor 0(' 1:1 t elc\'i :·dons ll u te lll1(.' r ...... .... .. . .. .. ...... __ t]l 

S te reo , ko[)i s k t:e lcdSio n,moltngo i ng . ... .. ..................... 1 20 

'I'e If'-v is ioIl Snl ottagan.' ll s kO ll ~tl' lIkl it)H .. .. .. 50. -l: 8:~ 

Te Ied~i on smo ttngnill g- i. flyg plan ..... .. . .. __ ....... .. . __ ... 7 S 154 

T,· lc\'is ion s prog rmnm c ll rel;;a . t l'; ,llö st .......... . ... .. .... .... ... ... 7 1:>U 

D e n ty~ l,a e nhctR- te l!.! \·iSi o msmot.tfig'ilre n - ett b c rik t ig-uIICh: .. . 7-8 157 

'.l' t' le. vi s io!l (;\,c r \':luli g a tel eConkubla r !) 17;) 

Llimp ll g'l.l s tc Iinj eulltal c t fö r t l! l cd s ionsbilt1~ [" ......... ..... .. ..... 12 2~4 


1941. 

'f elev is iOl1Cn i U. S. 1\ . : Du :\fouhs ~ y s tcm - f'n ori e nt C' ring 7--8 ],;34 

'l'c le \·i .. ioll s iliIcle l' i Rtu <L tonna t ..... ..... .. .... ..... . . ..... .... .... . ... 7- 8 171 

T {l lcvi sion i S. Å . Den :-; (~ lln ste l.IL\' 'c kli nge.1.l .. . .. .... !l l !JD, 10 21!J 


LJIJDFILM:. 
1!)'1~. 

Xyarc framst eg i nom ljudfilmstekniken 

GRA~f~IOI:<'ONTEKNIK OCH HE"MIN PELNlNG. 
1039. 


I ns.p eln iJl g' oc h tltC l'gi\'u in g' Il \"" g rammofönSld \"(.H' ... . ............ .. (ö 157 

El(' k f L'i~k g rnrnmo [ on, dixels t rum , kOl1 st I'uktion s lJ e ~ k r i\' -


Ili u g- . .. . .. .. ... .. . .... . ..... ... .. ..... .... . .. .. .. . .............. 7-... lfJ4, n ~20 
Fjiidrandc a xe l eli mi ne rar :-i li r Jlin g dll' s'ld\' \'ii xlare ( (Garra.l'lI) 12 ;j~O 

l iJ.l 11. 

Ama tll l'in s p elnillg' nv j.!'ra llllllot'o ll ·ld'.-or : En Ing-:1c n u..c ()l' ic'o


t e r ing med. vi n k n r o e ll r .td 10 

Am u tÖl'i n r-: ll c l nillp; :1\. g-rl:l ll llll o(Onski\'o r: ill spd lli n .:!.' rH oro l'l1 


or-h 'gT:.Ivc runol'dn ill (;e u . f Ol' t!S . .. ............ . ~m
-
ma fijrinSIJf'lllin g H\' g' l':1U1Jll o fo Il!-\kh-or: Val tHP ~ki\'lllllte -
r ial. Uv pt riidu llllc framför rnikrofull C' ll. for ts.. .. ..... . . . ..... .. <lo 8U 
mfl tfjr ill~p eIning av ~ramm fom~ ki\ ' o r : ) fila Q(ol.1C'u s place
ri ng samt. ti[J s föl' o lik a RIn g u \' in ::; peIui ug ar. fort s... ... . . . . 11~ 

Pr:i g- li llg dtl konsta nt s purlln :-;.t ig"lH?t - e n n y inS (1 r llliu g's - " 
tC k u i l, .. ..... ..... . __ .. .. .. .. . ... il 17(; 

Ski v in ~ re l nill .~ m eLl kOIl ~ l ullt :-; p i'lramplitull m ed h,i lilp nv 
f1i C.zod c k t rbk g l':1vc rdu ti :l .......... .... .. ............ .. !J 17~ 


L l.1xor~ ~ ki\'\': ixla re. d etalje rad hesli:rin li llg- .. .. . __ Il ~O7 


X y Gn rrard SId\·;;-i.ixlarc ......... ".. . . .... .. . .. ..... . .. . . 1~ 217 


1911. 

l(Iangfil r~cu \' id Kr i ·ta lI - pick -up. E nkelt fil tet" . .. .. .. ..... .. ... 7- 8 173 

B es l ii m u iu g- )1\' frc k\'c n ~ I, Hn~u n vid gr-a m rnoEonin ::\[H'lning. 


l 'iv{11l i DB J.!in·kl r rn " ~[Qyn rlJildl' n .................. fl 1il:l 

Korl'cktion .s niit fö r c lc k t roll1ugll0ti:,k pi c k - n p ...... . 10 2"2S 


http:lefollif�rbindel.se


lD42. 

Förnyelse av iJl S [J ~Iu iDgsskh'o r ch slipn ing av gravernfllar 3 53 

RUl1\ sakutitik och m iltrofo t1l'lU(·t"'rl Ilg. l~ n ilJt roLln}.;:tion i hit

h iirall(]e probh·m ... .. ...... 7- 8 J.:l6 

H ~~,'s~~r~~~~~k .~~~. nIi.I,.ro~~.tl~~~:~..~~ ~l ;; Efterklnn.;;.~t l(! ..'~~'l: ..Ij~'.'~.-. g l61l 

R U Hl~al ;ll ~ til~ oe ll Uli1~r tJ follplaceriJj g . I t1\" t> rkan av rumme ts. 

fo rm. B l'greppet Ijlld ni",\ .. , ......... .. .. .. .. . ......... 10 214 


RU Dl15:lkusrik oc h mil-: ro ronpl:H.: e rill g. t j ppfattbarhc t. H örtic1
1\11[\'3. ~l i l\rofo llpltH:~ l'iIl~ vid fi lmin p l'lllill:-!" .. . ...... .. ..... . .... 11 20G 


StörD in!l'sprobloll\ "Id l;a pa Hi\' in g':lll skOp pliug pil. ull 
st rölUE('ijrstärkar .... ...... . .. .......... ..... ... . .. ....... . .. ... l~ 2"..8 


HöGTALARE, !\[IKROFONE , ELEKTROAKUSTIK. 
1!)39. 

'1'1." h ii "rtlllu re biittr~ ö n rn . excn l[wl Il ' cl e lni nh..,. filt r . !) 

l..jlldi llsta llati oller för biografer . ll td rn~ ur flin.? u r "1 g" . .... . l lU 
l\..rh~ln Il m ikf( ro n (nmo ti.i, b YJ:rg' II) . 1 Iii 
l\Ii l..:ro f'uuer och h i)gtnJur . eu ö \"er · i.kl & \ ' oIll,: ;) I'\OJ st l'ukliooer 4 !J~ 

fi 124, G l [ii 

Kontkn S3 to rm ik ro fon, I n F- :i nd:l r~ . ....... ...... ...... . .. . .. ... .. . 4 lU 

rHJl 1"li g)1 t och l (l{ l ll tng~Wllg<l \'id k rl~t allUlik r(;l1'o m · r ro 144 

l~ommtl n(!o liT" fll!1l' ken ... ... . . . . .... .. . . .. .. . Ii JOH 

E n tl)' lP e l l l-:(~ l ri kta 1" tl1il~l"O ftJ lJ ..................... . .. . H :!:!:{ 

Hög-ricle li l~t, h ögt al llre mcd 0;;"," 111' IJ a rt' l 10 :!4!) 


I!HO. 
Värll1ens största hiJgtnln re .. .... ..... .... .. ... .. l 

"Xya rnik ro fon c r, hure BJot be r s , C lI ku ""Ot U. ~..\ .. 1 

E n e l ('kt r i~li: megafon ..... . .. " .. .. .... .... .. .. . 

H emgjorda k ri.stnllll1ikr()(o lH.)r .. ..... .. . 3 

lioIllpre :-; io n och expansion . D .:: senaste beg rcppeu iUUIU Lj ud· 

flt(·rg-i\'lI ioge.n . . .. .... .. ... , ..... ........... .. ... .. . . . . .... ......... .... . , ...... 7--8 138 

Kouxialhiigt a lare .... ... " .. . ... .. .. 7- 8 l·A' 

!(oustrukt io n il\' en 27 tlIlH !; l1u,ri tu }ur ~ ............ 12 2+4 


l04Z. 
F ö r amatörbygga re : Till verku . uv konden sutormilnofoD...... 2 3J 
Hadiumllsikc ll och l1Ctl a kusti s ka k va lit e te n. En ' r itik al' R a

diotjiinst. Slitt att skrita ffill siku t siindningarnu ... ........ ...... " !Jl 

Bra resultat mer! kr i ~tll llmikrofo n. I r"iin dare .. .. .... .. . ....... ... (j l OG 

Rauiomus ilicu o'h d en aklJ~ti ,' ka k\·nlitet (> u . Ni. g-ra kOl'llllLell 

t arer ti ll e n aktuell artik el .. .. .... . ........... ....... .. .. 7- 8 127 

S,·cll sk kri stallmil-:rofo n , :luJIliilall ... .... ... ... . . ... .. ... .... ... 11 ~11 


RÖn. FOTOCELLER ETC. 
1939. 


lJ.lallcl a l'fi.irf" t i lA V · sprieu. E g'f' ll:-: knp pr ho s Syl ~r n nia ll7G . .. 1 18 

Te l{'fla;kl'lt ~ l:= p cci ::t lis ter l! i'dla f,i jrcdro.g om stal rör och mot· 


~fl;..:-ar'l.:;utl:-; t rl1k ti ()ll r ......... .. . . . ...... .... ... ...... . .. .. . .. . ........... ... . 1 Hl 

T cIc(unken s . 1:111'lir. De l'u :o r:lb)' il~atioll och (', .. 'Il ~kaper ..... . 4. J.O~ 


.,.~ ' l.l am f'rikiUISI~a -rö rty pt....r . }\:('!t-fl.ul . .. ...... ....... . o! 107 

X y trin,l i l A \'·~e rf t' ll (:\[oo n Radi,, ) ...... .... . ............ .. . .. .. .. 4 lU8 

POlluliir radiolc.ori: i\lottaga r rör f;>I1' upplJy g-g-nad oc h vork· 


nl n~"siil t . .. .. .... ...... .. ....... ..... .... .. .. ..... .... .. 5 118. 1 187. 12 308 

X r n Philil'srör ,,,P<l [l rllH'i [ls(' li l'mor .. . ............ ... ...... .... ... ..... 6 148 

l'clJ!o tl c' ll('i r Tri od? ln tres:sun !a synpunkter nv D r. K arl 

s!{' i Ill P I hux T clefnnJw n ........ .... . " ... ................ . ...... ...... . 7-8 181 

)[(jcl(~rn ri irLeknik. L urt k .dda ~nfl(l u r rut' ...... ... .. ........ 7-8 1 

t;t:ill'i..il'lm ::-; t!\'Jlk ucriu g . Hättelse. .... . . .... .. O 2~J 


1940. 
r:lc I\:l l'Ofl Slra le n s iIn-erkan p ,l s}.:;u rm cll i tt ka totl slrt''tlrör l 21 

Ita lit'll s ka ra t1iorii r F i"rc ... ... .. .. . ... . . ....... .. .. . . ... .... .. .... ........ . l 24 

:--;ya hatteri rciJ·, 1\' !f'funk('n och Philips g öra 1.·j. y - r ör ..... .. .. 2 ;n 

P O[1ulHr Ru(liot o ri: ~10ttn.gHrrij rell :-: Urphj'g~U:H] ocll n :rk· 


llill g-:;~iilt ....... ........ ..... ....... . .. . ..... ~ :32. a (;8, 5 11.0, 10 ln5. 12 241 

All .~· C'tro!leH - en II :\" el 'ht ro nmll ltip1i kn tor ...... ........ . .. . .. ... .. .. 3 UH 

Philip:; 1.4- V l)aHcI"irör, d era ~ egL' n s.ll 3.IWr och UIl \·ji Utlni llg.. . 4 7(; 

D e luft kylda ;indarr(i re n 11ft m:lr~(:h ... .... .. .. ......... .. . ......... . 5 114 

.\.I.I ;.?(·troll('Il med fotokatotl sa rut lh~!'\:i l'gP !lsl\.a !l ~ r ,-hl ll(jg· 


f r(' !;:,'eIl s .. .. .. .. .• . ..... ... . . .... .......... ...... ......... ..... ... .............. fi no 
E k·kl ro met ('rt J'iudt' 1l . ............... ....... . . . .... . (i 1:{1 
B d 'd(·I::-efull fi; rh ii tl riIJ J; :1 \ ' t:ld.;trollr( ~ l'~ n ::; gliitltl'adar . n l H 

1041. 

