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PRZYSTAWKA GŁOŚNIKOW A „3L
W num erze 11 naszego pisma opisana została
przystaw ka głośnikowa posiadająca dwie lampy pra
cujące w układzie przeciwsobnym przy zastosowa
niu transform atora sterującego te lampy. Ponieważ
nie zawsze transform ator taki można nabyć na ry n 
ku, nawinięcie zaś jego przedstaw ia pewną trudność
— podany zostaje obecnie onis przystawki, w której
funkcję tzw. „odwrócenia fazy“ dokonuje się nie
przez transform ator lecz za pośrednictwem lampy
radiowej. Przystaw ka ta nie posiada również dławika
m ałej częstotliwości dla filtracji wyprostowanego
prądu pulsującego lecz opornik o oporze 3000 omów
i wytrzym ałości na obciążenie około 5 watów. Opor
nik taki łatwo jest nabyć ew entualnie nawinąć włas
noręcznie na porcelanowej lub szklanej rurce.
Dzięki niestosowaniu transform atora i dławika,
koszt opisywanej przystaw ki jest stosunkowo niski
i montaż jej łatwiejszy. Przystaw ka ta wykonana ści
śle wg podanych schematów będzie pracować dosko
nale i może zasilać jeden lub kilka głośników o łącz
nej mocy około 25 watów.
Na rys. 1 przedstaw iony jest schem at ideowy przy
staw ki.
Przystaw ka ta przystosowana jest do pracy z od
biornikiem radiowym posiadającym gniazdka do
przyłączenia dodatkowego głośnika. Gniazdka te na
leży łączyć z przystaw ką w ten sposób, że jedno
z nich, oznaczone znakiem ,,plus“, powinno być po
łączone z gniazdkiem przystaw ki oznaczonym zna
kiem „b“. Jeżeli zadnepc oznaczenia na desce odbior
nika nie ma, wówczas gniazdka dodatkowego głośni
ka połączone są w m m w ten sposob. ze przystaw kę
m ożna przyłączyć dowolnie nie zwracając uwagi ..a
zgodność połączeń. Przystaw kę tę można łączyć rów
nież ze wzmacniaczem m ałej częstotliwości t.zw.
„przedwzm acniaczem “ celem uzyskania większej mo
cy dla zasilania głośników. W tym celu w opisywanej
przystaw ce zastosowano wyłącznik Wj wyłączający
opór R 1 == 5000 omów tak, że można ją przyłączyć
do aparatu łub wzmacniacza posiadającego opór
,,wyjściow y“ m ały — rzędu 500 omów lub duży —
rzędu 5000—6000 omów. A paraty radiowe posiadają
opór wyjściowy dodatkowego głośnika przeważnie
duży — rzędu 6000 omów.

