
„ELBE" kit,
VI. Ó u tc a  9 
Tel. 29-3-06
Gyáriás 
engros 
képviseletek

K arte le ti k ív ü li á r a k .
. űrjén saját érdekében árajánlatot.

Bakelit szereiuenysk
szerelési ciháén

elektrotechnikai és fémárugyár
VI., TevéX-kÖ t’Ui 26 . Tel.: 13-5-S6 és 43-5-28

P O L $ D O R B R U N S W I C K  v w
vilá gm ávká s g r a m o f o n l e m e z e k  luvra-ws

vexér k é p v ise le te

Szerelési anyagok, rádióalkatrészeh. gramofonok, 
gramofoniemezek, csillárok a legolcsóbb napi árban

r á d i ó  a lk a tré sze k  
árban, minőségben  
v e z e t n e k ---------

Világítási üvegek
Villamos szerelési anyagok

a  l e g o lc s ó b b  á r a k o n !

A schner G yörgy
v il lam ossági  nag ykeresked ése
VI. P o d m a n i c z k y  u c c a  21.
Telefon  <9-8-46

BEITLER
SÁNDOR

FIA
Zsinór*, gomb*, 
g umi s za l ag  
és paszomány* 
áruk gyártása

BUDAPEST.
un. Kazinczy u. 13
Telefon 36 2-20
Alapítva 1607

Gyártmányai:
lapos és sodrott 
cérna zsinór
lapos és sodrott 
selyemzsinór
csengőzsinór
kikészített és 
méteráru
fejhallgató

í é r p i f e  e l ő f i z e t é s i  dijai 3 5 .2 3 5  s z .
zsinór

telepzsinór

losia ta k a vék p én st. c sek k szá m -  
ón k ra  befizetni szívesk ed jék . Évi 4 P

MULLER LÁSZLÓzseöiámpaégöK
eiísnierten legjotiDaH > , ,_ . oki. vegyészmérnök
nagy fanyara -  hosszú Budapest, v i .  
élettartam kis fogyasztás l i s z t  F e r e n c  t é r  6 . sz .
KÉRJEN ÁRAJÁNI.ATOT! Telefon: 14-9-93.

IX és 2X  
pamut 
viaszhuzal

íkerhuzal

hosszfonalas
viaszhuzal
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TUNGSRAM

J Ú f a z á K j ü k
kedves üzletbarátainknak, az Orion rádiókereskedőknek azt az igyekezetét 
amelyet az elmúlt üzletévben gyártmányaink eladásánál kifejtettek és Így 
közös munkával segítettek a magyar rádiózás ügyét előbbre vinni.

J#éhjük
hogy a következő üzletévben még az eddiginél is fokozottabb mértékben 
igyekszünk munkájukat megkönnyíteni és működésűket a propaganda szám
talan uj eszközével még eredményesebbé és jövedelmezőbbé tenni.

hogy ilymódon sikerülni fog a jövőben még szorosabbá tenni a közöttünk 
fennálló baráti kapcsolatot és közös munkával a következő évben még az 
eddiginél is jobb eredményeket elérni.

ORION-RÁDIÓ
M A G Y A R  W O L F R A M L Á M P A -G Y Á R , Krem enezky János r.t.
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RÁDIÓ IS  VILLAMOSSÁG
A RÁDiá-UiLLAmOSSÁG! KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGVESÜLETE HIUATALOS LAPJA 

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK.

Előfizetési dij e g y  évre : Pengő 4.—
Külföldre ......................... Dollár 1.—

Egyes szám ára 40 fillér.
Hirdetési tarifa :

59 "%n széles "fm soronként _ ar. P —.25
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

FŐSZERKESZTŐ : 
KAFFKA KÁROLY

FELELŐS SZERKESZTŐ:
BÍRÓ k a r o l y

Póstatakarékp. csekkszámlaszám : 35.235
OcplfLcváin]q o

Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskti-tér 8 
Szerkesztőség:

Budapest, V., Személynök-u. 25.
TELEFON 226-40.

Tenni heti valamit
A rádióipar termelése a rádióke

reskedő forgalma évről-évre össze
zsugorodik. Négy-öt évvel ezelőtt a 
forgalom a mainak még több mint 
két és félszerese volt. Ez a tekinté
lyes forgalom minden évben 20—30 
százalékkal sülyedt a mai alacsony 
nívóra. A bankzárlat után, 1931 óta 
minden üzletág visszaesett. Ez a 
visszaesés azonban mindenütt egé
szen más lefolyású volt, mint a mi 
esetünkben. A legalacsonyabb nívót 
32—33-ban érték el, azóta már némi 
javulás is érezhető más üzletágakban, 
míg a rádióforgalom a folyó szezon
ban is csökkent. Ez a csökkenés az 
elmúlt évihez viszonyítva 25—3O'V0, 
mikor az előfizetők számában már 
nem jelentéktelen emelkedés mutat
ható ki.

A rádióelöfizetők száma kerek 
számokban:

1935. augusztus 31-én 343.500
1936. február 29-én 360.0C0
szaporulat 16.500

[E sorok írójának becslése sze
rint az eladott uj készülékek száma 
(nemcsak gyári készülékek) kb. fedi 
az eLf zetök számának gyarapodását, 
holott jól tudjuk, hogy a készülék
vásárlóknak igen nagy hányada, cca 
40”/o már oly rádióelőfizetö, aki 
vagy modernebb vagy nagyobb 
teljesítményű készüléket akar be
szerezni.]

Az összes készülékforgalom, (régi, 
gyári vagy kisipari uj és amatör) 
mintegy 30.000 darabra tehető. Az 
eladott csövek száma cca 300.000.

Egy-egy kereskedő forgalma 
egészen minimális, — átlag 5—6 
ezer pengő — messze alatta van 
annak a mennyiségnek, amely mel
lett még rentábilis a rádióüzletet 
fenntartani. (Csak a jövő reményé
ben farijuk.) Az egész ország for
galmát tekintve ez az összeg már 
elég tekintélyes.

Ha egy rádiókészülék átlagos 
árát (régi, uj, amatőrkészülék alkat
részei), egy-egy eladott cső árát 
pedig 8 pengőre becsüljük, a rádió- 
forgalom 6.5 millió pengőre tehető 
az elmúlt évben.

Hat és fél millió pengő a nem
zetgazdaságban még nem nagy 
összeg. Azonban, ha tovább vizsgál
juk a rádió szerepét, azt is láthatjuk, 
hogy nem a rádióipar és a kereske
delem bonyolítja le az igazi forgal
mat, hanem egyrészt a Pósta és a 
Rádiótársaság, másrészt az elektro
mos telepek. A Pósta és a Rádió
társaság együttes forgalma — évi 
átlagban 350 000 előfizetőt véve ala
pul — 350.000x28.80=10.08, kere
ken 11 millió pengő.

Még nagyobb számokat kapunk, 
ha azt vizsgáljuk, hogy mily forgal
mat érnek el az elektromos telepek

a rádió révén. Az elektroncsöves 
készülékek számát kerekszámban
300.000 tesszük (valamivel túlbe
csülve), egy-egy készülék áramfo
gyasztása naponta 5x25= 125  w/ó 
akkor az összfogyasztás több mint 
13.5 millió kilowattóra évenként; ha 
ehhez még hozzászámítjuk a műkö
désben lévő hat adóállomás áram
szükségletét (nem számítjuk itt a 
gyárak és kereskedők áramfogyasz
tását, ami szintén nem csekély 
mennyiség), akkor a rádió haszná
lata által közvetlenül elfogyasztott 
árammennyiséget 17 millió kilówatt- 
órára tehetjük, ami pénzben (80 f es 
áramár) 13.6 millió pengőre rúg 
évenként.

Eltekintve tehát a rádió kulturális 
jelentőségétől, tisztán nemzetgazda
sági szempontból (6.5+11+13.6) 
kereken 33 millió pengő értéket ter
mel. Ez a harminc millió pengő 
pedig, ha nem csinálunk aktív keres
kedelmi politikát, állandóan csökkenni 
fog.

Ez nem alaptalan félelem, hiszen 
tapasztaljuk, hogy mikor a többi 
szakmában kétségtelen javulás álla
pítható meg, mikor a rádióelöfizetők 
száma is a mélypont óta (1933 szep
tember) 310.000-ről 360.000-re növe
kedett, a rádiókészülék és alkatrész 
forgalom esett. De a rádióelöfizetők 
számának gyarapodása sem kielégítő, 
számos európai ország, mely még 
néhány év előtt az előfizetők arány-

v. univerzális egyen- és váltóáramú, tökéletesen zajtalan, gramofon
»  motorok rövidesen újra szállíthatók!
King Robot (törv védve) a rádiókészülékek ideális, olcsó távkapcsolója.
Trolitul forgók nemcsak Mikro, de normál nagyságokban is.
Rotand Reflektor és Rotand Reflektor Ultra uj sikskálák !
Uj „Rotand Takarék 3“ telepes készülék, — sávszürős la.
Villamos szerelési cikkeit, bakelitárukat stb. rendelje ugyancsak cégemnél.
Rotter Lúránd ROTAND RADIÚ ÉS UILLANIOSSÁG Rákóczi ut 73. Telefon 35-8-22



R Á D I Ó  É S  VI L L A M O S S Á G _______________ 1936. ápiilis hó

Gla%ev Jenő meghaltszámát tekintve messze utánunk 
következett, ma elhagytak bennünket. 
Az előfizetők számának gyorsabb 
ütemben kell szaporodniok. Az elő
fizetők számának szaporodása a 
Posta és a Rádiótársaság bevételeitől 
eltekintve maga után vonja nemcsak 
az ipar és a kereskedelem erőtelje
sebb foglal közt fását, hanem az 
elektromos telepek bevételei! is bő
ségesen megduzzasztja.

Össze kell tehát fogni az érde
kelteknek és közös erővel és közös 
költségen jól átgondolt propagandát 
kell megindítani, hogy a közös érde
keket előmozdítsák. Reméljük, hogy 
lapunk legközelebbi számában e röl 
a kérdésről alkalmunk lesz bővebben 
is irni. Bíró Károly.

NORRIS
UNIVERSÁL
hullámátkapcsolót

használjon, mert 
üzembiztos,
leghosszabb élettartamú, 
érintkező lemez kapacitása 
legkisebb (cca 0-l cm) 
Átmenő tengely, tehát a készü
lék bármely helyén, közvetlenül 
a tekercs alatt is elhelyezhető.

Uj típus m ár Kapható!
5 évi garancia

Kratochwül Albert me no* es Tsai
Ul. R uay-ucca 6. Telelőn 17-0-35

f
 Minden ródiókereskedönek, 
rádióépítőnek 
nélkülözhetetlen.

Kevesen isméiték. A m. kir. pósta 
igazgatója volt, ő foglalkozott a 
rádió jogügyi és adminisztratív 
ügyeivel. Hivatali beosztása követ
keztében a kartársak közül alig 
néhánynak volt Olázer Jenővel 
érintkezése, de akinek dolga volt 
vele, a legnagyobb tisztelettel emlék
szik meg~ ióla A személyi érintke
zésben lebiiincselően szívélyes, elő
zékeny —  meglátásban gyors és 
határozott, az ügykörébe eső intéz
kedéseiben mindenkor méltányos 
igazságom A rádió rendeleteknek, 
melyeknek ö volt a megszerkesztője, 
nem a szószerinti szövegét nézte, 
hanem az intenciókat és amikor 
csak mód volt rá mindig úgy 
magyarázta, hogy abból a rádió
kereskedelemnek csak haszna szár- 
mazha ott.