)Ioltag-arrö r l'Jl'S upphyggrwtl 1I " h \'~rk n in~8!"j it t (fl~rts. ) 2 30, n IDO 


11 248 

"Loktal " blir "LlH:k· j Il " f iirkl :l. r n nck noti:; . .. . ..... ...... .. ~ 4U 

S.\·lnlJlin. Hya liii ~frP.' )n·C'u:-;rii r 7V7 .. . . . __ .. 3 G~ 


Euro pei ska e 1.:.:;1 11$rÖ r Irln se r'a ~ [1\' P1liIil' s ud l T4.~ lcfUllkcn. 

Triod ·F!C'll t"o d m erl fl C'ra n fl ";iIlillli n~sm i)j li gbete r ....... .. . .. u 120 


ftN~ c k t->lr()r(lD S" uJ1 \·[i nd ning'. jI; :1.t!"ra r ikt Iirl.il' r .... .. .... .... ...... . 10 224 

.Radiorii r a,· 've ns k tilh' (lrkiIi Tl~ . am{, l' ikUII ' J, tYll. A. - B . Sn~ n-

,l,,, Elpk l ronriir ( 'ER) .......... .. .. .... ........... .. ................... . 10 ~lO 
Sekn ndU rcmlssi01It'Tl oe h Ll e~ ti. l ll'~ kt ' ~ka u ttlylt jal ll{( ' 12 25!J 

l n·~ . 

:llo tln g-}u' l'öre nfi 1l1'PIl.\'g .gn::u1 clf'h n' r klliu~ ·ti ii lt (fo rt~ .) -! 8--J-, ;; 102 


R.lllIODELAR OCH TILLBEHöR. 
lOS!). 

Hjj .~ rr r ·In·en s l !'c1nrl' . k out nkl m:ltprin l ...... . ~3 
' ·ihratoroIllforma l' (El11l ac') '! 5:2 .,]I<igtn la r e Of'h mikro fonf>l' 81 

1·I{'J.{to larc m. m ..... .. .... . ...... ... . . . 4- 107 

Garranlg t r'y ckk ntl P P"i:1 .~ g'l' t 'g'nt .... . 4 10 

Indirekt tlllPyH rmt tT rdOXllJO h,,:111(1 (Si( ' lIlcn' ) .~ lU8 

Torrl'l0l1l Cll t f{ir 1.( Y · r;; r .... . .. .. . . . . 5 l,;l7 

RÖ.~(;lIa rt r;lthl[' OL' lI n:iJllli l,rO(OIltT ... . ........ ... . .. .... ... ...... ;; 1;)7 

Ko rt'· :"i.!;'sde~n Ij t! r (Ingl~ 111iip';fj rm:l H };kdrit-) .. Ii lH 


Intluktansspolar med hög kon. tans .... ...... U lH 

Isolatorer a " calit (Firmn RU ll o Ar LJill;!') ....... .. ...... .. 7- 8 1!J8 

Lfq;( rekvenstrans(ormato r "r (:\fl tioll :ll H lldlo(gbrik) .. .......... !} 2:>0 

Piezoelek!risk hÖ l;! Oll s hö gtlilnre Thordursoll E!cetl'ie ~Ifg Co) 10 :100 

Variome lrar D1Cd eali tsto m m:. (FIr mn [(UllO Arbi ll~) 10 200 


1910. 

L:1I111ni ngsapparaler . ) In to r Å.- U. Gunnar Ka r l ~ 'o n .. 2 ~~ 

K l:lramiskn g liulIn rlwn dl!1l8Hlu rer. r~ll no A rbill~ . .. . .. . 2 
 "%.u 

l likro follt'l", ill Sl)Qlni 1l~:-:aJl pnrat c r, lj tltJ fUr tiUi rka rall lii g goll i ngnr 
m. m. P am ... um son A. -H . .. , ... . .. ........... . .... . ., 4 H:-i 


Transformatorer samt uyg-g sntser till lwrtn1rr .:;mo ttn rare m. Dl. 

Amerika nsi, Ljl1dtpkllik ... - -, 4 
 !l.) 

N y a Ih·tlg~. polc föl' (' llkro tl5 l11ottagnrt ' ......... ...... ... . .... . ... .. . n 17!) 
Sn~ ll 'S k represe nt ant [ö,, "Alllplie nol" .. .. ..... . .. .............. . Il 17!1 
'l'(. I~lIi:-::ku tln t ablatl öq~r lI ög-frd,\'ensjiirne t " S irufer Jl am t kop

pa tox itlnl(Ictel.::t ol'll "~i rutol''' . Si(l lll Pns . . .............. . 12 24(; 
i\Iat l:' rial {(jr :ullat~)rt)y.öö:1 r(' ...\ ,-B. EltrU ll 12 ~H) 

11).11. 

Elcktrolylkonde nsn torfl , d ~ss k onst ruktion oell ege nskape r 1 10 

Ny a hy;;;;:snt St-' r rn r amatH rer . lIul1{l lJ ok i fijr ~ tiJrknrtekIlik .... .. 2 50 

)[otstfi ntl meu rWg'1H i \' l{\mt)(\rn t ll rl;: ul'fCid nt (Si emens) .. ... .. .. 3 ., o 

K Qfltle nsatore r oe ll :-.t l'umul'yta r e (.\ lpha) .... .... ............. .. .. . so 

I(ort" [\gsiletaIje r I Ehltl'y stollt~ " (l ngl'l\j Li r::;t1 nnan }~lecl ric) ..... . G H:l 


1012. 

HiikIleskiva fli r j ilrnJllll\'e r~p olal' ( 'I emens) .. , ............ . 2 4.3 

B yggsa ts till ftir s Hi r kurc (AllIe r iI;:ans!t L Judtekn ik) ...... . 2 44 

Nsn ka laloger (n llno 'A rb jng) .. a nm iilnn ....... . 2 H 

S pol,y,tpm ((jr tl'1'c I, kuap[" m otta gu re Xa tloDll I BUdio) o 1JS 

K t'rnrni s );:u h(j;~frek\" e. n s matc rial (nuno Aruing ) . . ............... . 1'~8
!) 


-Radiomf'ter . m:itin s trume n t anmillall ........ 10 2'21 

pecia lb nt te rle r för 1 .-1. V rö r (A.· B, ' ils .\[a ttssoll & Co .) ..... . 10 ~~'7 


):30' s kivviixlare fl " ~"' e n sk ko n t l' ul-rt ion :1.lJm1iInn ... .. ........ .. 11 217 

Pl't'Olc is ionSf>ka.la. iitil1~ t rument. krb5tullllick·np , omformare 


m . m. a,· dan,kt fabr ikll t (Olof I\'ilzell) ... .. .. 12 2!!:.! 
Kontuktlikrikta r~ (G rallam B l'otbc", A.-B.) .. . ............. .. 12 ~~!) 

RADI OTEKNlli FöR AMATöRER. 
193~. 

R o.diotc knil~ (iir ::nl1atöre r. orienterande artIkel. ... .... ............. 2 48 

Sll[wrlle tC' rodYlluu g rlllldUigg-:111d e Ea kta ......... ..... .. . ".... ....... 5 1:!:5 

Bet ('eknin~nr f(ir a nll' riknm;k ocli ('n g-el :,, };: k OPP:l l't r ild ......... 5 138 

Anwtö ruyg;g-e oeh expl!rim('ntaI'h~tc, o ric nte rullue a r tikel... 10 2-l1 
Leullin g!:i triluar o t:.:.h lö (}n i n ,rsvroble LU .. .... ........ 10 


1042. 
P O[lLlliir R adios kot1, t ruktlo ll ·,,,rJ e . Genomgn ll g nv s upe rn s 

princip ;'3 111t fu nkti onen hoS de~s hu\"udd elu l' .. ............ .... 6 11~ 


Ap[larat ~(' r ie flir lJybiirjare : l Kri:-<Utll m otl a gar . Il En rörs· 
iJatterim ottn.znrl' .. .. ...... .. .. .. ... ............... .................. U 117 


Appu rnt~c ri c iiir nyu iirjurf-'. l~ nr()r~l)a ttc rinlO tta gare m e d. n ter· 
k opplin g sum t :!-riir ba ttt.: rimoltug-are .. ... .. .. ......... ...... ... 7-8 


Åppuratseri I för nyl.örjare. :~· l'örs 2-kret · battc rimottu g-:uc 
fIlt'd 1111 m t ill \" f'rkadc jJirn p llI\"(~rspolar ...... .. . ...... .... .. .. ....... 10 


AI) [larut~crie fi.ir n .ybiirjare. I nju s te ring a v ~ polarna till lik:t 
ind lIl.;:tnn~ sam t trifluling fl, l;:retsal'uu i 3-rö r s bnttcrimot
ta.rare n . .................... .. ..... . . . . ....... ..... .... ................. 11 


FRAGF.SPALTE~ (behandlar a.llt al<tuellt inom radio· 
telmil<en) . 

1911. 
Fr~gespalt (· n . 1 23. 2 "0. 4 82, 6 143, 7---S 178. D 206, 10 232, 11 25.::. 


19-12. 

Frllge pallr n .... .. ...... 3 4G. 4 70. G UO. 7---S 153, () 180, 10 228. 11 :!1!) 


POPULÄR R \DIOS NmfOGRM'I. 
19-11. 


F örh,illanr1ct m e llan . tröm. 8]1 :in n in ~ och nlOtstl\DlI 12 2ti7 

Populii r H.atlio nomo g-r:lllI. anmiiIau .... ....... ........ .. l:! ~ti!) 


tfJ12. 

II'()rldllhllltlet meJlan ström, spUnn in g- oc h effekt ..... ............ . 1 1,) 

I<'örll: lland t:> L Dl01ia n Hp1i llnin g;. ~ röm. nlO t s ttnd. och effekt... 2 :37 

Heal~tflll :j h os spo e vid ltlg-fr'kn"us . ........ ... .... ... .. .. ..... ....... 3 ;j~) 

Itc:lk ta ns ll o~ l\:ollde- ns:l tor \'id l :~grrekv<:! lls ..... 4 87 

Re'onans \'id lfi gfrl'l"' cns . .... .... ................. ... ........ li l~:\ 

R esonans \'i d hi;,; r rek" cns (l~ np;dl;) .. . .. .. .... ......... 7- 8 1:';1 

R oson!lu :; \'I d l1u gf rekn~ ns (mC' 1!n n,~; g ) .. .... . ........ 12 :.!:n 


~1OT'.rAGARKOXSTRURTION, OLm,\, PRINCIPER OCII 
KOPPLINGAR. TEORI. BERÄKNINGAR. 

1(139. 

Hem gjord :'\1. F . t ransfOrUl:lt or JIll'd Dra lnwi ll It 'YiirCels pu le" 1 11: 

~pg'atI roo ~~' illuto r med l1 iig-frek \·enRTH."nt oc] ........ . .............. . .. . 1 ~G 


Atll()m a t i ~ I\: f' iIla\'sUi mlliIl g" ................ . .. ................ . ... .... ..... .. n:~ 


D i 't riuu t io ll fl \" n o rlll:ll(l'pk\'(' I1 ~l' r lix'f'r rtlll(lradill s~indn rc .. . n 2~ ;\ 


Vu rl :l lH:lt rIIll llra<l IOQ :1111l fi lte r ....... .. .... ........ .. .. !l 2:1+ 

O)o~ -I ndIlkth' a,, }. t:iHl fl ill:~ ................. . a _.J 

K ompeII"ntl n!\ :.1\' f r e !.;:\·P lI 'dri f t .. ... ........... . fl ~:!t; 

R !llllll ocl~kond n~n to r l r \'id }Ji j::Yrre l~'·P II :::i .. . .. ... .... .......... __ .. ... . 10 ~~~ ~ 
I·'It~ \· ; i nda r};:opfiItnf!:1 r. I:; ll .iii I1l f ii r u I1 dl' ('.\: (lt--' r ilJlcn teIl ulldersö k

nin)?, Iltfi j l'(l "id S.v l\·nr lini'> lahora1"nri e-r .... ........ ........ ... . 11 2 l 

R( ' :'i lIlt(' raIHh~ [jjrsliirk n jll ~ dd n c g-n ti\. !'t l(' r l~opp1illg- ........ . J 1 2~fI 


~pOL..;.\· 5tl' Jll n',r sllpp r li p tl~ ro(l ynr r. Xntional Undio ........ . .. .. .. ]J 2D~ 


L inj,,[iiJ'i'>Uir! ;: arc l11(' t1 k orn pn'!·n;,]o u. (Thorclar::;O Il E lq:t ri c 

~1I';.:. Co.) 12 3:!1I 

](}IO. 
'I'l':l(1rn{}in .. ..... ... . . ... . . .. . .'io 
AutOliwtiska tidh :O: ~ bnule l' [iiI' ru nd rutlio (i la1 

PO PULÄR RADIO 

http:Pl't'OlcisionSf>ka.la
http:nIi.I,.ro~~.tl


minsli~het g rH Il en \'id radiom ottagning ....... . (; 1 3~ 1942 . 