Niezależnie od możliwości wzmacniania audycji
otrzym yw anych przez aparat radiowy, przystaw ka
służyć może również i do wzm acniania audycji nada
wanych przez mikrofon węglowy m ający wmonto
wany transform atorek małej częstotliwości podwyż
szający uzyskiwane napięcia o częstotliwościach aku
stycznych.
Opisywany wzmacniacz (t.zw. przystawka) posiada
trzy lampy. Pierw sza z nich typu podwójnej triody
(6SN7) steruje dwie następne lam py (6L6) pracujące
w układzie przeciwsobnym „push-pull“. Jedna trioda pierwszej lam py steruje jedną z lam p układu
przeciwsobnego, druga trioda zaś — drugą lam pę te
go układu.
Pierwsza lampa (6SN7) uzyskuje napięcia z apara
tu radiowego (wzmacniacza lub m ikrofonu) poprzez
obwód wejściowy składający się z oporników o opo
rze 5000 omów i 500 omów (lub jednego tylko opor
nika 500 omów przy zwarciu opornika 5000 omów
wyłącznikiem Wi — w przypadku połączenia niskoomowego), kondensatorów 0,1 ji F i 0.5 p. F i poten
cjom etru P t = 0,5 M ił regulującego siłę głosu
wzm acnianych audycji — połączonych w taki sposób,
jak pokazano na schemacie ideowym.
Napięcia otrzym yw ane ze ślizgacza potencjom etru
P i orzesvłane są na siatkę sterującą pierwszej triody
lampy (6SN7) poprzez oporniczek R ;, = 50000 omów
(50 kił) będący zaworem dla mogących ew entualnie
powstawać prądów pasożytniczych Siatka ta połączo
ną jest również z kondensatorem 10,000 pF, który po
przez potencjom etr Pa == 100 kił łączy się z uziem oną podstawą przystaw ki (,,masą“). Potencjom etrem
tym reguluje się „barw ę dźw ięku'4 wzm acnianych
audycji. Po przejściu przez pierwszą triodę lam py
6SN7, napięcia uzyskiwane z anody i powstałe na
oporze R5 = 30 k ił kierowane są przez kondensator
stały C ą — 0,1 |i. F do siatki sterującej pierwszej lam
py układu przeciwsobnego. Opór upływowy tej lam 
py (6L6) włączony między tę siatkę i masę przystaw 
ki wynosi 500 k ił (0.5 Mił) i składa się z trzech opor
ników: oporniczka .stałego 450 k i?, potencjom etru
p 3 i-_= 20 kił i oporniczka stałego 30 kił. Ślizgać? te
go potencjom etru (P3) 'połączony jest z siatką steru ją
cą drugiej triody omawianej lampy 6SN7. Dzięki za
stosowaniu potencjom etru P3 można dobrać napięcia
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sterujące o takiej wielkości, ze będą one równe na
pięciom sterującym uzyskiwanym z obwodu wejścio
wego i przyłożonym do siatki pierwszej triody w lam
pie 6SN7. Uzyskiwane z anody drugiej triody napię
cia wytworzone na oporze R« = 30 k ii przesyłane
są poprzez kondensator C5 -•= 0.1 [x F siatce steru
jącej drugiej lampy układu przeciwsobnego Napię
cia te są identyczne pod względem częstotliwości
i wysokości z napięciami otrzym ywanym i z pierwszej
triody lampy, posiadają tylko odwrotną w stosunku
do nich .,fazę“ (są w stosunku do nich odwrócone),
a wiec są jakby odbiciem lustrzanvm co DOtrzebne
jest dla pracy układu przeciwsobnego. Opór upływo
w y przyłączony do siatki drugiej lam py 6L6 posiada

wartość również 500 kii lecz jest pojedynczy W ten
sposób obie lampy układu przeciwsobnego otrzym ują
identyczne napięcia sterujące lecz przesunięte o 180°
w fazie, co pozwala na prawidłową ich pracę i uzy
skiwanie nie zniekształconych, o pełnej mocy wzmac
nianych audycji Te napięcia sterujące otrzym ywane
z pierwszej lampy (podwójnej triody np typu 6SN7)
są większe mz dostarczone do przystawki przez obwód
wejściowy, gdyż lampa również je wzmadhia (w
przypadku zastosowania lampy 6SN7 wzmocnienie
jest około 13-krotne).
Po przejściu przez lampy układu przeciwsobnego
prądy uzvskiwane w obwodzie ich anod, kierowane
są do pierwotnego uzwojenia transform atora „w yj-

ściowego”. Z uzw ojenia w tórnego tego transform a
tora uzyskuje się napięcia dla sterow ania głośników.
Dzięki w ykonanym odczepom można zasilać jeden
lub kilkanaście m ałych głośników przyłączając je
odpowiednio do uzwojenia.
Zasilacz przystaw ki przystosow any jest do prądu
zmiennego otrzym yw anego z elektrycznej sieci o n a
pięciu 220 V lub 110 V. Zasilacz ten składa się z pro
stow nika o prostow aniu „dw upołów kow ym 11 i filtru
w ygładzającego pulsujące napięcie w yprostow ane.
Napięcie sieci przyłączone jest do pierwotnego uzwo
jenia transform atora zasilacza poprzez bezpiecznik
B t —€,3 am pera i w yłącznik Wo. Z uzwojeń w tór
nych uzyskiw ane jest napięcie dla żarzenia lam py
prostowniczej i lam p w zm acniających oraz napięcia
dla zasilania anod lam py prostowniczej. Wysokość
napięcia żarzenia zależy od typów lam p użytych we
wzmacniaczu; napięcia dla anod lampy prostowniczej
pow inny mieć wysokość 350 — 360 V licząc na każ
dą z nich.
W uzwojeniu anodowym transform atora sieciowe
go znajduje się drugi bezpiecznik Bo - 0,3 am perowy
zabezpieczający transform ator przed ew entualnym
zwarciem. Skrajne końcówki tego uzwojenia połą
czone są również kondensatoram i stałym i Cs i Co
o pojemności po 10000 pF z uziemioną masą przy
staw ki celem niedopuszczenia do obwodów wzmac
niających zakłóceń przem ysłow ych pow stających w
sieci.
Lampa prostownicza (5Y3) zamienia zm ienne na
pięcie sieci otrzym yw ane poprzez transform ator na
napięcie pulsujące, jednokierunkow e. Filtr znajdują
cy się za częścją prostowniczą zasilacza, składający
się z onornika Rh — 3000 omów i dwu kondensatorów
C,0 i Ct1 po 32|a F każdy — wygładza napięcie pul
sujące upodabniając je do napięcia stałego, którym
już można zasilać anody i siatki pomocnicze lam p
przystaw ki.