Glázer Jenő az első műsorközlő 
adóállomás megindulása óta csak
nem kizárólag a rádió ügyeivel 
foglalkozott, csaknem kizárólag a 
rádiónak élt. Minden gondolata, 
minden ténykedése a rádió fejlesz
tése, terjesztése szolgálatában állott. 
Nemcsak a hivatalában, hanem a 
hivatalán kívül is.

Glázer Jenő hatáskörébe tartozott 
a többek között legfelső fokon ítél
kezni az elkobzott készülékek ügyé
ben. Erről a k rdfsröl egyes kartár
saink ügyében több Ízben volt

Nem veszünk és nem cserélünk 
rádiót egyelőre. mondják ve
vőim mert nemsokára forgalom
ba hozzák Pesten is a távolbalátó 
rádiót, azt pedig mi kivárjuk..

Minden bizonnyal hasonló kije
lentések kereskedő társaim vevőkö
réből is már gyakrabban hangzottak 
el. Pedig hát nem eszik olyan mele
gen a kását, ahogy főzik. Nincs még 
olyan közel a távolbalátó rádiónak 
Magyarországon való bevezetése, 
amint azt egyesek gondolják.

Két héttel ezelőtt Berlinben vol
tam és megnéztem a Rcichsrund- 
funk helyiségében egyelőre > csoda
kénül felállított távolbalátó vevőké
szüléket. A készülék bizony még 
nagyon kezdetleges, kísérleti darab, 
amelynek mérete egyáltalán nem al

alkalntunk vele beszélgetni. Az volt 
a felfogása, hogy az elkobzás nem 
büntetés akar lenni, hanem megaka
dályozása annak, hogy az előfize
tési dij lefizetése nélkül lehessen 
rádiót hallgatni. így ha valakinél 
orvhallgatás miatt elkoboztak egy 
rádiókészüléket és mig felső fokon 
hozzá került az ügy, rádióüzemben- 
tartási engedélyt kért, akkor —  nem 
lévén ok megakadályozni a rádió
hallgatásban — minimális büntetés 
kiszabása mellett mindenkor vissza
adta az elkobzott készüléket.

Glázer Jenő volt az, aki kéré
sünkre a rádiórendelet módosítására 
oly irányú előterjesztést tett, hogy 
ha tulajdonjog-fenntartással eladott 
és még ki nem fizetett rádiókészü
léket koboztak el, azt viss'aadták 
jogos tulajdonosának a kereske
dőnek.

Glázer Jenő a rádiókereskedök 
barátja, a rádió lelkes híve fiatalon, 
alig 55 éves korában, 1936 március 
21-én, a tavasz első napján elhunyt.

Elhunytéval bennünket nagy 
veszteség ért, de minden okunk 
meg van arra, hogy hihessük misze
rint a Pósta részéről Glázer Jenő 
eltávozása után is ugyanazzal a 
megér éssel és jóindulattal fogják 
kezelni a rádióipar és kereskedelem 
ügyeit, mint amilyenhez eddig hozzá 
voltunk szokva.

kalmas egy lakásban való elhelye
zésre, mert csaknem olyan nagy, 
mint egy kisebbfajta Íróasztal. Ez
zel szemben a vetítő felület nem 
egészen akkora, mint egy cég levél
papírja.

Az adás csak este két óra liosz- 
szat, 8 io óráig tart, egy hétig 
azonos műsorral. Ez pedig a követ
kezőkből áll:

Először levetítenek egy Ufa hír
adót. De hogyan? Kivágják a film
kockák négyötödét, mert csak a 
premier plán érvényesül valameny- 
nyirc.

A távolabbi felvételek teljesen el
mosódnának. Például egy 20 méter 
távolságról felvett autót már nem 
lehetne felismerni.

Igen érdekes példa volt többek

Szenzációs tavaszi újdonságok
Koiier csílidrgvár f t M ^ ^ Dobo’iu■,5
Felújítások, átalakítások. Nikkelezés, dukózás terén újítások. Tömeg
cikkek. Bérmunka. Elektromotorok, vétel- eladás- javítás- újítások.

A mai távolbalátás
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között, amikor a híradóban vetítős
re került a mai Németország cgvik 
mindenki által fényképekről jól is
mert politikai vezéralakjának cgv 
emelvényről tartott beszéde, akiről, 
bár tudtuk, kicsoda, mégis teljesen 
felismerhetetlen volt, azon egyszerű 
oknál fogva, mert nem látszott na
gyobbnak, mint egy gyufaszál.

Éhez azután még hozzájárul az 
is, hogy a ház előtt elhaladó autók 
gyújtógyertyáinak állandóan megis
métlődő szikrázása a vevőkészülék 
vetítőfelületén villámszerűén, szinte 
megállás nélkül, sárgafémü cikká- 
zással zavarja az egyébként is ho
mályos képet.

Mint újságíró, a berlini postaigaz
gatóságtól engedélyt nyertem arra, 
hogy a távolbalátó stúdióját meg
tekinthessem, amely a Reiqhsrund- 
funk közelében, de egy külön épü
letben van.

Ezen stúdió kezdetlegességére mi 
sem szolgáltat hathatósabb bizonyí
tékot, mint az, hogy amikor a 
Reichsrundfunk épülete talán két
szer olyan nagy épület, mint a mi 
parlamentünk és a világ legnagyobb 
zenekari stúdiójával, 1800 személy 
befogadására alkalmas, kényelmes 
bársonyszékekkel berendezett és 
ezenkívül is számtalan kisebb-na- 
gyobb teremmel rendelkezik, ugyan
akkor a távolbalátó stúdió, beleértve 
az irodahelyiséget is, 5 -6 kismé
retű szobából áll.

Este 8 órakor a filmhíradó leve- 
titése után összesen 4 szereplő tölti 
ki a 2 órás műsort; egy konferan
szié, egy énekesnő, valamint két ze
nebohóc, akik felváltva 5 5 perces
számot produkálnak.

A stúdió szobájában külön be van

állítva egy utcai telefonfülke nagy
ságú fafülke, amelybe alig fér be 
egy személy. Ebbe az elképzelhe
tően fülledt helyiségbe, ahol tényleg 
nem lehet 5 percnél tovább kibírni, 
beleül az áldozatra kiszemelt mű
vész és cg)' pontosan beállított felü
letije nézve mondja, vagy énekli el 
müsorszárnát. Elmozdulnia termé
szetesen nem szabad, mert tikkor 
épp úgy kiesik a képből, akárcsak 
egy fényképezőgéppel való felvétel
nél. Két szeméi) tehát egyszerre 
nem is szerepelhet műsoron, miért 
is, ha például zongor akisére! is van, 
úgy a zongorajátékot csak hallani, 
de a zongorát és a kísérőt látni nem 
lehet.

Egy fél órai zavartalan adás után 
egyszerre úgy a hang-, mint a kép- 
közvetités felmondta a szolgálatot. 
Volt nagy kapkodás, de vagy 20 
perc után is eredménytelenül. Meg
kérdeztem a stúdió rendezőjét, mi 
lehet az oka a zavarnak; mire azt a 
felvilágosítást kaptam, hogy ahány
szor újságíró van jelen mindig 
üzemzavar áll be. Azon kérdésemre 
pedig, hogy mindennap szokott-e itt 
újságíró lenni, elfelejtett válaszolni.

Ali közben az adás szünetelt, a kö
vetkezőket sikerült még megtud
nom. A távolbalátó rádió jelenlegi 
hatókörzete maximálisan 50 kilo
méter. Az 5 milliós lakosú városban 
mintegy 30 40 távolbalátó készü
lék van különböző nyilvános helye
ken díjtalan megtekintésre felál
lítva. Egy készülék ára 1800 
márka, átszámítva cca 3000 pengő, 
amelyből értesülésünk szerint eddig 
10 darabot adtak el. Minimálisan 
4 5 évvel számolnak a németek,
amikor is a távolbalátó rádió rész

ben tökéletesítése, részben hozzáfér
hető ára miatt elterjedhet.

Lenti tapasztalatok alapján tehát, 
amikor Berlinben is legalább 4 5
év múlva vélik véglegesen forga- 
lombahozhatónak a távolbalátó rá
diót, akkor minden magyar rádió
kereskedő teljes lelki megnyugvás
sal állíthatja, hogy Magyarországon 
6 7 éven belül szó sem lehet arról,
hogy vevőink távolbalátó készüléke
ket vásárolhassanak.

Távol áll tőlem, hogy a távolba
látó rádió jelentőségét lebecsüljem.

Ellenkezőleg, a rádiókereske- 
lcmnek egy későbbi időpontban ez 
bizonnyal jelentős forgalmat bizto
sító árucikke lesz, de mindazon ve
vőinknek, akik a vásárlással, vagy a 
cserével a távolbalátó rádió megér
kezéséig várni óhajtanak, meg
mondhatjuk, hogy türelmük nagy 
erőpróbájára lesz szükség.

Bán Imre.

Kalkuláljon!
Iflegelegeűett usuo, több haszon

és zseblámpaizzó. 
Oroszlán- és Dura-elemek

igen olcsó árban.
HIRSCHL és Tsa galuanelemgyár
V I.S zenein  B erta lan u. 11. te le lő n : 22-6-44.

„SUN** zsebizzó:
T a r l ó s  -  J ó  -  O lc s ó

Használja ki a tavaszi munkaalkalmakat 

Készítsen házi vízellátó berendezéseket

Költségvetéssel és szaktanáccsal szolgál:

Engel Károly
Budapest, VI. Vörösmarty u. 16. Tel. 43-2-33*
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Végerősítők
Hédi Endre a Tungsram-Iaboratoriuni mérnöke az 

Elektrotechnikai Egyesületben előadást tartott e tárgykörből. 
Az előadás oly tanulságos volt, hogy szükségesnek tartjuk bő 
kivonatban ismertetni.

A rádiókészülék végerősítője a 
fejhallgató vagy hangszóró számára 
szükséges elektromos energiát állít
ja elő, amit ezek a készülékek hang
energiává alakítanak át. A fejhall
gató 10"3ivatt-tól 10” 9watt-ig terjedő 

, hangenergiát kivan, a mai vevőké
szülékek hangszórói 3— 6 watt-tói 
10"6 watt-ig képesek elektromos 
energiát feldolgozni.

A végerősítő energiaforrása min
den esetben az anódáramforrás. A 
végerősítő az anódáramforrásból fel
vett egyenáramú teljesítményt bizo
nyos hatásfokkal alakítja át hang- 
frekvenciás váltóáramú teljesít
ménnyé.

A végerősítő egy vagy több vá
kuumcsőből és a hozzátartozó kap
csolási elemekből áll. A csövek je
lenleg kétfélék, triódák vagyis egy- 
rácsos csövek és pentódák vagyis 
eltolóráccsal biró csövek, amelyek 
(rendszerint, de nem kivétel nélkül) 
még egy harmadik úgynevezett 
szupresszor rácsot (anódvédő rács, 
melynek az a szerepe, hogy a sze
kunder elektronokat visszataszitsa) 
is tartalmaznak. A használt végerő
sítő áramkörök többfélék és az egyes 
kapcsolások hatásfok, anódfeszült- 
ség-kihasználás és hangkvalitás 
szempontjából egymástól lényege- 
sen különböznek. A kapcsolásokat 
3 osztályba sorolhatjuk: 1. »A'< osz
tályú erősítők; 2. »B; osztálvu push- 
pull erösitőK, 3. automatikus mun
kapont eltolással dolgozó takarék
kapcsolások. E három főcsoportba 
sorozott kapcsolásokban, úgy trió
dák mint pentódák használhatók.