Mo t tag,tre UH't! Du tomati , k sCl<: k li " i tetskontrolI . - 1J;J l·o p uJ:ll' H n (1ios k o nst ruktio n ·crh~ . All stri jnh51 11Otta g-a r 'n s nUt
T: ll in; lsnl[ijrk oppling til l :\lu\'omf' te r ....... . . . 7-8 1;)7 CI ~~re' ''a t .. . .. .. . . . . .. ..... .... . .... .. . . .... . .. ..... . 2 33
] 1 ,).J .JTO I1IT~ k ,'c n t " st yr- oe h fil terkrl s talI<>r ........ . .. .. X :it a t!g- l" 'ciat Gjr biu te l'iTllot t ag-:1 I' • m ed Ukriklarriirl't 117Zti GT D 17;; 
~tauili s~ rill;; av go.J l(~ I'i lllpedul l~e u vi c..1 rvg l eradc. h<igfre k n 2ns- );i i t l' kl'iktare fl. D 'ss \'c l'l~ui ll!,;' ~ S;1tt och UiJ lle D~ inll~ ring- .... .. . . . 12 2:50 

o('l l u le llaTlfl'pk ve URrii l' .. . .. . .. . ... .. ......... . . 12 2;';0 
:\T(\r iiIl 4 .Mll'-krels u r i ~ UlJ e rhl\ l \ ' l' od.\'l1 l'l' 1~ :!:W KOMiUE R m LLA MOTTAGARE OCH FöRSTÄRr{ARE. 

10U. 
Lil1(lIl i ll g~d ata Ull 'p uhyste tn rör s l1J)erhe te rol1 y twr. K o r t - , 

llH..:Jla T1 - Oell l :"tli g \":\:.: sam t ~1 F' lf3 11 s furm a tore r 4 ,0 J;: ''''/ :-j •• • 1 S 
Elek tr o lytlwndensn.to r n , dess kon :li" llkUO ll odJ egc l1 :ikaper .. . 1 10 
Yte ff" I'lC' 1l ........ .............. .. .. . . .... . .. . .... ... ~ 33, 3 78 
O mkopplings bar utgi'l n g'~ C' rl1 n~ forllla tor (Siem ens ) ... 4U' J 

Blp!il rOtltran s formnt nm .. .... .. . .... ..... G 1:13 
" .\ ll nrlllalo r " f(; r :u~ kllrn ll[ato l'ladd{J i n~ fn. o lik:-;l l'ii ms ld t. H l ·t ! 
G:1tl .:!" ll ing :.tv k retsa r' ll :} \"ill ~n l H:~ rh etc rtid ...,. u e r .... ..... . j -S H, 
S\'i i ugli njl'f ersUtter l\.rbta ll, UtltJdnns :=ifilte· r , t rall '(onnutorcr 

ol'h a n d ra l~rl:'l.tH'lempnl vid tlltrall ij g:a fr kvc u s<:r ,.• , .......... 7--8 163 

IG",,!;fiil'g l'n vlt l l<ri stall · [Ji c l, -np. Ellkd t f il t er .. 7--8 17a 

Ti' rr l~r t;.!l1s moLlll Ie ring. E n iu trod llktioll ..... .. ..... ......... \J l SJ. 11 2:.18 

n{'riikn l n t!"~ e hCltlfi fö r kl't~tC:; rl.rn a viel f;.up e l' ft clel'odY IIPl' ... . ..... U ]I)() 


j) im c u ~ i oTlering ;H' l\ o l' t \': l~~ spo l aT' .... . .. . . .. .. . .. . ..... ...... ... fl 1If ;:; 

AnJp li tud- , fa - o<:h f re k,·e n"m o<llll,>rin g . Et t (,'or ·ti tik t kla l' 

l:i ,zg alJ(J e ar skill nade lI lIl t'l lu ll de lr . ~lag'en all llJ udulc d ng' 10 
I{orl'~ ktion:-;l1 : i t f ii r e lekl l'Own guC!l isk pieIi:-U II ....... .. .. .. ..... .. ) 0 
Sek ll Il IWl'l-'nd s::; ioncTl oc h lh.': ~ n ruk t i8.ka tI t ny t tjan ue .. . .. . ...... 12 
'l'oulw n t ro ll rör s:l \'H I hiijni!l~ ~O U1 ::;;in ln l iug- av b a ~ (J1.:i1 di skn ut 12 
F re k vt'Il' IlI(\(llIle r l n;;. En krit i: \; jä.Ulfljre l ~e .... .. .. .... .. .. ..... n 
l\1o{It-'rn pernH' ab ili tet s avsUiUllliJl g .. l :! 
Bruk :l\' s tiilnll i n g sk~i r llol' oeh sk11l'Jllboxar av högfre1\n.~ u sj ; i r n 1::! 

J m. 
I n duk ti v :lvs tHmllin g vid ultrnlHl r tVtlg ... l 12 
P upltliir R otlio s koustrul( t ioll s :-\e r ic : UtHi rli g- u IJC::i kri\'n i ngnr l 1+ 
Sy 111111 Il ktel' p: ul1 ~t rÖ !ll!·m l0 t tagDre .. .. .. .... ..... . .... .. .. ... ....... . l 17 
Ii~ lJkQ l fjnr rlll an i,i\· r ~ dIl~ av l oI": :lllllo ttag-urpI1 l 18 
_\rlll ~t rn n.l.:.· 0 l' 11 fre l::\'eIJ!:i Tllo tJ ul OlinnCn i ' . K A. ............... 2 
.\1 ' ( ring- a\' f re k\'eu sm odll ~rnd (l \' jlgor mcd '"'bl. k atod sl l';''Uri.i r 2 
El.:r: il~ ll il1 g :1\- d ro ~:- I a r m ed jlirukilrua. D inll?nsi ouerin g fl\' ..:.iI 

kret sa r .. . ..... ..... , . .. . 47 
Pres01ltution :1 V e l{;! kt r o Uen .. . ..... .................. . .. .. 4: 71 , 5 ~) O 
R er;i ln ling :.1\' u t g:\ ng- IraIl ~furtll!l t or(' r. E n ' ttIlImaIl :1 tii lln ing 

:,l \' tii.1 it-:"urc ueriik ll i llg3m etodc r 8tlIUt en h e lt ny m e toll . . ... 7-8 
9 

D cci hi' l, I1 C' 1l0 r 0(' 11 pIl oIl . En in g :i.cnd e Ci)rk lnrin g av dess a 7-S 
B at tc r imottngurTln .... ub'l~d~ ling i . S. .L ... .......... _............ \) 
Mod e r nt trycl,I,napps:ys ll' II' .... . .. .... .. .. ....... !) 

Riiktl C' llletnLl t r v i ll \':ixe ls trumskrd s ar. Enlda vii xc b t rijr.ns 

lat'l;.;;tr. I mfjc tl iln f:. l ri a np; hl.. . .. ..... ..... .. l() 219 
Hi'llllinuadc: jiir n lluln:: r~ p illil r (2:-k ret.. ) .... . ... . . .. ..... .. . .. . JO 
Lindni ng- a' }\ n rt":l ;:r\1 :", pola r Cl ~ k r(\ t ~) .. .... .. .. 11 21:1 
:\iitlikdkta ren. D eR, ,, (' rk ning-~~i tt ocb d i m ensio neri ng . .. .. . . .. 12 2<10 
Lindn in g a\~ I:w pE'rh~ t (' rodyTl -k ort" ;! 6 . ,:,- p ola r .... 1~ 
~c }H' lll a till gli.jd s~r ;1 Tf1 ~iD dil;:a t o r S:LIl'\.t a\~s tHIl1 n i n gs1 [Jdi k :ltor 

a",,,el d fi ir b atte ridri ft.. . .............. .. ................... 12 236 


!\IOTTAGARA~TENNER. 
11»~ . 


l.~ a l1l a nt~nn för elirnin0r ing a v st ö rningar .. .. .. 7- 8 150 

En f; li~r njng::H·C(lu ce ra lldl· a n t C: Il n a.ll o l'd lling 7- 8 154 

"'I' l'tlld gt fe l \'iel ce n t rnlanl Cll l lc l'" ... .. . 1.2 2:1B 


nu. 
RC'f\·j(·(' p fL CCJl t ral:1l1 tf' lln Cr (i n ii nda l'e ) .. . .. ~.. .. . .. .. ............ .. ... . l ~1 
S\' ur pr, artiI~e l n ·'Trflld~t fe l [I : cpnt ra l antenne r" ......... .. 1 2J 
R il~tn n teT1J1 e r , d rl':.lR princip O('lJ u t fiir:l lltl(' . .. .. ......... . .. .. . ....... 2 2, 
Sl' r\"ii' 0. }1:L ceDt ralall t enner . •1. 1l g-!\ fl o de ::t o t: lu tn i llg'. s la dde n ... 2 52 
( "'nt l':l la lIff'nn red uce ra l' Rlö rll. fr il fl hilg:sp .- Iedn . 7li 
HnllluntclllI med j;il' npuhe rk~ir llu .. .. ...... ... ... ,...... . D 1W 

1942 . 
E n in sHndnr i nnh'dning :1\' fl n arti kel i I1 : t ]7 :1\' U(;~ t c.r i 

TIndio, betitlad " ll iUnl' Jl i ti ll II s in - l{jng l)('! r korl":' g" 7- 8 J ~O 

IlETERTORER. 
11).11. 

Ia k Un gl" Is0r och tlTulc.r :sö!o li ll ga r på krf ~ t aIld ete l\:to rer " . 

ATERUOPPLING. 
1039. 


1\"agati\" fitc rko11 pll n '1'" in ITr" . s flnl kop pli ng för eXil r-i n.l(~ nt ..... 7 

1!lU. 


N cg:lli" iitc rl.:oppling- .. .. . . o) 103 

1942 . 

X'y :1!loI'Ll ning' a\- neg-utiv nt(l rkO ll pli ng l 10 

\'OLY1\IREGLERING. 

Il 17J 

l U39. 
A notlSlliillning-su ppaIa t fiir alI ~ tri) 11l ..... -1 10.) 

l~IO . 
!'\;ita l1 ~Iut Tlin!! :lS bn tt(' rj ~ l1IWrn Tlwd l A V r ö r ... ..... . . 4 7;; 
Pro\' TI i ngsbest":irllJllc l sc I" nn f ii r Ilii t an:-.l ul nu r:1(}io:qi [Han tel' och 

för~ t i i ["h:a l' . Va ll amat.i j l'( 'n h a r a t t iakttaga . 12 :2:27 

10H. 
~;itallpa r:J.ters u rfilr:l"de ur sii kpr het ssF'plIllkt ...... 11 23;-"j, 12 :.'U\) 

POPULÄR RADIO 

10:30. 

p Yl! · I..: ::h.r SO reHemotta~3 r(' . .. .. .. .. . .. .. ...... . ~6 

Sk al1lif'R ('konomts~ rj c I HaO-·HJ . .. ............. .. 2 H 

Tt, kJd ~: !..:a f i ne sse r p rl E. L A: s n ya mod <.! llc r 2 H 

lt~,"i ' Ll Hllfn ,g'arc 01(1(1 1,--1: V rLi r UDpt r olft n .. . 5 138 

I[nr:l.\··pll o il- Ju ou l'1 1c t' fi i r JO:m- J!l-1O ...... .. . ... . 7- 8 1V ' 

TI ' k n l skfl u y lJ eter i ~ l'ds P lIiIip S- 1 ottn .~a re ... .. ~ I :!lS 

l: g"a- Ba lt il' ~ appnra fp t'u;:!T:l m l:):W 10, II l cd ko )plill ~S !"cI(l~ IlIor lO :.!H . 
$ kan il i:l b ilrad io (Lure li z) .. ... ... ....... . .. . .. 10 :WO 
N yllete r o<' h Wr biittriu!;nr vU E . l . A :" moll c ll e r I U 3~1~1 (J .. !Jo 2Hl 

10 10. 
G+ l ri) r~ a Il s t. l'il m s fijr t'tH rka re (~\ g:t - Balt ic ) .... . .. . 2 :j ;, 
Si r lll l ll~' a p parl1 ls('l'i e 1~JI()-1!J-11 - .. ......... .. .. . .. 10 l U:! 
~\ ~a - nalt it:s ra d i ooyu{'l.tCl' s ii l$ on g c ll lH.J. O-l~JJl 1l1l'd J~upp-

lill gl:i ~c luH i\ Or - 11 ~1l 

l !l n . 
Centrum ns, 4+1 rö ra a ll Rl r öm !::i 'up G' r Ilwd ramautenn :l\'CJl 

f ii" kort\':ig ..... .. . .. .. . .. . .... .. ) ;-, 

y ÄXELS TRÖl\'lSl\lOTTc\G.1RE. 
l US!>. 