»A« osztályú erősítők hatásfoka
Legrégibb, még ma is használt 

végerősítő a trióda »A« osztályú 
erősítőnek, vagyis egy olyan erő
sítőnek. melynek anódárama és 
anódfeszüllsége egyaránt a o-ig ki
vezérelhető hatásfoka éppen 3o°o. 
Minthogy azonban a torzítás a kive
zérelhetőségnek határt szab éspedig 
jóval szükebb határt, mint a o anód- 
feszültség. ami valóságos csőnél 
nem állítható elő és o anódáram, az 
ideális csőnek megfe'elő ;o"c> hatás
fokot meg egy p anódfeszültség ki
használási- és eg\ II anódáram ki
használási tényezővel (egynél ki
sebb számok) kell megszorozni. 
(1. ábra.) így a maximális Hatás
fokra 5o°»-nál jóval kisebb értékek

adódnak és pedig triódákra maxi
mum cca. 300/0, modern pentódákra 
maximum cca. 45 °o.

1. ábra. Ha az „A“ osztályú crősitőcsö 
rácsára sinusoidális fesziilséget vezetünk, 
az anódáram „ia“ egvenesvonalu dynamikus 
karakterisztika esetén ugyancsak sinus 
lefolyású. Ha a csövet teljesen kivezérel
jük i la), akkor az anódáram 0-tól 2io-ig 
változik, ieít. =  \ í 2 io Mivel igy az 
anódáram-rácsfeszültség ja/eg karakterisz
tika alsó görbületében is dolgozik (minden 
periódusban egyszer), torzítás áll elő.

Emiatt nem szabad a csövet ja = 0 
anódáramig teljesen kivezérelni, a tényle
ges anódáram H. ieff. lehet csak, ahol H 
az 1-nél kisebb szám.

A pentódák főelőnye nemannyira 
a jobb anódhatásfokban, hanem a 
kisebb szükségelt rácskivezérlő fe
szültségben áll.

Ugyanis a pentódák sárii és a 
kátédhoz küzelfekvő vezérlő ráccsal 
(belső ráccsal) épülhetnek, de az igy 
elért nagy erősítésnek megfelelően 
a negatív rácsfeszültségek területén 
a szokásos 250 V anódfeszültségnél 
a munkapont az anódáramkarakte- 
risztika alsó görbületébe csúszik le. 
Egy másik pozitív rács, melynek 
ezen az első rácson át lényeges át- 
fogása van a munkapontot a ka
rakterisztika megfelelő magasabb 
részébe tolja el. Minthogy pedig a 
segédrács kondenzátoron át le tan 
kötve a k ilódhoz, tehát ahhoz ké- 
pest váltófeszültsége nincsen, igv a 
nagy áthatásu segéd rácsnak káros 
váltófeszültségü visszah itása nincs.

Az »A« osztályú erősítők, mint
hogy az anódáram-forrásból, (mely
nek feszültsége állandó) állandó ára

mot fogyasztanak, az előbb említett 
és típusonként maximális hatásfo
kok csak a cső teljes kivezérlésére 
vagyis azokra az időpillanatokra ál
lanak fenn, amikor a készülék maxi
mális hangenergiát ad ki. Az átla
gos beszéd vagy zeneprogramm kö
zépértékben csak to- 2o" 1), köze
pes kivezérlést ad, úgy, hogy az em
lített jó hatásfokok helyett cgv sok
szorta kisebb átlagolt hatásfokkal 
kell számolni.

A takarékkapcsolások
létjogosultsága.
A takarékkapcsolásoknak az »A« 

osztályú erősítőkkel szemben az az 
előnyük, hogy egyrészt némelyiknél 
az elérhető maximális hatásfok na
gyobb, mint az >A« osztályú erősí
tőknél, másrészt ez a hatásfok a ki
vezérlés mértékétől kevésbé függ, 
illetőleg kis kivezérléseknél kevésbé 
csökken, tehát a programmra átla
golt hatásfok lényegesen jobb.

Nemcsak a hatásfok javítása teszi 
indokolttá a takarékkapcsolások be 
vezetését, hanem a berendezés költ
ségeinek csökkentése is. A taka
rékkapcsolások ugyanis ugyanazt a 
hangenergiát kisebb teljesítményű 
olcsóbb csövekkel és kisebb anód- 
feszültségü, tehát olcsóbb anódár H ír 
forrással és megfelelően kisebb fe
szültségre szigetelt kapcsolóelemek
kel. pl. kondenzátorokkal állitják 
Megjegyzendő, hogy a kondenzáto
rok ára a feszültséggel nem arányo
san, hanem annál erősebben (elmé
letileg négvzetes arámban) emel
kedik.

Az előbbiek alapján takarékkap
csolások használata két esetben in
dokolt: Első eset a telepes vevőké
szülék. illetve telepes táplálású vég
erősítő. Itt az áramfogyasztással ki
váltunk takarékoskodni, továbbá a 
rendelkezésünkre álló aránylag kis 
anódfeszültséget 90 150 V kíván
juk minél jobban kihasználni. Má
sik eset a nagy teljesítményű vég
erősítő. itt az áramfogyasztás csök
kentésén kívül elsősorban a bérén-

\ T T 1 7 1 7  Akkumulátorgyár és 
I l l í r  C i  Villamossági r. t.
Központi iroda:
Budapest. ív. Kossuth Lajos u. 4.
Telefon 89-1-16, 89-1-46

aftkumuiatoroh 
szárazelemek 
kisfeszültségű izzúk

Lu k  és Sajó szárazelemen  
Quich Kisfeszültségű izzók
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dezés méreteit, tehát árát, és hor
dozható berendezéseknél annak su 
hát kívánjuk lecsökkenteni. Továb
bá szempont az is, hogy a megkí
vánt hangteljesitményt lehetőleg ki
csi és a kezelőszemélyzetre kevésbé 
életveszélyes anódfeszültségekkel ér
jük el.

A nagyteljesítményű végerősítő 
határeset-példája a nagyteljesítmé
nyű rádióadóállomások modulátorja. 
A rádióadóállomások vivőhullámu 
teljesítményét a beérkező preg- 
rammnak megfelelően annak üte
mében befolyásolni azaz modulálni 
kell. Ez a moduláció végrehajtható 
a több erősítési fokot tartalmazó 
adóállomás valamelyik kisebb tel
jesítményű fokozatán, ebben az 
esetben a végerősítő rácsára már 
modulált nagyfrekvencia érkezik; 
vagy |>edig végezhető a moduláció 
az adó utolsó erősítési fokának anód- 
körében. Ennek az utóbbi elrende
zésnek az az előnye az előbbivel 
szemben, hogy az adóállomás jobb 
ha ásfokkal (hatásfok -vivőhullámu 
energia: felvett anódteljesitmény) 
működtethető, mint kis energiájú 
fokon alkalmazott moduláció eseté
ben. Nagy, too kW-on felüli és na
ponként sok órán át programmot 
adó állomások esetében a végerő
sítőn való moduláció már olyan lé
nyeges áramniegtakaritást jelent, 
hogy újabban majdnem kizárólag 
c szerint a rendszer szerint épülnek 
a nagy adóállomások. A végerősítő 
anódján való modulálás K modulá
ciófok esetén a vivőhullámnak meg
felelő felvett anódteljesitménvnek 
K 2

-szűrösét kívánja a modulátortól.
Teljes kivezérlés esetén tehát a vi

vőhullámu tel jesítmény felének a ha
tásfok szerint megnövelt értékét kell 
a modulátornak hangteljesitmény- 
ben előállítania, nagyságrendben 
néhány too kW-ig terjedő teljesít
ményeket.
»B« osztályú push-pull erősítők

A takarékkapcsolások között leg
elterjedtebb a »B« osztályú push- 
pull végerősítő. Ez a rendszer két 
csővel dolgozik, de az »A« osztályú 
erősítőtől cltérőleg a csövek rács- 
előfeszültségc nem úgy van meg
választva, hogy a munkapont az 
anódáram-karakterisztika nagyjából 
egyenes vonalú részébe essék, ha
nem úgy, hogy a karakterisztikák 
alsó görbületébe. A csövek által ki
vezérlés nélkül felvett anódáram 
aránylag kicsi és a teljes kivezér
léskor felvett anódáramnak köriil- 
Itclül csak egyhuszad része. A  rács
ra érkező hangtcljesitménynek meg

felelően az anódáram felvétel nö
vekszik, egyidejűleg nő természete
sen a kiadott hangteljesitmény. A 
maximális kivezérlésnek megfelelő 
és ideális vagyis o anódfeszültségig 
kivezérelhető csöveket tartalmazó
»B« osztálvu erősítő hatásfoka "i
78.50/0. A »B« osztályú erősítő o 
anódáramig kivezérelhető, de nem 
vezérelhető ki o anódfeszültségig, 
hiszen még a legpozitívabb rácsfe
szültség pillanatában is van a csö
veknek belső ellenállása, tehát a 
rendelkezésre álló anódfeszültség egy 
része nem a külső munkaellenállás
ra, hanem a csövekre esik. így a 
valóságos »B« osztályú erősítő maxi
mális kivezérlésnek megfelelő hatás
foka J]B —  p 78.50/0.

A o kivezérlésnek megfelelően a 
(az állandó anódfeszültség és a nagy
ságrendben a maximális kivezérlés
kor felvett anódáram egyhuszadá- 
nak szorzatából álló teljesítményt 
fogyasztja csak. Közbenső kivezér
lésekre, az anódáram-felvétel a nyu
galmi áramfelvétel és a maximális 
áramfelvétel közé esik. Az anódfe
szültség kivezérlési tényező figye
lembevételével a »B« osztályú erő
sítő valóságos maximális hatásfoka 
50— 650/0 közé szokott esni.
Tungsram P 100 1000.

Jó hatásfokkal dolgozó »A:< osz
tályú erősítőre példa a Tungsram P 
100 1000 tipusu végerősítő cső. Ez 
a cső helyes munkapontjában 1000 
volt X 100 mA = 100 Watt anód- 
teljesitményt fogyaszt és maximáli
san 30 Watt hangteljesitményt ad 
le. Ez a cső tehát 300/0 hatásfokkal 
dolgozik maximális kivezérléskor.
Tungsram OP 70 1000,
OQ 70 1000, O 75/1000.

A »B« osztályú erősítő egy példá
ja két Tungsram OP 70 1000, vagy 
két Tungsram OQ 70 1000, vagy 
két Tungsram O 75 1000 cső. Ezek 
a csövek »B« osztályú erősítőnek 
kapcsolva 1000 volt anódfeszültség- 
nél több, mint 200 Watt hangtelje
sitményt képesek kiadni.

A »B« kapcsolások, mint már 
előbb említettük azáltal vannak jel
lemezve hogy a nyugalmi munkapont

a karakterisztikának kis anódáramu 
rendszerint görbült részébe esik. E b
ben a definícióban semmiféle kor
látozás nem foglaltatik a »B« erősítő 
rácselőfeszültségének abszolút érté
kére vonatkozólag. Lehet a megkí
vánt kis anódáramu munkapontot 
O rácselőfeszültséggel és nagyerő- 
sitésü csövekkel elérni, vagy lehet 
kisebb erősítésű csöveknél negatív 
rácsclőfeszültség alkalmazásával. 
(Ez utóbbi diszpozíciót az angol 
szakirodalom quiescent push-pull né
ven ismeri.
Telepes »B« osztályú csövek.

Telepes készülékekben használa
tos »B« erősítőknél rendszerint —  az 
erősítési tényezőt nagyra (g = 20—  
50) választják meg, ezáltal elérik, 
hogy a szóbajövő 90— 150 volt 
anódfeszültségeknél a nyugalmi 
anódáram -fogyasztás előfeszültség 
alkalmazása nélkül a megkívánt 1 —  
6 mA értékre áll be.
Tungsram CB 220, TKDD 1.

Példák: Tugsram CB 220, mely
nek erősítési tényezője 22, nyugalmi 
anódáram-fogyasztása 120 volt anód- 
feszültségnél 2 x 4 mA előfeszültség 
nélkül, vagy Tungsram TKDD 1, 
mely 50 erősítési tényezőjével 135 
volt anódfeszültségnél 2 X 1.3 mA 
anódáramra áll be.
Tungsram OQ 70 1000.

Az említett anódáram értékek egy 
közös burába beépített két csőre vo
natkoznak, viszont az előfeszültség 
alkalmazására pedig a Tungsram 

4 OQ 70 1000, amelyik csövenként 
cca. 14 mA anódáramot vesz fel 
nyugalmi pontban minus 38 volt 
előfeszültség és 1000 volt anódfe
szültség mellett.

»B« osztályú erősítőnél a kivezé- 
rclhetés határát kis csöveknél, ahol a 
fütőteljesitménnyel kell takarékos
kodni a megengedhető anódcsucs- 
áram-lökések határozzák meg, álta
lában azonban a kivezérelhetőség
nek és igy az elérhető teljesítmény
nek a fellépő torzítás szab határt. 
Mig »A« osztályú erősítőnél a kive
zérlés határa a rácsáram fellépése, 
vagyis az a feltétel, hogy a rács 
még a kivezérlés csúcspontjaiban is

Becserélt márkás rádiók
Standard Superrex,Super35, Super 35 U,
Standard 3 A , Voltohm 2 1 stb. rádiók, hangszórók

viszonteladóknak meglepően kedvező, leszállított árakon.
V A W r i i D T l I  r. i. B u d a p e s t ,  ÍV. V áci  u c c a  23 
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a katódnál negatívabb maradjon, 
ilyen korlátozás a »B« ixzlályu erő
sítésnél nem ál! fenn. Ilisvn az clő- 
fes/ültség nélkül dolgozó >B« erősítő 
állandóan ráe: árammal dolgozik. A 
ké" csőoldal dl d ;■ outi felvett rác-- 
áram közelítőleg teljes váltóáram, 
melynek efektiv értéke a rács váltó 
feszültség efektiv értékével megszo
rozva a Hz. erősítő fok rácsán fel
vett teljesítmény. Ezt a hangfrek
venciás teljesítményt az előerősítő- 
csőnek idriven kell szolgáltam. A 
»Bi oszíáivu erősítő előcrősitőcsöve 
(driver) tehát az »A« osztályú erő
sítőt megelőző csőtől lényegesen az
által különbözik, hogy ő maga a 
következő fok rácsain ik nem csak 
egy fogyasztás nélküii feszültséget, 
hanem egy lényeges teljesítményt 
ad át. Természetesen »A« osztályú 
erősítő rácsán is van valóságban fo- 
gyasz’ás: iá s.le.e e ő ellerál'ás v g 
i csatoló transzformátor réz és vas -  

veszteségei.

A drivercsö.
A rácson felvett teljesítmény 

nagyságára nézve a következő pél
dák szolgáljanak tájékoztatásul: 
Tungsram KTD 1. 135 volt anód- 

feszültségnél 1.7 Watt-ot ad ki és 
40 mWatt-ot vesz fel a rácson; a 
Tungsram CB 220. yo volt anódfe 
szültségnél 1 Watt-ot ad ki és 55 
mWatt-ot vesz fel, két Tungsram 
OQ 70 1000. 1000 volt anódfeszült- 
ségnél és 200 V\ att kiadott tcljesit- 
ménynél eca. 4 Watt rácsteljesit- 
ményt kivált. \z anódteljesitménv 
és ráestéljesitmény viszonya tehát 
20 és 50 között van. Minthogy jac- 
dig két zB« kapcsolású cső közelítő
leg húszszorosát képes kiadni annak 
a hangteljesitménynek, amit egy ha
sonló nagyságú cső »A« kapcsolás
ban kiadna, előerősítőnek ugyan- 
óban nagyságú csövet szokás alkal
mazni mint a push-pull-ba kapcsolt 
két végerősítő cső. Az előerősitőcső 
»B« osztályú erő Tőknél rendszerint 
»A« osztályú működési trióda vagy 
pentóda. Például a Tungsram CB 
220-hoz LP 220, a Tungsram KDD 
1-hez KC 3, a Tungsram OP 70 
1000 vagy OQ 70 1000 csőpárok
hoz OP 70 1000 ez utóbbi példa 
előerősítője cca. 12 14 Watt liang-
teljesitmény kiadására képes, míg 
a rácsokon szükségelt teljesítmény 
csak 4 5 Watt. A;z előerősítőnek
ez a látszólagos túlméretezése azért 
indokolt, mert fedezni kell az átvi
vő transzformátor veszteségeit t >- 
vábbá ajánlatos ilyen nagyobb telje
sítményű erősítőknél a »8« erősítő 
rácsai és katódája közé egy-egy el

lenállást iktatni. Ez az ellenállás ne
miképpen kiég' cnhli a kivezérlés 
szia int \áito/ó un -iram fogyasztást, 
us: \ anis a 'Be erősiio racsárama 
nem növekszik a rársínszültséggel 
arányosan, harsai) eleinte la-an, 
később meredekebben (2. árba.). 
Kas:- enlitő elk nállás alkalmazása

2. ábra. A vezérlő feszültség nms ke
désével az annOárani és a teljesítmény nő, 
az anóüveszteségnek (a felvett és hang- 
frekvenciában le nem adott teljesítmény) 
azonban maximuma van.

állal elérhető, hogy az előerősítőé ső
re áttranszformált anódköri terhelő 
ellenállás értéke kevésbé változik, 
mintha esik egyedül a lácsfogya.z- 
tás állana fenn.

A torzítás
A végerősítőknél megengedhető 

és az elektromos áramkörben mért 
torzítás a megkívánt átvitel kvalitá
sa szerint 3 és 1 1 u között szokott 
lenni. Az elsőrendűen kényes igé
nyeket kielégítő végerősítők rend
szerint még ma is triódák, melyek 
3 j« « torzpásig vannak kivezé.el
ve: a hálózati rádiókészülékekben 
használatos pentódák teljes kivezér- 
élskor 7 So 1, to:zi;ássa! dolgoznak. 
A helyesen megépi ett >3 « crősi ő 
torzítása nem haladja meg a pentó- 
dáknál szokásos .S'Ui-ot, mégis tor
zítás szempontjából a »B" erősítő az 
»A« erősítő mögött áll. Mig ugyanis 
az »A« erősítők torzitá-a kis kivezér
léseknél kicsi és az előbb emlitett 
értékek csak teljes kivezérléskor lép
nek fel, addig a »B« erősítő már 
kis kivezérléseknél is számba jövő 
torzi ái-(ikkai dolgozik. A kivezérlés 
növekedésével emelkedik a torzítás, 
mely gyakran keresztül halad egy 
maximum ponton. Utána n kivezér
lés növelésével némileg csökken 
vagy hosszabb darahon állandó ma

rad, végül további kivezérléssel me
redeken emelkedik. Azért is -rde 
mes b ő sé g e  en méretezett elő-rósi- 
tőt alkalmazni a »B« erősítő elé, 
mert az előerősilő torzításai a veg
ei ő-itő 1 ikozta torzitá;oki >z kv dra 
tikusan hozzáadódnak. Mig a hely • 
sen beállított »B • push-pull végerő 
e i tő, amennyiben ti inda főképpen a 
má -odik liannoniku-1 hozza he, ha 
pentóda. akkor nagyjából •vak a 
harmadik harmonikus és maga
sabb rendű páratlan harmonikusu
kat.

A mtinkaells'tá ki- é az 
auőd veszteség.

A »B'< erő.-,Tő anódmunk !elh-u:íl- 
l:t ;ín-e- megváiaszíá';í1 niI tuhhiéie 
s/einjiont veendő figyelembe. Az 
anódteljesitmény maximuma egy 
bizonyos terhelő ellenállásnál kö- 
vetkezik be. (3. ábra.) Péld. a

3. ábra. Az anódköri terhelő ellenállás 
növekedésé,el úgy a rács-, mint az auód- 
teljesilmény nő. tíz utóbbinak maximuma 
van. A felvett anódáram és az anódvesz- 
teség (anóddisszipáció) a terhelő ellenállás 
növekedésével csökken.

Tungsram OQ 70 1000 csőpárnál 
1000 V. anódfcs/ültségcn ős 38 
rácsclöfcszültségen az optimális 
anódcllenállás 5500 Ohm körül van. 
Iía ennél az ellenállásnál kisebb ér-

P A S I T
l e m e z  és c s ő  
raktáram m áius l-tö l

Izabella ucca 44. szánt 
telefon változatlanul: 14-0-94

B R E U E R  H U G Ó
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tekét választunk, a kiadott telje^it- 
meny csökken, az anódáram-felvétel 
növekszik, ennek megfelelően a cső
re jutott unóddissxip itió (anódvcsz- 
tcség) is megnövekszik. Ha ennél 
nagyobb külső ellenállást válasz
tunk, csökken a kimenő teljesít
mény, csökken az anódfclvétel, vég
eredményben csökken az anóddisz- 
szipació is, de megnövekszik a tor
zítás.

Az anúdvcszteség és a kivezérlés
Ha az anóddisszipatiót nem a 

külső ellenállás, hanem a kivezérlés 
függvényében vizsgáljuk, első pilla
natra arra a váratlan eredményre 
jutunk, hogy az anóddisszipatiónak 
egy meghatározott kivezérlésnél 
maximuma van (2. ábra p ennél na 
gyobb kivezérléseknél az anóddisz 
szipali') ismét csökken. Belátható e>
1 következő meggondolás alapján

Az anóddisszipatió Wa a felvett
W, ----- — anódtcljcsitménynck és 

%2
a leadott W., y L K  hangteljesit- 

2
menynek különbsége. Kzekbcn a 
kt pletekben i , íz anódáram cs u< s- 
értékét jelenti; az ábrában abszcisz- 
szémak a rácski vezérlő váltófeszült
séget választottuk, ez azonban az 
anódáram csúcsértékével képlet sze
rint szigorúan, gyakorlatilag pedig 
majdnem arányos. A felvett és le
adott teljesítmények különbségét 
képezve, azonnal látható, hogy egy 
ia szerint lineáris és egy ia szerint 
kvadratikus függvény különbségé
nek ia egy megbatározott értékénél 
maximuma van. Ennek a maxi
mumnak értéke:

,2
\Va n,,.\ ---- “ La

T.U R
Látjuk tehát, hogy az anóddissz.i- 

patió maximális értéke annál na
gyobb, minél kisebb p (az anód- 
leszültség kihasználási tényező) és 
minél kisebb R a külső ellenállás, 
egy bizonyos rendelkezésre álló 
anódfeszültség mellett. R-et tehát

úgy kell megválasztanunk, hogy 
Wa max. a cső anúdjának fizikai 
méretei állal megadott maximális 
értéket 11c haladja meg.