-l+2- l'i i r s \' iixe l$;! r(imsm oUug n re I1l CU ~ titl r(jr 7--8 1!)1 
KOll pll ngs scheruu till -!+ l -rii r s supe r .. 10 :l4S 

1!)4(). 
G- riir 5 sn p ~ r 3 l "V -orn r;Hk n . ~lV och J~V 10 1UO 
SdtelTl a till 4+ 1 ri.irR Sl.qwr (Sil'I1H~n R ) . .. 10 IDa 
Sl·!tf'tll a ti ll 4 . 2 rö r:.) ~ lI per ( L\ ga -Ba l tic) 11 21~ 

mu. 
4+ 1 rur~ :: upe r lt lC(1 :! k or t,, :'igt.om fi i tl en .. .. .. ....... . 3 7'l 

]942. 
4+ 1- rörs s up c r liet c rodYlt m ed I1yckc lrör. 

ALL TRöi\lS~IOTTAGARE. 
tDIO. 

~k lWll1 a till :) + 1 r iirs 'n ].:r et~ mottagur{' (Ag-a-Ba lt ie) 11 ~l:i 

~\.U t>t r i.\ Ill st,,:~an. IOkal m ot w ga r e m e d GO m rör " .. 11 :!1~ 

l!l41 . 
1+ 1. ri i ni 1lIli\'erFUlmol t:l ;!::l (li r d r i ft fra ll vä xel - eller lik

~!'r ii m:o;.n :i t c lI l~ i' hnt tpr1 l'r ...... .. ...... .. .... ........... . .......... ... . 1 S 
K oppling tischema t ill 4+ 1 l'(i rs ~ Il\lc r (Ce lll l'llJll) 1 16 
.~+l r urssupcr med 2 Iio rl r ug. o", r :"ulen . 100 I1L\ r ör 3 7~ 

104.2. 
P oplll.:ir TIaclio s l~o nst ruI\ t i on !5.'c r i e . Sl lt t~te~e t l1iskut raR. 

T ri od e lle r P e Jl Lu d ? ..... ... . .. .... .. .. .... . 2 H 
Po p u li i r l';llli o ~ l\On ~truk ti o l l $se ri e ~+1 rii r s (3 rör) 4J c te ktor 

mot tag-are Fullsti i ndi;.: kon . t ruk tl o ti :·d)C'Nlain liLlg .. S 57 
2- rfi rs 2~ kl'e t~ II st röIl1 S ·kOl'tv : i ~' l'mo tt H r't' Hl"I ~ i'IIt.~cJ rpnexlwpp-

Hng·. !1Plll t ilh'er lalCl f1 f' p ulu l' ... . .. .. . ...... . ....... . ...... . .. 11 ~1 1 
3+1 rö rs (3 rö r) I~orl v rt g' s ~lI}'l f' r .m ed re f lc xko PVli ug Qe l! iitcl'

k OPlllill;:!" H c rn t illn.' r kad c: .: p n I:1l' ... 12 232 
Hii t telse t ill artike ll1 "Kort\'ög'SJll otta ciare" i nr 1.1 12 2-!O 

B.\TTERl1'IOTTAGARJ<.: OCH KRISTALLfIlOT!'AGARE. 
J 930. 

Vll lr nto romfOl'matc fii r ha H r i lll uttaga re .... 2 41; 
:3- 1'() r .:s tHu t rrimo t tag-are mcu lA \'Oll"K rör a 70 
H:itt.~I Ke ti ll a r ti kel i n:r ~ ~ i l l. -10 .. ...... .... .................. .. ... . 3 , 2 
D e Jl mode' fIla batte rit r Hn (for t~. [ rLi n n:r 8 ) ................ .. 4 118 
H ese.mo tt a g are med rUm ~l ll tc nn ...... .. ....... . . . . 4 100 
KO J1 J1lillg-~scheUln t!ll .J-rörs sup,,-r med J ,o! V riir. Aga- Baltie... 10 247 

1M:}. 
Ko p rllln g~scllcnla t ill u .' -riirs up erhder odyn ..... .. .. .. 4 78 
:\r,. t!Ll e l aTl d~ nng i.ie m lp I", tt ri t 1'(" \1] b csl;rive n i n:r 4 . 1D:1U .. .... 4 0.-, 
"AllforUl a tor" cn dbrn to romfonn u re av ti vc n.. k t ill\' erkni ng 6 1:l+ 
1'iir amat ii r bnrgu r en : B r g-.o:, a lS ti ll , -törs b ntlC:l' is upcr med 

tre \"ii ~Ein gLl~oml't"l. dell oel! 1:-1 \'Oa K rill' ..... .. ... . fl 1211 
:\[ol1orn t k ln:s B -s t('g" Wr batt e rimotln;!:fl l'e o 17'! 
2 - I~rC' t s 2-r~ir:p. resemo tt:l1;:1rro m Cll Fi V flIl Od :-:p: i Il!1ill g' 10 l!H 
i - r iir ' batteris up c r m ed J.2 V !5t{t ll'iir: 12 2:1S 

11).11 . 
n·rijnum[w r JJ1 Nl T el r ( ulll;: cIlS D - I"iir .. .. . .. . ...... . .. . . .. ... .... . 1 [8 
Tran s portabel ~-rör~mott[l g-a l'e m e d r ll.mnntC fl ll ..... ....... . .. .. il 12:{ 
1I'() l' :t mfl l iil'hY g'g':ll'c : E II I{(' I l'- l'i)l':::\ 11.1.ttr riHllfl f' t' .. r. IX\) 
)lila'ofo llcffl'l~ t vid " Dt' lI tu ollr rllU uatt r itrea n H 

• • ............ .. .. 7 171> 
1 !l42. 

Fiir anHl.töl'hY'~ga re . ~'r[l n sp() rta ue l 4- rörs b:ttt 0ri~tlpcr i ( o rm 
a v h yg-g-sat" .. .. .... .. .... .... . ~ 100 

Kri ~ t " 1l ""Jtta"nre fl 117 
F. tl r (lr1i JlH ttagal'\'.. .. .... ...... t i J1H 
I .n ft clf" polu ri ser9 t1c lo,'l'('!('"'mc llt' (Sven :-: l\il .\ .- 11. L~ ' CU r hOH(') fj J~~ 
"Eu riir"rn nttn.!:are meil ;l tl' I' k () p rl1 t(J~ -am t h 'i l rii r nl ottn!!'a r e .. . 7-8 J-I .i 
4 - rij es w i niu tYJ'hn ltpri slJ p e-r ITH'd r.u rnanten Tl 4;:i V :lnodsp ... fl J7tj 
~ -ri i l: ~ ~·kret~motto are med hcmU n llruh' ~p nl:1 r .. ..... ..... _... .. 10 2:!l 
:; -r(irs mottngare n . I lljlt ~l (' ring ;H~ ~ p GJ a l' n a [ ill lil,-R Induk tans 

~am t t rimniu~ n\~ k l'c tsil r lln ..... .......... . .. ..... .. _... _........... .... 11 210 
!i-l' (> r s b a tt e. l'i !5 l1p c r fjjt' kort,,:t C' mi'U he rntill\"c' l'kad e s polar... 12 2;j,lI) 
Sr'lJ r ma Ull glimla lllp s i n uiI~ator RHlnt ~l\' sWmniIq,~sin dikllto r 

II \" scdl1 rö r bn t teridr ii'l 12 2an 
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UOR'l'VAGSAP PARÅTER. 
19:39. 

Modt.:rll k nrtv ,i '!;sSU lle rhete ro dYll Ille ll hUl1d s pridlliog-. VilJrator 
Gir d r if t t' rtlll likst l'~illl l:! 31G 

WH. 
Dimen~io ll orin~ U\' korl '-[lg ::;:o: pulur \) lIlii 

19.{'!. 
Baudspritlui flg' p ii ko rtTag. Kort vflg "lil lS:1 ts m eLl d:o . .... . i 7"7 
Xndrin g ar p rl. korh-il ..... sslJper n lH.i ::! krir cn i lI :r l~ lD37 ... _..... . ti ll)O 
I( orl \1 :1g~mlO tt!lgllr e _ - Bil ny artikeh4'l'i e.. L l~al.;a mo [Jag'al'~! 

!:! -k r cts (2- tlir) ti:1mt lirl(lniugslIu ta för :-polarna ......... . .... . 11 211 
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Rälmelagar lör Wålalsstorheter. 

Addition. Antag att tre tviltalsstorheter A=a+jb, 
B=c + jd och C=e + jj äro givna. Deras SUnll1Hl blir då 

A+B+C= (a + c+e) + j(b + d + j) 
dvs. summans reella del är lika med summan av termernas 

reella delar, och summans i maginära del är summan av 

termernas imaginära delar. Eller med andra ord: j-termer 

summeras för sig, icke j-termer för sig. Motsvarande gäl

ler för subtraktion. 

Multiplikation . Givet två talsstorheterna A = A LI!- och 

B=B/1jJ. Produkten a\OA och B blir drl: 

_4· B=A . B/cp + ljJ 

eller i ord: produktens absoluta belopp är lika med pro

dukten av storheternas absoluta belopp; produktens fa~· 

vinkel är lika med summan av faktorernas fasvinklar. 

För division gäller regeL1: 

A A 
B = B Lrp-.}jJ 

dvs. kvotens absoluta belopp är lika med kvoten mellan 

storheternas absoluta belopp, och Iasvinkeln är lika med 

skjJJnaden mellan täljarens och nämnarens fasvinklar. 

Ett specialfall ut<rör kvad rering och rotlltdraglling. Om 
A =A/(p, så är A~= A2/q)+qJ =A2/2(p, dvs. beloppet a 

kvadraten på en två talsstorhet ~lr lika med kvadraten på 

storhetens belopp, och fa s\-inkcln fördubbla s. För rotut

dra oning gäller på sar11ma säll {i= JI A/<p/ 2, dvs. fas

vinkeln f ör ro t n blir hiilft on al' den ursprungliga. 

~om synes ba vi i ovanstående fall använt os av två 

olika framställningssätt för tvåtalsstorheter. Vid addition 

bcg gnade~ kompo antframstiillnino-cn , dvs. storheten är 

gi en under form Il A =a +jb; " id multiplikation använ

des h amställningell med absolut belopp och fasvinkel : 

A=A /(p o. Att så skett är endast en följd av att räkningarna 

då bli -;;-lklast. Har man A given under form en A =A /(1'0 
och behöver gå öv r ti ll k · mposanterna, sker dettaju 

enkelt enligt for mlerna : 

a=A· cos cp 
b=A·sin rp 

,\lItså : A = A eos (/ +i· A sin '/ = A (eos rp+ j . sin rpl 

; . r tv~i rtom formell A = a I- jb given, fås jn den andra 

lo rmen ur 

A = a2 + bc 


b 

tg (p = 

a 

Alltså: A =J/a~+ b~/arc tg !J / a 

(a rc tg b/ a betyder den loinkel, va rs tangens är b/a) . 


Men naturligtvis kan man ~iven utföra multiplikationen 


"4· B med komposantuttry cken och därefter söka re~;ul


tatets absoluta belopp: 
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A· B = (a + jb ) · (e-l- jd) = ac + jat/ + jbc + j2bd= 
= (ae-bdl + j(ad + bc) 

lA· BI =yiac - bdP + (ad + bc)2 = 

= a~c~ +- b2d2 +a2d2 + b~c'~ 

ad + bc 

tg qJ = ae- bd 


Detta förfarin gssätt bör användas, då samtidigt med mul

tiplikation även addition förekonm1er i uträkningarna. 

I fortsättningen komma vi a tt räkna med tvåtalsstor

heter precis som med algebraiska sådana. Vi få alltså 

t. ex. ekvationer med följande utseend >: 

(A + B )2= A ·B 

där A och B är.o storheter av formen A =X1+ h rioch 

B=x2 +h 2. Sätta vi in dessa \'ärden i ekvationen fås: 

(Xl +JYI + X2 +- jY2)2= (Xl +hl) (x t -+- ht) 

Denna ekvation behandlas på vanligt sätt, och man er

håller 

(XI + X2) 2+ /(Yl + Y2)2 + 2j(x l + x2 ) (Yl T Yt) = 

= :t:IXt + jo"C lh + jX2YI + j2YIY2 

E ftersom j-termerna tillhöra ett allnat talsyslem än de 

\'anliga termerna och ej kunna j ämföras med dessa, måste 

de senare samt j-termerna på vardera sidan av Hkhets

teckn t var för sig inbördes vara lika. Ekvationen sönder
faller alltså i två ekvationer, en mellan de reella och en 

m ellan de imao-ill ti ra termerna . Detta är karakteristiskt för 
elevationer mellan tvr1talsstorheter. I nnan vi gå vidare 

emellertid ett observandu m ! S ista termen, FylY2' inne

håller ju F- Men / =-1; alltså mlls te - l sättas i stäl· 

let för F. i få äledes FYly~=-ytY2. På samma sätt 

måsle då r förekomm r detta ersältas med - j innan 

man kan sortera j-termerna från de övriga. Den sista 

ekvaLionen ger följak ligf'n följande två: 

Xl + :\'2) 2_ (Yl -1- Y~ ) 2= ;rlx~-YIY" OcJl 
2j(x, + X2) (Jr! + Y2) = jXIY2+ jX2'YI 

j:et kan bortförkortas i den s ista ekvationen, som då blir 

2 (X l -T- x2 ) (y1+ Yt) =XIY2 +X 2Yl 

Äro så t. ex. Xl och Yl <rivna, ha vi två ekvationer för 

beräknande av de två obekanta X 2 och Yz. 

Syrnbohska metodens betecknin gar. 

Inlio-t den symboliska metoden ges de ol ika kopplings

elementen följ ande beteckninga r: 

Resist.ans betecknas R; utgör impedansens reella del. 
R aktansen vid en induktans betecknas jwL. 

l . l 
» » » kapacitans» j UJC = - J. (Ve 

» »» krets med både induktans och kapa

c itans blir alltså j iiJL-j· le = j (wL - le). 
(!) (IJ 

9 



---------

Fig. 9. Seriekopplade mot stånd. 

Rea"tallsen är imeedansells imagillära del. Om reaktan

sen betecknas X, kUlIna vi alltså allmänt skriva en impe

dans, be tående av R och X i ser ie, på följ ande s~itt: 

Z=R ± jX 

diir plustecknet gäller för indllkti~- , minustecknet för ka

pacitiv reaktans. Uttryckt i belopp och fa svinkel blir alltscl 

impedansen 

Z=l!R~ + X~/arc tg X ! R 

Det är vanligen under denna senare form vi önska slut

JeslIltatet av våra räknin cra r för bestämmandet aven sam

mansatt krets' impedans. 

S)'mboli~ka metuden innebär nu helt enkelt att man 
tillämpar rälcnelagarna för liI,s/röm på uttrycken R, jwL 

och _._1_ , naturligtvis under iakttagande av de peciella 
JOJe 

regler, som gälla för j. edan man slutfört riikningarna, 

har man som vi senare skola se som red llktionsresultat 

för en sammansatt krets erhiHlit t fl ull ryck, ett med j och 

ett utan, dvs. Z = (A) + j (B) _ Storleken elle r beloppet av 

Z samt dess fa sv ink ·1 fås eel an enligt nyss an <Y ivna form el. 

Rälmeregler för /iks trömsmolslånd. 

Innan vi u·tt vidare tord e det vara lämpligt att i korta 

drag l'ekapitulera cle enklaste reglerna för bcräkn ing a 

likström kretsar. Där\'id behandlas endast reglerna för e r

hållande av resulterande resistallsen hos en sammansatt 

krets, dvs . den resistans som med avseende på 'erkan ntå.t 

kan ersätta den givna kretsen . Strömförhå llandena inom 

en sammansatt krets kunna självfallet ej beräknas med 

hjälp av re ulte rande r esistansen. Givetvis gälla Ohms och 

Kirchoffs laga r även i den sYllIboliska metodens form. För 

all ej gö ra framställningen för 1å n(T medtagas de ej här. 

Sen:elwppling. Antag att tre motst ånd med Tesistanserna 

R., R2 och R:l ohm -eri ekopplas, se fig. 9 . Resulterande 

resistansen mellan kliimmorna 1- 2 blir då 

Rrcs = R. + R2 + R3 

Resultatet kan naturligtvis utvidgas att gälla flera mot
stånd_ 

Parallellkoppling. Anta cr att tre motst. lid R I, R2 oeh Ra 
kopplas parallellt, se fig_ 10_Resistansen mellan klämmor

na 1- 2 (dvs_ de tre motståndens resulterande resistans) 

fås då ur ekvati onen 

1 l l 1 - = - + - + Rres R t R2 R~ 

eller i ord: r esulterande res istansens inverterade värde 

10 

f o- --~~---.,..----, 

2o-------~----~----~ 

RJ 

iiI' lika med summan av de enskilda parallellkopplade re

sistansernas inverterade "i-i rclen . Motsva rande gä ller för 

fl era re- istan er i parallell. För två resistanse r fiis, 0111 

mall gör likniimn igt och löser R,. i'.<: 

, Rl R2 
h",, = R[ + R 

2 

SammallsaUa /lät . Vid ~a l11man sa tta nät, se fi g. 11, ge

nomföres beräkningen i steg . Först reduceras parallell

kopplade resistans r till en enda enli gt ovanstående fo rmel. 

l fi g . ] l taga vi 1\3 o(; h R.I först. De äro ekvi valen ta med 

R.. H1 D k en enda resistans av storleken J' ~. enna 0l11n1Cr 
\:~ +1\ ·1 

tyd ligen i serie med R:" ()C h den högra g renens totaIresi 

j ' R'j R. D I " ..Istans b il' a lltså \ " +H~ +-R I ' en lOg ra g renen ~Ir pa

rallellkopplad till R2 , och båda :,:rena rna i-i ro följaktligen 

ek\' i alenta med en resistan ~ a\' stor! ken 

l' ( R:; P~ R-) 
t 2 R) R + o.'1+ " . 

] > KJ(I j,'
\ t+R R +t.-,ö+ ,I 

Denna å ter kommer se ri e Illed HI, och vi f alltså som 

slu t res ultat att resistansen mellan klämmorna 1- 2 är 

RsR, R )
R2 · R- R + \,;

'. \ x + \1 
R/'I/<iI = R; -;--- R- R-

:j \ [ p
R"+ -R - R + \5- ' ö+ 1 

l dell tredj e och s ista artikeln i denna erie ge- tillämp 

!lin" exempel på den sY l1lboliska metoden. 

2~------------~--______~ 
Fig. Il. Samman:;all krets. 
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Apparatserie för nybörjare 
Relativa mätningar av förstärkning och selektivitet vid 3-rörsrnoUagaren 

Av S. Thurlin 

Hur man kon tro llmäter sptinningar och slrömmar har 

fijrut omtalats. 1 en tidi gare a rtikel i denna serie 

har även b handlats hur man gö r upp ett diagram som 

vi sar signalstyrkan vid olika antal antelln varv. 

l det följ ande skall bland annat omtalas hur man gö r 

relativa mätningar av selektiviteten hos en avstämnings· 
krets. 

S pänninga r och siriimmar vid 3.rörslIlottagarcn. 

Tabell l VIsar ström· och spänningsmätningarna på 

rnodella pparalcll. id miitningarna kan appa raten ställas 

pZI kant, ,,1l att man kOlnmer åt rörll' llare och d ylikt frå n 

undersidan av chassiet. Vid mätn ing av skärmgall rström 

och anodsLröm prl hög rrekvensröret ställes volymkontrol

len PI (se fig . l ) på maxi mum. :vred volYl11kontrollell 

vari e ra s nämli'''ell r örels galle rförspiinning, varv id anod

och skä rrngaller"trömmarna även änd ras. lär volymkon

t rollen vrides ned så att moU-agaren blir tys t, bli både 

anod, och skrirmgallerströmma rna näTa n oll. 

Enligt schemat skall CTallerförspiinningen vara 7,5 volt. 

Skulle inte anodbatt eriet ha ndgot uttag vid detta värde, 

få r ma n taga niirmast hön-re, exempelv is 9 volt. id en 

gallerförspällning på 6 volt kan man inte få apparatelI 

tvstrned volymkontrollen. 

Mun fiir inte bryta ledningen för galI erförspiinningcn 

p 

• 

utan all fl)rst bryta anod ~trÖ lllll1 ell eller »' täno-a av» ap pa

raten. Koppla r mall borL gallerförspänningen ti ger anod

strömmen till så högl ,' iirde att röret kan skadas. Detta 

g~ill e r pe 'iellt slutröret, som har konstant gallerförspän-

A npasslI i l/g av antennen. 

Artikeln i III' 7- 8 IJehandladc b land annat hur man 

o-enom en enkel ll1 ~itning kunde konstatera , vilket uttag på 

ant enn polen som gav största sin-nalstyrka med olika an

tenner. V id ll1ätningurna rfll' detektorn tjanstgö ra som 

ga llc rlikriktande rörvoltmeter. ,-a rvid ett känsli gt lnstru

mellt ( mA-meter) inlänka i lednino-ell mellan hög-fre

kvpnsdrosseln HFD och lag h ekvenstra lls-fo rmatorn T. (Se 
Ii ;:;. l, ) 

Vi g. 2 visa r resultatet a" mätn inrrarna på lI1odellappa

ra ten med olika ant enner. Kurva l visar resultatet med en 

lv' tt llIeter lå ng Lrå dstull1p, kurva 2 med en normal ulom

hu santenn och kun'u :) med sunlllla antenII med en 100 pF 

DCJI c,o 

+7,5 V 

-R 
S, 

.'20 V 

Si' 

P, 
Fig. 1. Trerör;;mouagal'en, på vilken de i lexten omtalade mälningarna utfört s. '+1,6 V 
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Tabell I. Spänningar och s t.römmar \'id 3·riirsappamten. 

HF-röret Detektorn Slut röret 

Gliidst röm .. .. ...... 27 28 51 mA 
Glödspänning • •• , 0 .0 1,4 1,4 1,4 V 
Anodström l 1,4 4,4 mA 
An odspänning ... ... 104 ~8 100 V 
Skärmgallerström 0,15 l mA 
Skärmgallerspännin g , 14 IM V 

Al/m,: Spänningarna mält a mej voltmeter med 500 ohm per volt , 
dvs, 2 mA strö mfiirbrukni ng vid fullt utslag, 

kondensalor i se rie_ Vid des5a mätninga r har anodspolen 

L3 i schemat haft 15 yarv inkopplade. Krelsen L4eO har 

hela liden varit avstiimd för ~ pångas våglängd, Endast 

el har efterjusterats vid omh r te av antenll och uttag. 
Älerkoppling n har varit ställd p, noll. Diagrammet visar 

att med de uttag som futlllQS att välja på, nämligen 7, 15 
och 30 varv, utomhusantennen utan kondensator aer stör

sla signalstyrka med 7 antenm-a ry inkopplade, de bägge 
andra med 30 anlennyatT, 

Förstärkning i hög/reh:vell sslegel. 

Fig. 3 visa r en kurva över förstäTkningen i högfrekvens

steget vid olika antal anodvar\'_ Mätningarna tillgå på 
sallllna sätt som vid antellll ~po l en , Instrumentet skall vara 

inkopplat på samma plats. Samma antenn begagnas nu 

hela tiden, När mä tningar gö ras på antenn- och anod

spolen få r man eEterj u tera på el resp. e:; vid ombyte av 
uttag. D Ua ~i r lä tt med hj älp a l' el t inkopplade instru

mentet. I ~ir ljudstyrkan i högtalaren liger vid vridning 
på trimment , ju nker yisar>n på in trulll entet till ett visst 
,-änlp, FurU iller nidn in<> E'll t sa mma hMI sliger visaren. 

q./~ 
\ 

':." 

3 
O,lZ 

0,10 

2 

008 /
/ --

I 
,~ 
\. 

~ 

~ OOt) 

~ 


-~ 

" 

0.0", 

0, 02 

o 
o ;0 20 30 

A ...,ra f a,.,f,nnvarv 

Fig_ 2. Diagrammet visar signalstyrkan på hög[rekvensrörets galler 
vid olika antal antennvarv och med tre olika antenner. l = t vä meter 
lång trådstump, 2 = utomhusantenn ulan seriekondensalor i antennen 
och 3 = samma antenn mej en seriekondensator på 100 pF i antennen. 