Az előbbi példában 2 darab 
Tungsram OQ 70 1000, ez az érték 
csövenként 75 Watt. Ezt íz érteket 
nem kiél teljes szigorúsággal bet ir
tani, mert normális beszéd- vagy 
zeneprogramm közben teljesen va
lószínűden egy hosszabb ideig tartó 
és éppen a maximális anóddisszipá- 
tiónak megfelelő kivezérlési állapot, 
rövid ideig tartó kismértékű túlter
heléseket az anódlemez hőtehetet
lensége felvesz.
A kátéd terhelése.

Már az előbb említettük, hogy 
telepes fűtésű »B« erősítőknél a fü- 
tőteljcsitményt lehető legkisebb ér
tékre szorítják le. A »B« erősítő az 
átlagos anódáramhoz képest arány
lag magas csúcsáram lökésekkel 
dolgozik. Képezve az összes csúcs
áram (milliamper) és a fiitőteljesit- 
mény (watt) hányadosát néhány 
oxidkatódás kurrens csőre a követ
kező értékeket kapjuk: Tungsram 
CB 220 151; TKOD 1 145, illetőleg 
íny: kétszer OP 70 1000 vagy két
szer OQ 70 1000 52: kétszer O
250 2000 27.7: TKL 1 65; TKL 2 
73.3: TÁL 5 22.5. Ezeknek a szá
moknak közvetlen fizikai jelentősé
gük nincsen. Világosan mutatják 
azonban, hogy a telepesfütésü >B« 
osztályú csövek fajlagos katódcsucs 
igényBevétele cca. 5 -6-szorosa a 
bővebben méretezett kátéddá! ren
delkező OP 70 1000* és OQ 70 
1000 vagy O 250 2000 típusok ka- 
tódigény levételének. I Iasonlóképen 
cca. kétszerese a »B« osztályú tele
pes fűtésű csövek fajlagos katód- 
igény bevétele a telepes fűtésű pen- 
té)dák katódigénybevételének: még 
sokkal kevésbé vannak igénybevéve 
a szokásos indirekt fűtésű végerősí
tő pentódák, ezek más okok miatt 
túlméretezett katódával készülnek.

* Ezek a csövek váltóáramú ítransz- 
formator) fűtéssel szoktak működni.

Anódfeszültség és teljesítmény
Néhány számszerű adattal kivált

juk megvilágítani a »B« osztályú 
erősítők jobb anódfeszültség kihasz
nálását. A rádiókészülékek 250 V 
anódfeszültséggcl és 250 V segéd- 
rácsfesziillséggel dolgozó végerősítő 
pentódái maximum 3 3 W. hang-
tcljesitményt képesek előállítani. 
Már említettük, az 1000 V. anód- 
fcszültségen dolgozó Tungsram P 
100 íeOÓ csövet, amelyik 30 W. 
hangteljesitrnény előállítására képes. 
Ezekkel szemben Class 1! erősítők 
300 Volt körül 18 Watt, tooo Volt 
körül 200 Watt, 2000 Volt körül 
220 Watt hangteljesitményt képesek 
előállítani. Az anódfeszültség ki
használása »B« osztályú erősítőnél 
is növekszik az előállítandó hangtel- 
;e -itménv, illetőleg az dkalmazhaíó 
fe zültség nagyságával: 10 W. hang
teljesitményt még csak 0.05 Watt 
Volh too Watt hangteljesitményt 
cca. 0.12 Watt Volt, 1000 W. hang
teljesitményt cca. 0.5 Watt Volt, 
2500 Watt hangteljesitményt cca.
0.9 W att Volt anódfeszültség ki
használással állíthatunk elő.

A »8« osztályú erősítő hátrányai
Az eddig felsorolt számos előnye 

mellett a »B« osztályú erősítőnek 
néhány hátrányát is meg kell emlí
tenünk. A már eddig felemlített két 
hátrányon: a teljesítményt szolgál
tató előerősítőn és a kis kivezérlé
seknél fellépő aránylag nagy torzí
tásokon kívül még a következők ve
endők figyelembe:

A push-pull végerősítő fok csak 
akkor dolgozik az eddig ismertetett 
kedvező torzítás értékekkel, ha a 
két cső anódárama a nyugalmi 
pontban lehetőleg egyforma és a 
két cső elektromos adatai között 
nincs nagy szóródás. A gyártási szó
ródások kiküszöbölése vagy páron- 
kénti összeválogatással, vagy a push- 
pull fok két oldalán az előfeszültsé- 
seknek külön-külön való beállításéi
val történhetik.

'V/SJj/JA

ALWívs-TRiumPH tniiiámszűro
M huliámcsapda éökéSeSes megoldása
Két zava ó állomás külön-külön, vagy egyidejű kiszűrésére
Elsőrendűi m inőség » t ö k é le t e s  k iv ite l

K ö z p o n t i  fe le r ő s ít é s  -  b e é p ít e tt  átkapcsoló  
G y o r s a n  é s  h i b á t l a n u l  s z e r e t h e t ő

-Régi készülékbe is beépitheiő. Már minden nagykereskedőnél kapható
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A driver trafó
Egy előerősítő csőről push-pulJ 

csőre való átmeneteinél általában 
szükséges egy push-pull bemenő 
transzformátor alkalmazása. Ez a 
transzformátor drágább és némileg 
komplikáltabb, mint egy rádióké
szülék kimenő transzformátora. A 
kapcsolás arra példa (4. ábra.), hogy

feltéve, hogy hangfrekvenciára elég 
jól le van blokkolva, ez az ampli
túdó változásának megfelelően fe
szültségét ejtené. Ha a blokkolás 
nem elegendő a hanggörbék csúcsos 
részei lelapulnak, vagyis olyan tor
zítás következne be, mintha az erő
sítő egy felső, telítési görbületben 
dolgozna. A Rádió Corporation of

kettős előerősítő cső használatával 
a bemenő push-pull transzformátor 
egy kapcsolási fogással megtakarít
ható. Az előerősítő cső két oldalá
nak anódáin azáltal kapunk fázisban 
180 fokkal eltérő feszültségeket, 
hogy az egyik előerősítő cső rácsát 
közvetlenül tápláljuk, a másik elő
erősítő cső rácsát ellenben az első 
előerősítő cső anód oldaláról vissza
vezetett teljesítménnyel vezéreljük.

A begerjedés
A :>B« osztályú erősítők, különö

sen, ha megelőzőleg nagy erősítésű 
fokok vannak, hajlamosak a rádió
frekvenciás begerjedésre. Ezt a hi
bát a ki nem vezérelt erősítőn nem 
lehet észrevenni. Csak a már bizo
nyos anódáramig kivezérelt erősítő 
gerjed be, ilyenkor hangja érdes, 
reszelős lesz, anélkül, hogy a hang
kvalitásnak ez a leromlása a szo
kásos torzitásméréssel kimutatható 
volna. A működő végerősitőcsövek 
rácsait kézzel megérintve, a hang 
érdessége és a begerjedés megszű
nik. Ha az anódkörben a magas 
hangok elnyomására, vagy a hang
szóró frekvenciagörbéjének korrigá
lására szürőkört használunk, úgy ez 
a kör (mindegyik oldalon 0.05 mik- 
rofarád sorba cca. 5000 Ohm el
lenállással) rendszerint megszünteti 
a begerjedést. Ilyen szűrőkor hiá
nyában a »B« erősítő fok rácsai cgy- 
egy 0.0005— 0.001 mikrofaráddal át- 
hidalandók a begerjedés megszünte
tésére.
Az áramforrás

Minthogy a »B« erősítő nem ál
landó anódárammal dolgozik, fon
tos. hogy az anódáram-forrásnak kis 
belső ellenállása legyen. Nagy belső 
ellenállással biró anódáramforrás

America egy 250 V anódfeszültség- 
nél maximum 19 VV-ot kiadó A—B 
rendszerű erősitőn végzett mérései 
szerint: zéró belső ellenállás és fix 
előfeszültség esetén 7"o torzításig 
kivezérelve 19 VV a liangteljesit- 
mény. Ez 500 Ohm belső ellenállás 
esetén 16.5 W-ra 1000 Ohm belső 
ellenállás esetén 14.5 W-ra csökken. 
Megjegyzendő, hogy ez az erősítő 
anódáram-csucsérték szempontjából 
igen kedvező példa: A—B osztályú 
erősitőről lévén szó a nyugalmi 
anódáram cca. 24 mA csövenként, 
ami a teljes kivezérlésnél mindössze 
valamivel a nyugalmi érték kétszc- 
rc.-c fölé emelkedik. Mig tiszta »B« 
osztályú erősítőknél az emelkedés 
20-szoros érték körül szokott lenni.

Az anódáramforrás rendszerint 
egyenirámitó; kis belső ellenállását 
bőségesen méretezett transzfor
mátor kis belső ellenállású, esetleg 
gáztöltésű egyenirányító csövek, kis 
ellenállású fojtótekercs és nagy ka
pacitású szürőkört lezáró kondenzá
tor által érhetjük el. Ez utóbbi kon
denzátor kapacitáséinak növelésével 
az anódáramforrás hangfrekvenciás 
belső ellenállása csökkenthető, a jó 
minőségű átvitel legmélyebb hang
jainak lehetőleg gyengítés nélküli 
visszaadásához ennek a kondenzá
tornak értéke 10 gF körül szokott 
lenni.

Az előfeszültség
Az előfeszültséggel dolgozó »B« 

osztályú erősítők állandó clőfesziilt- 
séget igényelnek nem pedig az 
anódáramnak egy katódellenállás 
mentén létrejövő feszültségesését, 
ahogy ez »A« osztályú végerősítők
nél szokásos. Ugyanis ismét 
hangfrekvenciára kielégítő blokko

lást feltételezve -  a katódáramnak 
a kivezérlés amplitúdó változásainak 
megfelelő váltakozásait a katódel- 
lenállással parallel kapcsolt blokk
kondenzátor a váltakozások lassú 
üteme miatt már nem egyenlíti ki 
kellő mértékben. így kitartott erős 
hangok visszaadásánál a katód- 
egyenáram és vele együtt a »B« 
erősítő előfeszültsége megnő, vagyis 
a rendszer nem fogja az erős han
gokat arányosan erősíteni, hanem a 
negatív irányban eltolódott munka
pontnak megfelelően a cső kisebb 
átlagos meredekséggel dolgozik és 
az anód oldalon fellépő hangtelje- 
sitmám is kisebb lesz az arányos 
értéknél.

A Rádió Corporation of America 
előbb említett A— B osztályú erősí
tőjén méréseket végzett a fix clő- 
feszültségnck katód-ellenállás men
tén létrehozott feszültségeséssel való 
helyettesítésére. Ismét a 7 11 d -os tor- 
zitáshatárig kivczérelve zéró belső 
ellenállású anódáramforrás .'setén 
automatikus előfeszültséggel 15 W. 
a hangteljesitménv, 1000 Ohm belső 
ellenállás és automatikus előfeszült
ség esetén pedig 14 W. Látjuk, 
ebben a példában, hogy 1000 ~- 
belső ellenállású áramforrás esetén 
már nem érdemes külön fix előfc- 
szültséget adó rács feszültségforrást 
alkalmazni, hiszen az igy elérhető 
teljesítmény növekedés mindössze 
14 wattról 14.; wattra 0.5 watt 
lenne.