Chassiet uppstiillt för selektivitetsmätnin g. Ti ll vänster dcn lösa 
kondensa torn , till huger en rörvoltmeter, varav endast instrumentet 
användes vid d e~<a mätn ingar, ( pparaten,; egen detektor tjänstgör 

50m rörvolLmeter. ) 

Det lägsta viirdet anger att båda kretsarna äro avstämda 

till resonans med sändaren, oeh mätningarna kunna fort

sätta. 
Som tril1l skruvmej sel kan man med fördel använda en 

klen ebonitstav eller torr trästicka, som spetsas i samma 

fo nn som en skruvmejsel. 

Anlennkrelsell s selektivitet, 

Fig, 4 vi sar antennkretsens selektivitet vid en och sa m

ma antenn, ansluten lHl olika antennuttag. Diagrammet 

är uppgj ort efter värdena i tabell II. Vid denna mätning 

låter man instrumentet fortfarande va ra inkopplat på sam

ma plaL. 2-gan O'kondensatorns sektion e2, som är kopplad 

i antenn kretsen, bortkopplas och ersättes med en lös vrid

ko ndensator m el 500 pF kapaeitet. Den anslutes på samma 

sätt till appa ra ten som den bortkopplade sektionen e2 av 
2-gangkondensatortl , (Se även foto grafiet. ) I n nall denna 

omkoppling kel' . kalI appa raten noga rant inställas på 
o, I/~ 

~-

I 
I 

I 

/ 
I 

o 
o /O 20 30 'tO 50 60 

An /al a nodvarv 
Vig, 3, Diagram met visar oignal5tyrkun och dänned förstärkningen i 
hligfrekvclIEsteget vid olika antal anodv8l"V, Ju fl era varv, ju större 
förstärkning. Observera a lt »signalstyrkan» ej är proportionell mot 
v,ixelspänningen på grund av rörvoltmetern, art (gallerlikriktning). 
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qo. 

aOl 
~ 

->c " ~,.. 
~Qoz C 
g 

.!!, 8,'" 
aOl A 

O 

54 55 56 57 S8 59 

AV$fämn,n9 
~ 

Fig. 4. Detta diagram __isar selek tiviteten hos antennkretsen L 2C. 
vid en och samma antenn och olika många varv i antennspolen. Kurvan 
A: 7 varv, B : IS varv och C : 30 varv. Med vol)~nkontro\len har 
reglerats så att samma utslag vid resonans erhållit:s i aUa tre fallen. 

lokalstationen. N iir sedan den lösa kondensatorn blivit 

inkopplad, inställes den så att mottagaren kommer i reso

nans med lokalsändaren. P li den lösa kondensatorns skala 

avläses inställningen, 50m antecknas enligt tabell II (re

sonans ) . 

Därefter vrides kondensatorn åt bAda sidor 0111 reso

nansläget, till dess man endast får ett utslag av exempelvis 

ett skalstreck på instrumentet, räknat från värdet utan 

signal. Kondensatorns inställning och instrumentets ut

slag antecknas (första och sista raden i tabell II). På 

b[\da sidor om resonansläget uttages ytterligare ett par 

mätpunkter på kondensatorskalan. (Jämför tabell II och 

fig. 4.) Man börjar mätningen med minsta antal antenn· 

varv. Man får sju mätpunkter för varj e l1ntennuttag. När 

mätningen är klar på uttag l, fortsätter man med uttag 

2. Den lösa kondensatorn inställes på samma gradtal för 

resonans som i förra fallet och efterj ustering sker med 

antennkretsens trimkondensator C,. Med volymkontrollen 

PI regleras signalen och ljudstyrkan ned, så att instru

mentets visare vid resonans på uttagen 2 och 3 kommer 

att stå på samma punkt som vid resonans på uttag L Så 

fortsättes mätningarna pli de förut antecknade kondensa

torinställningarna i kolumnen »Avstämning» i tabell II. 

När uttag 2 iir klart, övergår man till uttag 3. Den lösa 

kondensatorn inställes på det antecknade gradtalet för re-

Tabell II. Antellnlu'etsells seleldhitet. 
Anodström utan signal 0,500 mA. 

7 antennmn' 15 antenn varv 30 allt ennvarv 

Anodström mA Anodström mA Anod ström mA 
Avstämning med med med,illdrin o ändring ändring

signal signal signal 

5'~ 0,490 0,010 0,485 0,015 0,479 0,021 
55 0,480 0,020 0,475 0,025 OA7l 0,029 
56 0,465 0,035 0,463 0,037 0,4-62 0,038 

.56,5 resonans 0,460 0,040 0,460 0,Q4.0 0,4-60 0,040 
57 0,465 0,035 0,463 0,037 0,462 0,038 
58 0,480 0,020 0,475 0,025 0,470 0,030 
S9 0,490 0,010 0,485 0,015 0,480 0,020 

POPULÄR RADIO 

sonans. TrimkondensatQrn efterj usteras, volymkontrollen 

inställes så att samma utslag erhålles vid resonans som i 
ue bägge föregående fallen. Den lösa kondensatorn in

st~illes på de antecknade gradtalen, och utslagen antecknas. 

Nu å terstår att rita upp ett diagram efter tabellen. På 

den horisontella axeln avsättes gradtalet på kondensatorn, 

på den vertikala axeln »signalstyrkan», som är lika med 

skillnaden mellan utslagen m,ed och uta" signal. 

Vid mätningarna på 1110dellapparaten konstaterades en 

,Herkoppling i högfrekvenssteget som inverkade störande 

på mätningen. Genom att koppla in ett motstånd på 10 000 
ohm i ledningen till styrgallret på V, gick denna störning 

i det närmaste bort. Förstiirkningen sjönk ganska betyd. 

ligt, men mätningarna kunde utföras tillfredsställande. 
Forts. 

............. .... ... ................. .................. ......................................................... . 
-............ ............................. ......................................................................... 


SAMMANTRÄDEN 
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Slockholms Radioklubb 
Klubbens styrel se sammanträdde m~ndag;en den Il jall. Härvid 

fas tstiillcle~ preliminä rt följand e sammanu·äclesdagar fi;r vårtenninen : 
26/ 1, 9/ 2, 23/ 2, 9/ 3, 23/ 3, 6/ 4 (årsmöte ), 20/ 4, 4/ 5, 18/ 5. 

Fi;rsta sammantriidet för året äger sålunda rum ti sdagen den 26 
jan. varvid ing. Fredin hos Svenska Radiobolaget håller föredrag 0111 

och J emunstrel'ar Radiolas trafikmollagare (typ »Hammarlundare» ). 
Sammanträdena h!i llas i regel p li Stockholms nderofficen;säll· 

skaps lokal, Blasieholrnstorg 11 A, 2 tr. Välkomna såsom medlemmar 
i kluhhen äro ej blott fackmän ulan alla, som äro intresserade av 
radi uteknik. I synnerhet böra givetvis alla, w m studera radiot eknik, 
bli medlemmar i klubben, för att få del av de givande och intres· 
santa föredrag, demonstrationer, di sku ,s ioner och studiebesök, som 
anordnas aV klubben. 

nmälan om medlemskap mottages på sammanträdena, eller också 
kan medl emsavgiften, kr. 10 : - för akti\'a medlemmar, kr. 6:
för studerande och teknologer samt kr. 8: - för passiva medlem
mar (i landsorten ) , insättas på klubbens postgiro nr. 50001. Enligt 
heslut av styrelsen räknas såsom studerande, den för vilken stu
dierna utgör hans huvudsakl iga sys.selsäuning. Den som läser nå
ITon korrespondenskurs t. ex. åtnjuter således ej deu lägre avgiften. 

Dli klubben på senaste tiden filtt mottaga ett stort antal förfråg
ningar om passivt medlemskap från i landsorten boende skall jag 
härmed försöka ge en orientering häröver. Tanken med det passiva 
medlemskapet är närmast den , att medlemmar i klubhen, som till· 
hilligtvis lämna Stockholm eller av anllan anledning endast i un
dantagsfall kunna besöka sammanträdena, genom passivt medlem
skap 'kall kunna bevara kontakten med klubben och genom kallel· 
serna kunna följa arbetet samt om tillfälle därtill yppar sig, knnna 
besöka ett sammantriide. 

För personer boende i landsorten långt frun Stockholm innebär 
medlemskap i kltlbben inga förd elar, då ju direkt prenumeration på 
»Populär Radio» ställ er , ig billigare och klubben ej kan erbjuda 
några andra förmåner för passiva medlemmar. 

Alla som vi lja bli medlemmar, stockholmare eller andra, äro emel
lertid hjärtligt välkomna i klubben och höra i eget intresse så fort 
som möjligt inbetala avgiften så att både kallelser och tidskriften 
erhålles i vederbörlig ordning. 

Uppgifter om adressförändringar o. dyl. skickas till Stockholms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6. Förfrågningar besvaras av 
sekreteraren civiling. Torsten Stiihl under samma adress. 

Sekreteraren. 

GÖleborgs Radiolekniska Förening 
(Lokalavdelningen av Svenska radiosenieemännens förening.) 

F,;rsta sammanträdet för i"äsongen avhölls den 20 sept., då före· 
rlrag höll s av ingenjör Norrby om ».~. v. C.·spänning och tunoscop
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Radiobranschens utveckling en återblick 


-'litt ~törsta intresse sedan jag 
fi;r snaTt 20 å r sedan kom in i 
radiobrunschen har alltid varit 
el ektronrören. Jag har också haft 
glädjen att f· fiilja utvecklill"en 
uv röret från dess ursprungli ga 
primitiva s tadium till det fullän· 
dade rör, 'om i daO' erbjudes 
apparat fabrikante r och servis, 
män. Om man tänker tillbaka, 
~ii har u tvecklingen gå tt enaö tll· 
ende [ort framåt , och radioröret 
31' i närvarande st und å [ull· 
komligt, att det är svårt atl. före
s tä lla sig något biittre. Som exem
pel kan jag ju nämna de f,ir sta 
höglempera lurrören, som hade en 
gliidspänning av 6 volt och en 

'.. g}ödstru!ll uv l amp. ALL det var 
'i : ,;'lt försvarligt glödströmsbatteri 

In genjör F r ilL Plahn . [ ;{ t~om hehiivdcs för att mata uestia 
QljJrör säger s ig självt, och eftersom 

uet icke fann s na"ra "peciellt tillverkade raclioackumulat.orer p il den 
tiden, var de t k ke annat alt giira iin taga ett bilhatteri. När man 
dll hade en trerö rs mottagare, 'om skulle matas aven SO A h acku
mulator, förstå r var och en hur länge ett ~å dant batter i s toppade och 
hur ofta man behövde ladda 0 111 det för att trots st\ir~ta sparsamhet 
kunna lyssna nrr "on eller ett par timmar p er d ygn. Ett bilbatteri av 
d enna typ vägde också så mycket. alt det yar e tt helt. ,iventyr nur 
man skulle låta ladda om det, del, fiir lran : porlen och dels för 
kost nad ema. 

Det lyckades emellp,rt id kon,!rukl.iircrna a tt så ~mån ingom finna 
ett lämpligare kalorlmate!" ial, som gu," 111ånga gå nger mer emi ss iOJI 
och ända ej förbrukade nwr ä n 0,06 amp., och dä rmed var i"'ll 
hrut en f[jr tillverkning av rörmollagare, f,ir; t a amatörerna och så 
smttnin gom av fahri kant erna. Delta blev ocks, genombrottet fii r 
handel n med elekt ronrör , ocb efterfragan på goda :;ådana uppstod 
efter h and frä n slivitl å terförsiiljare w m fabrikanter. • iirenkling uv 
mottagarnas konstruk t ion kund e också följa på grund av bättre rör
konstruktioner, lIl en i'umtid igt ,tei lld apparatfabrikanterna h öga an
sp råk på kvalil eten och fordrad att fil rör, som hade inbörd es prec i 
lika g löd, trörnsdatu, för att kunna _eri ckoppla glödtrådarna pil fler
:r(-ir~mo tta gare. 