T akarékkapcsolások
A »B« osztályú erosiíő nem az 

egyetlen ma használatos takarék- 
kapcsolás. Lehet »A« osztályú erő
sítőt is takarékkapcsolásban meg
építeni. Ilyenkor rendszerint nem a 
csőteljesitmény kisebbítése, hanem 
csak az anódárammal való takaré
kosság a cél. Mindezeknek a beren
dezéseknek a működési elve az, 
hogy kis rács amplitúdók esetén a 
végerősitőcső munkapontja kis 
anódáratnnál fekszik az alkalmazott 
fix ncgativ előfeszültség következté
ben. Ennek a negatív előfcszültség- 
nck egy részét megszünteti az az 
ellenkező irányú feszültségesés, me
lyet a kivezérlő amplitúdó egyenirá-

Német gyárt-

készült tekercsekkel készüléke érzékeny
ségét fokozza. Már kapható. — 1139)1
dinamikus hangszórók erősítőkhöz. 
Német gyártmánya BOSCh graiflOlOll- 

motorok 30 cm. tányérral.
Kérje 2 + 2  és 3 csöves rajzaim at!
LAHG TIBOR. S J fíS B F  21
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nyitása által hozunk létre. így a csak a rendszer anódáram felvéte- 
csó munkapontja nagyobb amplilu- lét szabályozza, hanem egyúttal az 
dóknál a karakterisztika nagyobo anódáramforrás egyenfeszültségét is.

lü—20 Hz/sec) ütemű automatikus és a hangerőhöz igazodó szabályozásához.

anódáramu részébe tolódik el. Ezek 
<i kapcsolások elvileg nem torzítás
mentesek. Ugyanis a nyugalmi 
pontban még a karakterisztikának 
erősen az alsó görbületében dolgoz
nak. Szerencsére azonban a kis 
amplitúdó mellett még a karakte
risztika élesebb görbültsége is meg
engedhető. Egy ilyen takarékkap
csolás egyúttal a hangerősség kü
lönbség kiterjesztést (volume ex- 
pansion) is végez, ugyanis a gyen
gébb hangokat a dinamikus karak
terisztika kisebb átlagos meredek- 
ségü részein viszi át mint az erősebb 
hangokat.
Egy uj takarékkapcsolás.

Ezek közül az »A« osztályú mun
kapont eltolással dolgozó takarék
kapcsolások közül befejezésül csak 
egy példát kívánunk ismertetni, és
pedig a Rádió Corporation of Ame
rica 500 kW-os adóállomásai szá
mára kidolgozott tukarékkapcsolást. 
Ez a kapcsolás lényegesen különbö
zik az összes eddigi takarék-kapcso
lásoktól azáltal, hogy a hangampli- 
tudó ütemének megfelelően nem-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

így az elérhető ökonómia még hatá
sosabb, mert a felvett teljesítmény 
mindkét tényezője csökken kis ki
vezérlések esetéi).

Követve az 5. ábrát, látjuk, hogy 
a felerősített hangfeszültség egy ré
szét egyenirányitjuk és ezzel az 
egyenirányitott feszültséggel befo
lyásoljuk a ráccsal biró anódíeszült- 
ség-egyenirányitó csöveinek belső 
ellenállását, olyan módon, hogy a 
kivezérlés nélkül erősen negatív rá- 
csu egyenirányító csövek rácsfe- 
szüksége a kivezérléssel kevésbé 
negatív lesz és ezáltal az anódáram
forrás feszültsége emelkedik. Szótag 
időkonstanssal biró szürőkörök gon
doskodnak arról, hogy az anódfe- 
szültség változása szótag-ütemben, 
nem pedig a hangfrekvencia ütemé
ben történjék. A  rádiófrekvenciás 
végerősítő anódjaira dolgozó modu
látor cső vagy csövek nem fix clő- 
feszültséggel, hanem katódellcnállás 
által létesített előfeszültséggel dol
goznak. Az anódfesziiltség változá
sának megfelelően, tehát a modulá
tor csövek munkapontja az A— B;!

vonal (6. ábra.) mentén mozog, nem 
pedig a fix előfeszültségnek megfe
lelő A—B, vonal mentén. A rádió- 
frekvenciás végerősítő anódfeszült- 
ség táplálását szintén a hangfrek
vencia amplitúdó ütemében szabá
lyozott anódfesziiltség áramforrásból 
n\cri. Ennek megfelelően kis kive

zérlések esetén a vivőluillámu telje
sítmény is lecsökken és a rádió- 
frekvenciás végerősítő anódteljesit- 
mény fogyasztása is kisebb.

A feltaláló számításai szerint az a 
rendszer 25°/o átlagos programm- 
modulációt feltételezve 45 0,0 -kai 
gazdaságosabban dolgozik, mintegy 
»B« kapcsolású modulátorral ugyan
csak a rádiófrekvenciás végjerősitő 
anódkörében modulált adó.

.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

csillan
m eteornál
Központ: Podmanlczkv u. 27

''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1'

Kiadja : A Rádió-Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok Országos Egyesülete 
Kiadóhivatal: VI. Nagyniező-u. 31.

Rádió Technika
az uj műszaki folyóirat második szá
ma újabb fejlődést mutat. Többet 
nyújt annál is, mint amennyit az 
első számban Ígért. Tanfolyamunk 
rovata ámbár kezdőknek íródott él
vezetes és tanulságos olvasmánya a 
képzett technikusoknak is, akiknek 
ismereteit e rovat a legújabb felfo
gás szerint rendezi. Ugyanezt mond
hatjuk Jovitza csőkarakterisztika is
mertető cikkéről is. A Rádiószcrvisz, 

t a Miért? rovatok a gyakorlati techni
kusnak nélkülözhetetlenek. A ké- 

' szüléképitők jiedig cgy-egv teljes 
részletességgel lcirt autórádió és te
lepes készülék építésére kapnak el
méletileg is aláfestett utasítást.
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H% ipas*
Aiu/ays szaDványtekerssek

A ké.^zült'kátakikitással, javilással 
foglalkozó kartársainknak, valamint 
az amatőröknek sok vcszőclséget 
okozott eddig az a tény, hogy a kü
lönböző tekercseken mindig külön- 
külön meg kellett állapitaniok, hogy 
az egyes kivezetések melyik rezgő
körhöz tartoznak és hogy azok a 
tekercsek végeit, avagy kezdetét ké
pezik-e.

Az Always szabványtekercsek, 
melyek felépítésében az Always 
szabványkapcsolások által megte
remtett egészen uj irányt követik, 
ezeken az anomáliákon oly módon 
segítenek, hogy az összes tekercsti- 
pusokon a kivezetések arabs-szá- 
mokkal vannak jelölve és pedig 
ugyanaz a szám az összes tekercse
ken ugyanazon rezgőkörhöz tartozik. 
Így pl. t, 2, 3 mindig az antenna
csatlakozási pontok és pedig: i a 
rövidhullámú, 2 a középhullámú és 
3 a hosszúhulláim! sáv vételéhez tar
tozó rezgőkör antennacsatlakozása.

4 5— 6 mindenkor ugyanilyen
módon a földelési pontok, illetőleg 
tekercsek alsó kivezetései. 7— 8— 9 
jelölik a rácshoz, illetőleg a han
goló kondenzátor sztatorához kö
tendő pontokat. 10 11 — 12 és o
a visszacsatoló tekercs végpontjait 
jelzik.

Az Always tekercsek két csoport
ba oszthatók. Olyanokra, melyek 
200— 2000 m. hullámkörzet vételére 
alkalmasak, ezeket K (közép) jelzi, 
és olyanokra, melyek 18— 2000 m. 
között, tehát rövidhullámon is vesz
nek. R (rövid) jellel.

Minden típust egy betű (R, K) és 
egy római szánt jelöl. A  római szám 
a tekercs rendeltetése szerint válto
zik. de ugyanannak a római szám
nak mindig ugyanaz a jelentése; 
pl.: I. sávszűrő tekercs, II. antenna
köri tekercs, III. visszacsatolt audion 
tekercs.

KT a középfrekvencia transzfor
mátort jelzi.

E megjelölések alól kivételt ké
peznek az Always Triumph teker
csek, melyek megtartották az eddig 
megszokott jelöléseket. Ezek a hul- 
lámváltóval egybeépítettek lévén, 
mindössze négy bekötési pontjuk 
van, melyek rendeltetését a kezdő-

k ö r é b ő l
betű (Antenna, Rács, Visszacsatoló 
forgó). Föld) jelzi.

Az Always szabványtekercsek jól 
átgondolt szerkesztése révén megfe
lelően összeválogatva a ma haszná
latos öszes készülékkapcsolások 
megépítésére alkalmasak, a legna
gyobb gonddal és a technikai tudo
mány legújabb eredményeinek fel
használásával készülnek, igy a leg
kényesebb igényeket kielégíteni hi
vatottak.

A középfrekvencia-transzformátor 
a szokásokhoz híven kétféle kikép
zésben 125 és 455 kilociklusra be
hangolva kerül forgalomba. A KT 
tekercsek aluminiumserlegbe sz.ilár- 
dan (el nem hangolhatólag) van
nak beépítve, a lehangolást csillám- 
szigetelésű veszteségmentes trimme- 
rck végzik, melyek egészen uj meg
oldás szerint ug\ vannak szerelve, 
hogy az árnyékoló serleg tetején egy 
csavarhuzó segítségével állíthatók 
be. A serleg felerősítése központi 
és az összes bekötővezetékek szige
telve a központi felerősítésre kikép
zett csőből ágaznak ki, kivéve a 
rácsvezetéket, mely, hogy a többi 
vezeték hatása alói elvonjuk, a ser
leg tetején hajlítható árnyékoló ve
zetékben lép ki a transzformátorból.

Nagv előnvük a többi között az 
Always szabványtekercseknek az is, 
hogy azonos felépítésük és azonos 
kivezetéseik miatt egymás között 
felcserélődök. Ha tehát megépítünk 
egy készüléket és azt később tovább 
kell fejleszteni, gyakran az összes 
tekercsek felhasználhatók, vagy az 
uj rezgőkör tekercsén kívül legfel
jebb egyetlen tekercset kell kicse
rélni. kivéve azt az esetet, mikor két 
hullámsávról térünk át három hul
lámsávra, amikoris természetszerű
leg az összes tekercsek helvettesi- 
tendők.

Egészen uj, minden eddigitől el
ütő megoldás az Always Triumph 
hullámszürö. Központi felerősítése és 
két bekötési pontja van. igy besze
reléséhez csupán néhány pillanat 
szükséges. Kiváló elektromos tulaj
donságai miatt élesen hangol, igy 
mindamellett, hogy a kívánt állo
mást (Bp. I . és Bp. II) kiszűri, a 
szomszédos állomásokat nem nyomja 
el. A beépített hullámváltónak bá

rom állása szerint az egyik állásban 
Bp. I.-t, a másikban Bp. 11-t, tnig 
a harmadikban mindkét állomást 
egyszerre szüli ki.

csillárok
V ; á ' Alid lámpán
*$ /  modern fali karolt 

mennyezet világítón 
Éjjeliszekrény tömpék

DÚS VÁLASZTÉKBAN 
LEGOLCSÓBB 

VISZONTELADÓI ARAKON 
RAKTÁRRÓL SZÁLLÍT

Bányai István
VII. Thököly Ut 22. Tel. 36-0-37
A  K e l e t i  p .  u.  m e l l e t t

Szuperkesziiiékek
hangolásához precíziós mű
szerekre van szükség.

L A B 0 R A U 0
2 tn A érzékenységű Deprez 
műszer 5—50—500 V és 2 — 
50—250 mA mérőhatárokkal 
beépített süntökkel és e!ötét 
ellenállásokkal

Ualtoaramu feszültségméréshez előtét 
5—50—5)0 V-ra cca 2 mA 
érzékenységű bármely gyárt
mányú egyenáramú műszerek
hez igen olcsón.