Det gällde att ha väl reda pfI ;:ig:. nä r man skulle '-ara medlande 
pari. mellan en kräsen vcn,k apparatfabrika n t och rörfabrikanten, 
som i sin t\ll" måsle följ a fpi kens laga r vid si n tillverkning. Vid 
mina många underhandlingar och besök hos rlirfnbriken fick jag 
uchå i mig m5ng~ glosor och uttalanden om vad man tänkte om 
d c svenska apparatl~n~tl'llktörerna , och e tt ~I"ar 'om jag icke g löm
m er var uv fabrlk ens försii ljningschc i, som sade mig, att »det är 

::::::::::::::::::~ ~'.~: :::::::: :::::::: :::~ ',',',', ',::::::::::: :::::::~: ~',',~:::::::::::::::::::',::::::;::::::::::::::: 

r(ire t». Ytterligar ha 4 sammantr,idcn a vh!l llit s , då ingenjör Fred 
Ik,],;triim hå lli t flin·dra!! i seri ~n »Radiukomllluuikation». Den 13 
ukt. hölls fön'ta föredraget ideun a seri ", hen äm nt »~rodulering och 
dern od ul erinb'» , d en 29 okt. om » Liig freh ensfi irstii rkare», den 12 
nov. om » Hög(rekvensför s tii rkare». Vid della sammanträde s tartad" 
~ i v(' n fn'lgebrevlårln, där IlH:,dl('mn1Clnlu fur illl~igga fräge]oPP~H med 
nldiot(.' kni ~ka (r!igort som b esva ra~ \'id nä :=! tkummunrlc sammantr~id(', 
vilket , ·isa t ,i;.>; .Iivligt uPI"kallas uv medlemmarna. Den 26 nov. höll 
inI". Il cd ,t riim d t sista föredragel i ~i ll serie; della var be titlat 
»Blandarri ir» . Den 3u no\'. beiöktc fii rening II m ed lemmar E-sek· 
ti')llens T eletekni , ka \'(le lnin)! viLl C halmers T e kni ska Högskola, 
där doc nt O. Rydheck demonstrerade j onusfiirohse rva tori e ts mäl.
apparatu r. 

Preliminärt har be;; tämts at t: neista sammanträd e skall M ilas den 
28 jan . 1943, di, föredrag kommer att ha llas av ingenjör Milles vir! 
Philips Olll »Radinllliilinst runl f' nt o(:h hur mall skall m iita». 

A nmiilan om med lemskap m ottage" på ~alIlmanträdclla eller pr 
te l. 13 4261 (ordf.) och 19 OS 3~ (sek r. ) . 

Sekreteraren. 
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ingen nation sum har så s lom an"priik på k"alitet som den svenska, 
men hell er in gen som ,iII ha ~1I låga pri ser, när de t gäller att 
betala», och det uttalande t tog jag som ett. e rkännande så gall som 
n gol. Del hände även a tt jag fick någon av de främ sta p il labora
tori e t all i förargelsen över mina anmärkningar utbri ta , att »sven
skarna äro nog duktiga tekniker, men vael dom kan , har dom lärt 
av utland,~t i mångt och mycket, men nu är dom snart färdiga alt. 

lära oss» . :\1an bör betii nka aLL dessa uttalanden äTo fr n män med 
erfarenhe ter från 1917 och fr ån fabriker som tiU" erkade miUiontal5 
med riir per 1\r och hade en slah a " enhart ma kin sp ecialis ter på 
,10 man, vilka iek ' gjorde annat än tillverkade nya maskiner ell er 
delar till de_sa. 

Det. i och fiir sig vikti ga samarbetet m ellan rörfabrikanten och 
2pparatfabrikantf'n fann s till a ll börja m ed icke alls, och för t se
nare örjade man utb yta ,b ikt r. Det blev' rörfabrikanten sa k att 
anpassa sig dl\~r apparatfab ri ka nt en och d nne, erfarenheter ,'ia för
;;äljningsorgani sationen o"h allmänheten. Den svåra m ell a nställni'ngen 
fiir förmedlarcn kom här på n Ytt i dagen, och det gä llde alt icke 
tappa taget, t y då kunde samarbe t.et rinna ut i sanden och "förtjän sten 
också. TU ha jll förhå llandena änd rat s betydligt och samarbetet blom, 
mar i hlig g rad, vilket r <ult e ra r i bättre apparater, när bättre appa
rat er kunna bygaa s. JIycket skulle emellertid vara vu nnet, om en 
standa rdiseri ng av rörtyperna kunde genomföras. Det skull e spara 
arhe te på a lla M il, både hos fabrikanten och importören och sist 
men icke min st hos radioservismannen, som kunde förenkla sin lager 
i fråga om antal typer och i otället alltid hå lla en viss kvantite t av 
de mest gångbara typerna i la ger. 

Om jag har nägra önskningar, så skulle jag vi lja framföra den 
förhoppningen, att ve lige; radiohandlare fin ge upp ögonen för en 
bättre servis. ' kalla goda servismäll, köp rörprovn ing:i- oc.h a nclra 
illstflTment och lär Eder , klita ins tflTmenten, lUen lär Eder även at t 
la betalt Iiir de tj äns ter , N i gö ra allmänheten! Edert. arbe te är lika 
mycke t värt som t. ex. , kii tseln av en bil , och det arbe tet m r icke 
rin ga ktas. Det ä r lika nödv,indigt alt ha radiomottagaren i god kon
di t ion som t. ex. te l fonappa rat en ell er vilken Ulman apparat som 
hels t , som skall fylla "in npp "ift tiLlfreds,;t;;llande. 

Glädjand e nog förefall er dd om Olll rinLligen samman hållnin g n 
mellan de inom branschen ve rksa mma affärsmännen konunit till ' tund. 
Branschen kommer genom de tta samarbete att kOT15olideras, de mindre 
önskvärda elementen, som alltid följa en ny bransch, komma bort, 
och oliditrtf'1I hos den cn~kildc affii m nannen blir b:illre, och allt 
della komm er .Jutligen den s tora allmänhe ten, kund erna till godo. 

Radiobran schen har mycket s tora framtid smöjligheter, och efter 
kriget fa vi säkert uppleva en massa revolutionerand nyheter, som 
kommer all taga världen med s torm. Ha vi då en välorganiserad 
industri och å tcrförs,iJjark ltr, så finn s det s tora utvidgn ingsmöjli g
beter och fö r tjänster a tt riikna med. 

Be tecknande för vad svensk industri kan bli .. är vad vi i da" kunna 
uppvi sa i radiobranschen : hlom 't rande {abri'ker m ed tränade kon
struk tii r r oc h sk ickliga fackarbetare, som äl'O h eredda att taga en 
dust med utlande t i konkmrenscn om framtidens radioapparat. 

Stockholm j januar i 19'13. 
Fr i lZ Plalul. 

Ett teck en på at t racli ob ran ;chen nu trampat ut barnskorna är att 
dc inom lmlllschen arbetand e pionjiirerna, en eft er annan, uppn!l 
stadgad ,lider. 

ln'genj ör Fritz Plahn hos A, -B. N ickels &: T odsen, som i dagarna 
fyll e r 50 år, ur en av dc mrr bnda ino!ll bran$chen och en av dem 
som va Iit med fra n bij rj an. Han är som bekant verksam 11l l\'lIdsak
ligen inom rörg bitet. I;lgenjör l'lahn , _om ,ir in född l"ockholmare, 
började 1925 ,igna s ig 1\t radiohranschen och representerade först 
firman DCI.II,che Rad iophon, 0111 tilh'erkade kri s tall- och batteri
mottagare. 1926 kom han till N ickels & Todsen, som hade agenturen 
för r[jr oc h höglalarc av meirke t TriotrOll. I denna urma har ingenjör 
Plahn allt sedau dess varit ver ksam. Förutom Triotron-fabrikate t. har 
ingenjö r Plahn i ~veri ge introdncerat ett fl ertal andra miirken , som 
:-; lagi t igenonI och vunni t tor _pridning. 

GellOl11 s ina resor ä r ingenjör Plahn välkänd hos Sveriges radio
handlare, fabrikanter och tekniker , och vi tro att det :lr många sum 
vilj a fijrena s ig med oss oeh gralul era honom på han ' 50-a rsdag. 
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"år radioliurs 
har bli\lit en SU[[E 

Att så många a v yrkesmännen och amatörerna studerat vår radiokurs 
beror på att eleverna i kursen rekommenderat d en till vänner och be~ 
kanta . A har rekommenderat kursen till B och C och B och C s tude~ 
rar och rekommenderar den vidare. 

Kursförfattaren, civilingenj ö r Mats H olmgr<: n, verkställer undan fö r un ~ 
dan omarbetning av k ursmaterialet, så att detta alltid avspeglar tekni ~ 
kens ståndpunkt. U nder sommaren 1912 är den senaste omarbetningen 
gjord. Kursen användes även vid muntlig undervisning i tekniska skolor. 

Kursinnehållet framgår av den nya tekniska studiehandboken, som er~ 

hålles gratis . Aven den personliga studierådgivningen är kostnadsfri 
utan kurstvång. 

. BREVSKOLAN STOCKHOLM 15 


Kurser bl. a. i följande 
ämnesgrupper: 

YRKESKURS FOR RADlO~ 

TEKNIKER 

FULLSTÄNDIG RADIO~ 
TEKNIKERKU RS 

ELEKTRISK MONTÖRS. 
KURS 

EL EKTRIS K INSTALLA, 
TÖRSKU RS 

ELEKTRI SK MASKINIST~ 
K RS 

ELEKTRI SK VE RKMÄS, 
TARKURS 

ElM OTORT EKN IK 

ELEKTRISKT D RIVNA 
KRA NAR och HI SSAR 

ELEKTRI SK MÄTTEKNIK 

ELEKTROVARMETEKNIK 

ELEKTRI CIT ETSLÄR ANS 
GRUNDE ~ 

VÄXELSTRÖL'>'lSTEORI 

INSTALL ATIO NSTEKNIK 

RITTEKNIK ENS 
GRUNDE R 


MOTORLARA 


MA SKI N RIT N ING 


MATEMATIK 


FYSIK 


MEKAl\: ISK FACKAV, 

DELN IN G 


SPRÅK och SO lALA 

ÄM N EN m: fl. 


Var god sänd mig den nya tek. 
niska studiehandboken jämte 
blan kette r fö r avgiftsfri studie. 
r,ldgivning. 

Namn 

Bostad .... .... ........ ... .. ... ... ... __ ..._.. _______ 




rcglercJs mycket bekv. mt. 
S tröm fo rbrukn ing .so watt oc h 
cndJ st un&:' f lö dondct. Aute. 
matisk bclysnin\l. 

I!IIW!!"-""I"'-'!I """''''''-I''''''' 

SÄKERHETSHYLSOR 
Särskilt lämplig till inbygHolland gand e i best~~ndc rad ioappa. 
rater. En Clrlikel med vil ken 
Ni skall f~ :Hor framgå ng.levererar ännu 

(1,MONTAGE-ett urval av förstklassiga d ~ STÖD 
~ 	Oumb ärligaapparater och monterings ~ vid radioap_ 

par~tcroas byggning och lagdelar för radio-och elek ning. Levereras med 2 eller 
4: lodade öglor, gedi~cn mon" 
tetade p~ stÖlrk .. Pertinax".trotekniken. "De Drie" är 

den framstående fabriken 

för kvalitetsarbete och 

TRANSFORMATORER 
V~r s.ircgen artikel! Varje sort och 
verkställande levereras på kort an-
5ts'nd. Begär offert. ä.ven till sär
skild tilh'erkning. 

H ögst p~Jitli~ Jpp.uat, fIc k format. 
till elektro- och Perm. dynami~k 

luj~lt .ll "lrc. Volym rclJulator. Om

t}'ckt fo r rum. sm~ hotell o. :s . v. 

. 
snabb leverans. 

Upplysningar, anbud och 

katalog sända vi Eder utan 

förbindelse. 

ANTENNMATTA' 

l(.:ln 15. ttl igc n transporteras med rud io
app.Jrol[Cn, d Srfå r u tmirkt mottagning 
p.\ \'.lrjc p lats. Mycket l:impligt tHI 
alla vggor ~n idiell lOs ning .J. V mangao 
,l n te n n::;v<l:tlghetcr. 

LÖDAPPARAT 
All tid driftsf.irdig ut;}n fö rluste r 
p; t id och ström. Temperatur 

BordmodclJ. Till snabb oc h s.ikr.J. 
nirarbeten i varje Indust ri. i\l}'ckct 
stor avlastning (25 cm.) FotdrivkrJ.fr. 
Bekväm och tItt st.llJlpcl vJ.:ding. 
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Stig Ekelöf: Teknisk elektricitetslära, del 2. l:a uppl. Utgiven a" 
Tekniska Högskolans Studentkår, Kompendiekommitten, Stockholm 
1942, 143 sidor jämte 4 figurblad, kvarto, häftad kr. 10 : - . 

Härmed föreligger andra delen av docent Ekel';f. elektricitets lära, 
haserad på de föreläsningar i teoretisk elektroteknik, som författaren 
håU.it vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Första delen , som recen
serades i majnumret 1942 av Populär Radio, har som väntat rönt 
en mycket livlig efterfrå gan, och förs ta upplagan slut såldes på kort 
tid. Förutom a,' eleverna vid högskolorna har denna första del sär· 
s kilt uppskattat s av inom industrien verksamma elektroingenjörer. 
vilket säger mycket om värdet av detta kompendium. 

Andra delen, som behandlar växelströmsteorien, ,ivensom MaxwelJs 
ekvationer och r1 en elektromagnetiska strålningen, torde komma att 
röna cn ännu livligare eft erfrågan, då detta är saker, som ha en 
lI\era direkt till ämpning i praktiken. Innehållet framgår av följand e 
fr;rt eckning (kap. l-:~ ingå i r1pj 1 ): 

Kap . 4. Växel.~tröm. 

A. 	Grundbegrepp. 
B. 	 \'[etoder för räkning med 3inw' Connade strömmar (Ich 

spänninga r jämte t illärnpningar. 
C. 	 Allmän växelstriim. 
D. Kretsar med järn. 
E. Flerfa, sl'Otem. 

Kap . .5. Maxwells ekvationer. Elektromagnetisk straLning. 
A . Maxwell . ekvationer. 
B. 	 E lektromagneti ska vägor. 

Kva istationärt till stånd. Elektri sk och magneti sk fält för· 
tr~ingnin g. 

I kap_ 4 B behandlas grafisk framställning av sinusformad e stor· 
heter. T stället för vektor anviinder författaren benämningen visare. 
Vektordiagram blir alltså visarcliagram. Denna omdöpning torde va ra 
en lycklig å tg,ird ; enbart benämningen vektor har gjort at1 mången 
ej kommit underfund med, hur enkel metoden i jälm verket är. l 
samma kapitel redogöres för den symboli ka metoden (räkning med 
jOJ). Där behandlas även enkla växelströmskretsar, resonanskretsar 
samt lufttransformatorn. 

I kap. 4 D omtalas hur man ruknar med kretsar, innehållande 
jä rn. J detta sammanhang behandlas järntransformatorn. 

Av fi gurbladen på lutet hänföra sig de tre för sta tiU resonan s· 
kret'arna. ~r l visar effektivvärdet och fasvinkeln hos strÖmmen 
vid ser ieresonans, nr 2 impedansens absoluta belopp och fasvinkel 
vid parallcllresonans och nr 3 resistansen och reaktansen vid parallell· 
resonans, allt som funktion av W/fu r' där w är resonansfrekvensen. r 
Kmvor finnas fci r Q.vä rd ena l, 10 och 100, vid parallell resonans 
även för Q = 3. Diagrammen äro så utförda, att noggranna värden 
kllnna erhållas lir de<;amma. Det fjärde figm'bladet illustrerar enl. 
Hertz, hur det elektriska fältet uthildar sig kring en svän gA nde di pol. 

l'ramställningen är liksom i del l mycket klar och den förklarand e 
t xtrn icke alltför knappt tillmätt, vilket underlättar studiet. Ut· 
förandet är förstklassi" t. 

I och med utgi va nd et av denna andj'a del ha \i nu fått en komplett 
elektricit etslä ra på venska för hägskolestadiet, vilken motsvarar myc· 
ket högt stiillda anspråk. Förutom av studerande och elektroingenjörer 
i allmunhet kom.mer deu s;ikert a tt uppskattas av alla praktiskt a rbe· 
tande radioingenjörer, som besitta erforderliga matemati ska förkun
skaper och önska förkovra sig i den tekni ska dektricitctsläran, grun· 
den för all radioteknik. 

K ompendiet kan rekvirera" fr ån Tekni ska H ögskolans Student kar, 
Kornpendiekoflllniw~n, Drottnin" Kristinas väg, S tockholm . 
.................................................................................................................. 
..... ............................................................................................................. 


XR NI STOCKHOLltlARE 
OCII RADIOTEKNIKER? 

Vill Ni öka Edra k"nskaper och /ullla Eder 
a jour med ulwcklingen Vel radioområdet ? 

I så fall får Ni f'j gå mi s te om <le aktut"lIa och lärorika föredrag, 
som hållas i Stockholms Radioklubb. Närmare upplysningar 
genom sekr., civilillg. Torstcn S"i"', Box 6074. Stocl,holm 6. 
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Meddelande 


TRIOTRON 

Europeisk typ. Röret upp 
ska tta t och erkänt a" 
alla. 

FÖRSÄLJNING: 

varje apparat. 

J'öruelarna a,- att yu lja en firma föl' samtliga inköp av 
radiorör äro bl. a , att . ' j erhåll r rör aY alla typer från 
ett håll omg'l elld e friin lager, Eder rahattsat" ökas gellOm 
att kombiner:1 Edra inkÖp [lY europei~ka och Hmerilwnska 

REKLAM: 

Låt oss arbeta gemensamt för ökad omsättning' : Vi äro 
icke tillfreds hlott med att erhålla Ed nl order, Först d.i 
av Eder bes tiilIda rör finna vägen till belåtna förbrukare 
kunna vi vara nöjda, Vi ä ro därför beredda att under
stödja Eder i Edert arbete beträffande reklam och till 
.;;iinda gder pu begHran affischer lämpliga att placera i 

SERVICE: 

För att betjiinn ",'tt-a kunder P'l lJästa siitt, har fabriken 
l<Hit utarbeta en handbok, där samtliga imurlmaden fö
rekommunde amerikanska och europeiska rörtyper med 
data finllas upptagna samt uppgift p il dIka rör, som kUll -

Generalagent med 

otill vara ärade kunder 

Vi kunna lämna Eder och Eder kundkrets ett 

glädjande meddelande. Innehavare av radiomot

tagare såväl av europeisk som amerikansk kon

struktion kunna även nu vara försäkrade om att 

TRIOTRON- och PUROTRON-rör alltjämt fin

nas tillgängliga i de modernaste typer och för 
PUROTRON 

Amerikansk typ. Iför lJiilt· 
r e ton i l(valitetsutförande. 

rör, Det förenklar Eder korrespondens och bokfijring: 
lägg upp ett radiorörkonto med oss . Vur firma level'erar 
uven uu i erkänd fredsln'ali tet och kan s tödja Eder i rilla 
avseellllen, 

skyltfön 'tret eller i Ecler affärsl okal. Dessutom IiiulIla 
viira försäljare vid be 'ök hos Eder all den hjälp i r e,klarn
teknisl,t hänseende, som kan ifrågakomma. Utnyttja detta 
tillfiilIe och Ni skall se att. resultatet i form av öknd 
omsiittning icke ltller vänta pu sig, 

nu an\"ändas stlSOll1 ersättning, om det llrspl"Uugliga röret 
ej skulle tillverkas hos \'l"t!' fabrik eller icke fjnnes i lager 
hos oss. Dessa bundböckel· t il lIn Yl gl'll tis till förfogande 
för fl Ila \"lra kunder. 

fabriksnederlag: 

Å.-B. Nicl{els & Todsen 
BLASIEHOLMSTORG 9 - STOCKHOLM C 


Filial i Göteborg: Filial i Malmö : 
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Populär Radios Handböcker 

Modern tele\fisionsteltnilt 
aT civilingenjör Harry StocklDan 

Del I och U Pris per del kr. 1: 60 

Utdrag ur facl{pressens omdömen: 

Teknisk Tidskrift: 
»Författaren lämnar på 140 sidor en sammanfattande 

framställning av televisionens nuvarande stadium, delvis 
baserad på studieresor. Kapitelrubrikerna äro följande : 
En Ilterblick på utvecklingen, televiseringens princip, tele
visiollskameran, televisionsstudion, televisionssändarens an
ordning, frekvensutrymme och vågform, televisionsanten
nen, televisionsmottagaren. 

Boken är enligt slutorden avsedd att göra läsaren fö r
trogen med televisionsteknikens elementära grunder. 

Arbetet läses med behållning, väl också med nöje; man 
kan dock tillåta sig den misstanken, att en förutsättning 
bärför är, att de elementära grunderna äro för läsaren 
d.essförinnan bekanta. Detta gäller i synnerhet apparat
beskrivningarna, exempehis den rätt avancerade framställ
ningen av ikonoskopet i kap. III. En alldeles särskild eloge 
förtjäna kapitlen V och VI, där den icke så lätt förståeliga 
moduleringen - väl den största stötestenen vid ett mera 
abstrakt tillägnande av grunderna - mycket klart och med 
ett detaljerat iUustrationsmateriel serveras. Detta är av 
värde, desto mera som läroböckernas kost i detta hänseende 
brukar vara skäligen mager. 

Författarens beskrivning av l/2-vågsledare plus kabel 
för mottagning vid ultrakortvåg är utförlig och förtjänst
full och ett av bokens för praktikern viktigaste partier. 
---.» 

Elementa, Tidskrift för elementär matematik, fysik och 
kemi: 

»Med stor sakkunskap, delvis förvärvad genom studier i 
England, det land som torde La hunnit längst på televisions
teknikens område, lämnar författaren en redogörelse för den 
i verklig mening moderna televisionen. Han förbigår @å
lunda de system, vilka arbeta med sådana 'mekaniska' 
anordningar som hålskivor och spegeltrummor, och ägnar 
sig helt åt det 'elektriska' systemet, som använder katod
strålar såväl för bildens 'avsökning' på sändarsidan som 
för bildalstringen i mottagarens bildrör. 

I fråga om televiseringens princip .framhålles betydelsen 
av bildpunktsantalet och bildfrekvensen. Ikonoskopet, sän
darens viktigaste detalj, behandlas med tillbörlig bredd 
liksom även det för televisering speciella sättet för bär
vågens modulering. Ett kapitel ägnas lit anordningarna i 
televisionsstudion och ger en god föreställnin u om de 
speciella svårigheter, som här möta, icke minst i "fråga om 

belysningen och de agerandes kläder och 'make up'. Mot
taga ra ntenn en har gjorts till föremål för en mycket ingå
ende behandling, varemot redogörelsen för själva televisions
motti1garen kan synas väl summarisk. Författaren anser 
dock, att en närmare behandling av den speciella typ av 
kortvågsmottagare, som användes inom televisionen, skulle 
falla utom ramen för ett arbete, vars huvuduppgift är att 
göra läsaren förtrogen med den moderna televisionstekni
kens elementära grunder.» 

ERA: 

»Huvudvikten i framställningen är lagd på televhonens 
principer och fysikaliska grunder medan apparatkollstruk. 
lionerna behandlats mera ytligt. 

Ehuru boken egentligen är avsedd för radiokunnigt folk 
kan den även tänkas ha ett visst värde för den utomstående 
in tresserade, som önskar bilda sig en uppfattning om hur 
långt denna nya, i vårt land hittills praktiskt taget oprövade 
gren av radiotekniken avancerat fram till hösten 1939 -
då kriget tills vidare satte stopp för utvecklingen i (öre· 
gångsländerna England och Tyskland., 

Radw Ekko, Danmark: 

»Fj1jrste Del omhandler Televisionens Principer (og For
historie), medens anden Del kommer ind paa de mere 
tekniske Enkeltheder og omtaler Sender- og Mod tager· 
apparater. 

Det lille, slllrdeles velskrevne VlIlrk vil vlllre till stor 
Nytte for enhver, som gerne vii have et klart Overblik over 
Fjernsynsteknikens Virkelllaade og Apparatur. Vi kan an· 
befale den paa det allerbedste.' 

Siemens Kundtjänst: 

»Detta arbete avhandlar såväl televisionens grunder som 
de moderna televisionssystemen. Verkningssättet hos den 
moderna televisionskameran med ikonoskop beskrives ingå
ende_ Även de ultrakorta vågornas utbredning samt televi· 
sionsantennernas konstruktion behandlas. Huvudvikten har 
lagts på televisionens introduktion för den, som ämnar mera 
ingående studera televisionstekniken. Därjämte behandlas 
många praktiska saker, såsom televisionsstudions inredning, 
studiotekniken, televisionsprogrammet m. m.» 

I alla boldådor eller från Populär Radios expedition, Postbox 450, StoeldIOlm. 

Prenumeranter på Populär Radio erhälla dessa hand. 
böcker för 75 öre per styck, dock endast. till et! antal 

aven del per abonnemangskvartal. (Gäller även postpren u· 
meranter, om prenumerationskvitto insändes.) 

" 

Noreli. k R otogravyr, StoeldlOlm 1(:)43. 