LÁNG TIBOR, um.nepszinhaz-u. 21. 
Tdl. 435-48 .

Neongázas villámhárító, amatőr forrasztópáka,

Kisfeszültségű izzöh
horúúvizsgaló 2*5 és 3 5  voltra.

„SUNW rádiókristály 
légmentes csomago
lásban.

HÜBHER LÁSZLÓ
BUDAPEST, VI. 
LOVAG UCCA 20. 
TELEFON: 19-8-39

RÁDIÓ CSÖVEK IZZÓLÍÍ^PŰK dÉjfc speciaiis rédlúalkatrészek és bakelit cikkek gyártása
NORRIS, ORION, PHILIPS,^ k r a t o c h w i l l  A l b e r t  mérnök és társai

ST AND ARD rádióalkatrészek rádiócikkek gyártása és nagykereskedése
TELEFON 17-0-35 VI. RÉVAY UCCA 6
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Uj Roys mérőműszerek
Rádiótechnikus, műszerész, vil

lanyszerelő ma már pontos munkát, 
pontos műszerek nélkül képtelen vé
gezni. Eddig a jobb műszerek ára 
oly magas volt, hogy azt egy kis
iparos nem tudta megfizetni. Barta 
és Társa cég ezen a hiányon igyek
szik segíteni olymódon, hogy a leg
különbözőbb célokra jóminőségü, 
precíziós, nemeskővel csapágyazotl 
és mindamellett olcsó műszereket hoz 
piacra. Minden Roys mérőműszer, 
darabonként hitelesítve, rajzolt ská
lával, precíziós kivitelben készül 
Ugyanúgy, mint a legdrágább labo
ratóriumi műszerek.

Eddig forgalomba kerültek:
i. 75 mm O nickelezett sülyesz- 

tett műszerek, forgótekercses (Lep
lez) és lágyvasas kivitelben.

2. Különféle zsebmüszerek.

3. Tükörskálás laboratóriumi műsze
rek. fadobozban, felnyitható tetővel. 
Beépített slumtökkel és előtctellenal- 

lásokkal.

Lépcsőházi és kirakati világítási

kapcsoló
órák

speciális javító műhelye
SCHVARCZ 
TESTVÉREK
szakórás mesterek 
Podmaníczky u. 59. 
Telefon 29-6-24

4 . ( >lcsó kivitelű, egyszerit labora
tóriumi műszerek, beépített slum
tökkel és előtétcllenállásokkal.

tenek a porcellán világítótestek már 
eddig is nagyszámú kiviteli formái
ban. Lorschy Henrik cég ez újabb 
típusainak piacra hozatalával továbbra 
is vezető helyet biztosított magának 
a világítótestek terén.

Az uj árjegyzéket az érdeklődők
nek készséggel küldik meg.

Br.BEÉR FEREKC mu#MV«G
V- csaky u. 34. Telelőn 93-9-85.

Bakelit oiuasú 
es allúlámpak
minden színben.

uuiamleiszere- 
lesi cikkek, rá
dióalkatrészek.
•
Bakelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.

Villanyszerefök !

6 . Fizikai intézetek és iskolák ré 
szere demonstrációs, üvegszekrény 
be szerelt műszerek.

A cég nemcsak saját műszereit 
hozza forgalomba, hanem idegen 
műszerek javítását is vállalja.

Részletes ajánlattal Barta és Társa 
cég föüzlete (VI., Podmaníczky-utca 
39. Tel.: 149-49 és 202-11.) szolgál.

Uj árjegyzék
Porcellánvildgitók és házszdm- 

vihigitók árjegyzékét a legújabb típu
sokkal egészítette ki Lorschy Henrik 
cég (Budapest V., Sziget u. 11.). 
Árjegyzékének most megjelent pót
lásában első sorban figyelmet érde
melnek: a különösen olcsó falikar, 
és a szép kivitelű, ezüstös fényű 
porcellán világítók mellett, a csavar
menetes, tehát egészen vízmentes, 
kocka alaktt iivegburával kivitelezed 
világiíók, valamint az ugyanilyen 
kivitelű háromélü házszám hasábok, 
melyek öntöttvas falikaron is kapha
tók. Mindezek újabb haladást jelen

Falon kívüli és 
sülyesztett szerelvények 
elsőrangú kivitelben 
olcsó árban

STÍLUS_________
Cégtulajdonos Szonda Mihály
ti. K á r p á t  u . 3 b. Tel. 9 0 -1 -3 4

H  a d i o a l k  a  t r  é s z e k e t

k a d m i u m o z
(rozsdamentesit)
£5 Í J  f  T J  Hóisa-u. 109.9 tJ  <£-• Xo|. 250 69.

K A F FK A  és WAGNER
j V. Személynek utca 25

Telefonszám 2 2 -6 -4 0
rádió-laboratórium a 
budapesti kir. törvény- 

y ?  székek hites szakértő
jének vezetése alatt.

Speciális cálu
rádiók építése, bemérése

SzuperKítteh
ö s s z e h a n g o l á s a

U n iv e rz á lis
s z u p e r e k
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E g y e s ü le t i  k ö z le m é n y e k
A cserekészülékeit

Üzleti tevékenységünk eredmé
nyességének legnagyobb akadálya 
a cserekészülék. A becserélt készü
lékért igen gyakran annyit, vagy 
többet kell adnunk, mint amennyi
ért az értékesíthető. Helytelen az a 
felfogás, hogy a becserélt készüléket 
csere áron is el lehet adni. A csere- 
készülék eladása uj üzlet, amelyet 
éppen akkora rezsi terhel, mintha 
uj készüléket adnánk el. A csere- 
készülékek eladása ráfizetéssel jár, 
el kell tünniök a piacról —  ez volt 
rádiószakosztályunk április 2 án 
tartott ülésének egyhangú felfogása.

A cserekészülékeknek a piacról 
való kivonásának egyetlen radikális 
módja az, ha a gyárak az előzete
sen közösen megállapított árakon a 
becserélt készüléket átveszik és meg
semmisítik. Ez a módszer azonban 
ugylátszik nem járható, mivel az 
évenként becserélt készülékek száma 
tízezer körül jár, ezeknek csereértéke 
oly magas összeget venne igénybe, 
amily összeggel az uj gyári készü
lékek árai nem emelhetők. Naiv 
elgondolás az, hogy a gyárak a 
saját zsebükből fogják a becserélt 
készüléket beváltani. Amennyiben 
erre kerülne a sor, akkor is az uj 
készülékek árába a csereértéket 
bekalkulálják és végeredményben a 
közönség fizeti meg.

A becserélt készülékek száma 
nagy megközelítéssel úgy kalkulál
ható, hogy minden három eladott 
uj készülékre két becseiéit esik. Ha 
már most a becserélt készülék 
csereárát átlag harminc pengőben 
állapítjuk meg, akkor egy-egy uj 
készülék eladási árát húsz pengővel 
kellene felemelni, hogy a csereké
szülékben betudott ár miatt sem a 
kereskedőt, sem a gyárost kár ne 
érje. Egy nagyobb készülék árának 
husz-harminc pengővel való emelése 
nem ütköznék nehézségbe, de egy 
kétcsöves készüléknek a mai ára is 
oly magas, hogy azt még egy pengő
vel sem lehet már emelni.

A cserekészülékek megsemmisí
tése tehát ezen a ponton bukik meg. 
Felmerült a szakosztályi ülésen az 
az igen egészséges gondolat, hogyha 
nem lehet az összes becserélt készü
lékeket megsemmissiteni —  mivel 
az egy-két év előtti típusok ma 
még ténylegesen komoly értéket 
képviselnek —  akkor legalább a 
cserekészülékeknek azt a kategóriá
ját kellene megsemmisíteni, amelyik

ma már tényleg nem érték és mégis 
nyomja a piacot. Ez a kategória 
Bán Imre elgondolása szerint a régi 
nem takarékkapcsolásu telepei készü
lékek és az öt év előtt gyártott 
gyári készülékek Ha Bán Imre 
elgondolását a gyárak magukévá 
teszik, akkor fokozatosan eltűnnek 
a piacról a legrégibb készülékek és 
ez egy bizonyos stabilitást ad a 
készülékpiacnak.

A Bán-féle elgondolásnak keresz
tülvitele élénk vita tárgyát képezte. 
A kialakult vélemény szerint egy 
központi szerv volna létesítendő, 
mely esetleg a kereskedő jelentése 
alapján a vevő lakásáról közvetlenül 
elhozhatná a cserekészüléket és azt 
meghatározott előírások szerint 
megsemmisítené. A központi szerv 
fenntartása valamint a becserélt 
készülék árának megtérítése igen 
nagy költséget igényel, ezt a költsé
get oly módon kellene előteremteni, 
hogy a készülékgyár minden egyes 
eladott készülék után a központi 
szervet készüléktípusok szerint 3 —6 
— 10 15 pengővel dotálná. (Ez az 
összeg minden körülmények között 
kell, hogy fedezze a kiadásokat, 
hiszen az ily régi származású be
cserélt készülékek száma nem lehet 
több ötezernél és ezek csereára alig 
haladhatja meg a tiz-tizenkét pengőt, 
igy az összes a cserével kapcsolatos 
kiadás nem tehető többre, mint évi 
hatvanezer pengő, ami az előadottak 
szerint bőven bejön. A szerk.)

Kajfka Károly az ülés elnöke 
felvetette azt a gondolatot, hogy 
ennek a központi szervnek költségei
hez a kereskedők is járuljanak hozzá, 
viseljék a terhek egy részét, ezzel is 
dokumentálva, hogy a cserekészülé
keknek a piactól való elvonása ér
deke, hogy ezért áldozatokra is haj
landó. Az ülésen jelenlévő tagtársak 
véleménye szerint a cserekészülékek
nek a piacról való elvonása elsősor
ban gyári érdek, minden egyes meg
semmisített készülék alkalmat nyújt 
a gyárnak egy uj készülék építésére, 
ezért ezeknek a terheknek túlnyomó 
részéi a gyáraknak kell viselniök, a 
kereskedők hozzájárulásának úgy
szólván csak jelképesnek szabad lenni.

Arbetartás —  árellenőrzés

Rádiószakosztályi ülésünknek 
egyik tárgya az árbetartásra való 
kényszerítés módozatainak megvita
tása volt. A szakosztályi ülés meg
állapította, hogy a kartel működése

óta —  habár igen nagy szánni és 
igen nagy mértékű megtorlatlan ár
rombolások fordultak elő —  az ár
rombolás kisebb mérvű volt, mint a 
megelőző években, holott a kartel az 
árellenőrzési jogát és kötelességét 
nem teljesítette kielégítően.

Megállapította a szakosztály, hogy 
a választott bíráskodásnak mai módja 
helytelen, mivel az egyes biró —  aki 
nem szakember — nem lévén kellő
képen informálva, világos meglátása 
és tiszta judiciuma ellenére is téve
désbe esik. Ezért a szakosztály 
amellett foglalt állást, hogy a jövő
ben Fenyő Miksa, az eddigi egyes 
biró elnöklete alatt egy háromtagú, 
állandó választottbiróság működjék, 
melynek egy tagját Egyesületünk, 
másikat p°dig a gyárak delegálják.

Eddig rendben lenne, nagyobb 
nehézségeket okoz azonban az ár- 
ellenörzés módja. Kik gyakorolják 
az ellenőrzést — a gyárak vagy a 
kereskedők. A kereskedő, a konkur- 
rens rendszerint panasszal él, hogy 
árrontás történt, de nem szolgáltat 
bizonyítékot —  a gyárak pedig az 
ez évi tapasztalat szerint nem ellen
őrzik az eladási árakat. A szakosztály 
elhatározta, hogy felkéri ezúton is 
tagjainkat, hogy az ellenőrzés végre
hajtására vonatkozó javaslataikat 
írásban terjesszék be az Egyesület 
Elnökségéhez, mely azokat részlete
sen kidolgozva terjeszti a kartel elé

Uj tagok
Kemény Tistvérek, Salgótarján 
Szász Teofil, Pestszeutlörinc 
Stúdió, Újpest.

Dolgozik a miskolci körzet
Vitéz Salhy Gürtler Arisztid, a

miskolci körzet agilis elnöke küldte 
be az alábbi levelet:

Körzetünk miskolci rádiókercs- 
kedői tegnapi napon tartott gyűlé
sünkön foglalkoztak a jövő évi rá
diószezon előkészítésének kérdésével 
és az ennek kapcsán elhangzott in
dítványokat és kívánságokat bátor
kodom azzal a kéréssel a tekintetes 
Vezetőség elé terjeszteni, hogy a 
gyárakkal folytatott megbeszélések
nél és kötendő megállapodásnál eze
ket lehetőség szerint figyelembe 
venni méltóztassanak.

Veres Andor tagtársunk tette azt 
az életrevaló indítványt, hogy a pos
tának fizetendő dijakat a gyárak hat 
hónapra vállalják magukra olyfor- 
mán, hogy ezt az utolsó részletfize
tésnél leszámításba hozzák mind
azoknak, akik fizetési kötelezettsé
güknek mindig pontosan tettek ele-
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get, illetőleg az utolsó részlet ese
dékességekor hátralékban nincse
nek.

Pártolólag terjesztjük fel ezt az 
indítványt azért, mert nemcsak az 
eladási lehetőséget, illetőleg vétel
kedvet növelné, ha a postai dijak 
fizetésétől a közönség egy ideig 
mentesítve lenne, hanem főleg ösz
tönzőleg hatna a fizetések pontos 
betartására. .Azt sem tartjuk kizárt
nak, hogy a gyárak a postánál eb
ből a célból maguk részére valame
lyes kedvezményt tudnának kiesz
közölni.

Panasz tárgyává tétetett több ol
dalról a készülékek visszaküldésénél 
a portóköltség felszámítása, mert 
gyakran megesik, hogy egy készü
lék már a gyártól való megérkezés
kor hibás és azonnali visszaküldése 
válik szükségessé. Szükségesnek 
mutatkoznék tehát legalább 30 na
pos határidő megállapítása, melyen 
belül szükséges javításnál a portó 
költséget a gyárak viseljék.

Általános elégedetlenségre ad 
okot a forgalmi különengedmény 
helytelen megállapítása.

Elsősorban is alacsonyabb érték
határnál kezdődjön és eleinte roha
mosabban nőjön ez az engedmény, 
hogy a kisebb fogyasztóknak is je
lentsen némi előnyt.

Másodsorban az egyezményes 
gyáraknál elért összforgalom után 
lenne számítandó, ami igazságosabb 
és bizonyára nem is járna nehézség
gel, mert az egyezményes gyárak 
egymás forgalmát úgyis ismerik.

Rádiócsövekre három havi jótál
lást vállaljanak a gyárak. Ez által 
ki lenne küszöbölve az a mostani 
lehetetlen helyzet, hogy a vevők egy 
év elteltével is visszahozzák a régi 
csöveket megvizsgálás, illetőleg a 
gyárakhoz való visszaküldés céljá
ból és könnyebb helyzete lenne a 
kereskedőnek, mint ma, midőn az 
eladásnál a vevőnek figyelmét fel 
kell arra hívnia, hogy a csövekre 
jótállás nincs. A gyárak ezzel sem
mit sem vesztenének, mert három 
hónapon belül tönkrement csövet 
eddig is díjtalanul cseréltek, viszont 
nem lennének kitéve hosszú idő 
után is bekövetkező fölösleges rek
lamációnak.

Elvként kérjük annak a keresztül
vitelét, hogy az eddigi szerzett jo
goktól eltekintve, mindazokon a he
lyeken, ahol villanyszerelő cégek 
vannak, rádió eladást kizárólag csak 
ezek végezhessenek.

Kérjük a régi készülékek csere
akciójának hivatalos formájában va
ló megállapítását, még pedig úgy,

hogy a bevett készülékek kivétel 
nélkül a gyárakhoz tényleg bekül
dendők és ott megsemmisítendők.

Kérjük, hogy az egyezményes 
gyárak egymás között állapodjanak 
meg arra nézve, miszerint a keres
kedőkkel mennyiségi kötéseket csi- 
nálniok nem szabad. Ezek a rneny- 
nyiségi kötések csak az árrombolást 
segítették elő, mert a kötés hatása 
alatt az érdekelt kereskedő minden 
áron túl akar adni a kötés szerinti 
készülékeken.*

Választmányunk foglalkozva a 
miskolci körzet indítványaival, azo
kat egyhangúlag magáévá tette és 
a felmerült kívánságokat, mint 
Egyesületünk által előterjesztett és 
sürgősen megvalósítandó indítvá
nyokat átadta a kartelnek.

Rádiókereskedők osztályozása
Rádiószakosztályunk április 2-án 

tartott ülésén egy speciális esetből 
kifolyólag elhatározta, hogy azzal a 
kívánsággal lép fel a készülékkartel- 
lel szemben, miszerint' a most 
fennálló három kereskedői kategó
ria mellé létesítsen egy negyediket 
is, amelybe azok a kereskedők tar
toznának. akiket a kartel eddig nem

szolgált ki és csak albizományba, 
vagy ha fix számlára is, de minden
kor csak egy másik kereskedőn ke
resztül kaptak rádiókészüléket.

Ugyancsak megállapította a rá
diószakosztály, hogy a kereskedői 
kategóriák beosztása nem teljesen 
megfelelő. Vannak olyan rádióke
reskedők, akiknek nincs nyílt üz
lethelyiségük, ezáltal kirakatukon 
keresztül nem nyújthatják a rádió
nak azt a propagandát, amit a nyílt 
üzlettel rendelkező kereskedő nyújt
hat: igy ebből a szempontból is, 
de a nagyobb rezsivel dolgozó nyílt 
üzlethelyiséggel biró kereskedővel 
szemben, az egyenlő megterhelés el
vére való hivatkozással is, azt kéri 
a kartcltől, hogy a nem nyilt üzlet- 
helyiséggel rendelkező kereskedőket 
alacsonyabb rabatt-kategóriába osz- 
szák be.

Kit lehet rádiókereskedőnek
tekinteni

Választmányi ülésünk a tagfelvé
tel kérdésével foglalkozva, elhatá
rozta, hogy ezentúl a rádiókereske
dők közül kizárólag olyan cégeket 
vesz fel uj tagokul, amelyek utcai 
nyilt üzlethelyiséggel rendelkeznek.

A m. kir. pénzügyminiszternek 1936. évi 44.466. számú rendelete
a közszállitásokra tett ajánlatok illetékének újabb 

szabályozásáról.
Az 1923: XXXII. t.-c. 7. §. b) 

pontjában, valamint az 1927: V. t.-c. 
29. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem:

(1) Az államnak, állami üzemnek, 
törvényhatóságnak vagy községnek, 
valamint általában a közszállitások- 
ról és a hazai beszerzés kötelezett
ségéről szóló 50.000— 1934. K. M. 
számú rendelet (Közszállitási Sza
bályzat) 1. §-ában felsoroltaknak in
gók eladására, áruszállításra, vagy 
önálló munka elvállalására vonat
kozó szerződéskötés iránt tett Írás
beli ajánlatok, bárminő alakban ki
állítva, a következő okirati illeték 
alá esnek:

1. ha az ajánlati összeg 50 P-t 
meg nem halad, az ajánlat illeték- 
mentes ;

2. ha az ajánlati összeg 50 P-t 
meghalad:

a) az okirat első ivére:
200 P-ig 1 P,

200 P-n túl 10.000 P-ig 2 P,
10.000 P-n túl 20.000 P-ig 5 P,
20.000 P-n túl 10 P
illetéket kell leróni;

b) az okirat második és minden 
többi ive, ha az ajánlatot el nem 
fogadják, illetékmentes; az elfoga

dott ajánlat második és minden 
többi ivére, amennyiben az elfoga
dott ajánlat összege 10.000 P-n alul 
marad, ivenként 1 P, egyébként pe
dig ivenkint 2 P illetéket kell utó
lag leróni. Ez az illeték azonban 
nem lehet töb'b, mint az elfogadott 
ajánlat összegének lo no-a. A  lero
vásra szükséges bélyegeket az aján
lattevő az ajánlat elfogadásáról való 
értesülésétől számitott 15 nap alatt 
köteles a hatóságnál (üzemigazgató
ságnál) beszolgáltatni; a hatóság 
(üzemigazgatóság) a bélyegeket az 
ajánlati okiratra felragasztani és a 
hivatalos pecséttel felülbélyegezni 
köteles.

2. Ha az ivnagyság 2000 cm--t 
meghalad, az (i) bekezdésben meg
határozott 1 P illeték helyett 2 P-t, 
az ugyanott meghatározott 2 P, vagy 
annál több illetéken felül pedig kü
lön 2 P-t kell leróni.

(3) Ez a rendelet kihirdetése nap
ján lép életbe, s életbelépésével az 
1932. évi 158.752. számú pénzügy- 
miniszteri rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1936. évi március hó 
21-én.

Dr. Fabinyi Tihamér s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.
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TAKAR£KCSO A 
P A J Z S V f W E G G Y E L  

PHILIPS EREDETŰ

Csak ha a PHILIPS p a j z s  
jó!  iá iha lo ,  v á sá ro l ja  m e g  a 
r á d i ó c s ö v e t ! A z  ú jo n n a n  k i 
d o lg o z ó i t  PHIL IPS T.AKAREK- 
CSÖVEK c s ö k k e n té i t  á r a m -  
f e l v é t e le  a fogy asz tás t  és 
á r a m s z á m lá t  leszál l í t ja ,  a 2 

é le t ta r ta m o t  p e d i g  m e g n ö v e l i .  H o g y  m i n d e n  cső 
a fe l té t len  b iz to n s á g o t  nyú jtan i  tu d ja ,  gyártás  
k ö z b e n ,  szállítás e lő tt  125 t e l e  e l l e n ő r z é s e n  
m e g y  ke resz tü l  T ö b b .  m int  100 m i l l ió  PHILIPS- 

N Ö R l Z V E j  cső van a v i i á g t o r g a i o m b a n ! E nnek  o k a  v a n !

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda,

f 1 &  #  ** «» <& a

n y á r i  u
Kertheiyiségek, strandok, sportpályák stb. céljaira

TELEFUIiltlü
mikrofon és gramofon erősítő berendezéseket 5 20  w att 

kimenő teljesítményig b é r b e  ad e g y  napra is.

M ikrofonok minden célra. Kérjen á ra ján la to t!

fflagyap Sseüieos-sorsucHepi Műven p.t.
Gyengeáramú osztály

Budapest, V I. Teréz körút 36. szám

Telefonszám ok: 2 4 -3 -9 8 , 2 4 -3 -9 7 , 20  7 -3 9 *


	04