Anody triody otrzym ują napię
cia stałe z zasilacza poprzez opor
nik R i3 = 5000 omów zablokowa
ny do masy kondensatorem sta
łym C iS= 1 UF. Opornik ten i kon
densator stanow ią dodatkow y filtr
wygładzający w większym jeszcze
stopniu w yprostow ane napięcie
oraz uzyskuje się potrzebny spa
dek napięcia dla otrzym ania na
pięcia o takiej wysokości jakiego
w ym agają anody pierwszej lam py
(6SN7). Podobnie i siatki pomocni
cze lam p układu przeciwsobnego
(,,S o “ ) zasilane są poprzez opornik
R 1,.,— 2000 omów zablokowany do
masy kondensatorem C7 o pojem 
ności 1 F. Oba wym ienione opo
ry włączone są do zasilacza po
oporniku Rr znajdującym się we
filtrze w skutek czego otrzym yw a
ne napięcia są wyjątkow o dobrze
wygładzone. Anody lam p układu
przeciwsobnego otrzym ują napię
cia bezpośrednio z zasilacza (przed
filtrem ), gdyż dzięki właściwościom
tego układu prądy płynące przez obie połówki tra n s
form atora głośnikowego w ytw arzają strum ienie m a
gnetyczne w jego rdzeniu skierow ane przeciw sobie
w w yniku czego pulsacje znoszą się w zajem nie i nie
zostają odtw arzane przez głośnik, a więc nie zakłóca
ją audycji.
W arto również zwrócić uw agę Czytelnika na opor
niki w katodach lamp, które nie są zablokowane do
m asy kondensatoram i tworząc w ten sposób w ob
wodach w zm acniających pewnego rodzaju sprzężenie
zw rotne dzięki którem u w zrasta wierność audycji od
tw arzanych przez głośniki.
Podobnie oporniczki R10 i R„ o oporach 1000
omów włączone w przew odach doprowadzonych do
siatek sterujących lam p układu przeciwsobnego m a
ją za zadanie niedbpuszczenie do sprzężeń pasożytni
czych w skutek czego przystaw ka pracuje praw idłow o
i odtw arzane audycje nie są zakłócane różnym i po
bocznymi szumami, gwizdami itp.
Tyle w skrócie co do opisu działania i schem atu
przystaw ki, obecnie zostanie omówiony sposób jej
m ontażu.

MONTAŻ
M ontaż przystaw ki rozpoczyna się od zamocowania
na podstawie transform atorów , gniazdek lam powych,
kondensatorów elektrolitycznych, wyłączników, po
tencjom etrów , opraw ki dla lam pki sygnalizacyjnej,
opraw ek dla bezpieczników rurkow ych, śrubek z pod
kładkam i dla przym ocow yw ania do nich przewodów,
k tóre m ają wg schem atu być zmienione oraz gnia
zdek dla „w ejścia14, .,,w yjścia“ i sieciowych. G niazd
ka te powinny być przym ocowane do odpow iednich
płytek wykonanych z bakelitu (ew e n t z grubego
i tw ardego preszpanu) a te dopiero pow inny być
umocowane na podstaw ie przystaw ki lecz w taki
sposób, aby żadne z nich nie dotykało m etalu pod
staw y gdyż to spowoduje, że przystaw ka nie będzie
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działać lub naw et ulegnie uszkodzeniu po w łączęniu do sieci prądu elektrycznego.
Należy jed n ak zwrócić uwagę na fakt, że jedno
z gniazdek oznaczone literą „Z“ przym ocow ane je st

do podstawmy bezpośrednio, bez podkładki preszpanowej (lub bakelitow ej). Służy ono do połączenia
podstaw y przystaw ki z uziem ieniem (patrz rys. 1.).
Um ocowane części m ontażow e na podstaw ie

przystawki powinny być tak ustawione i rozplano
wane jakto przedstaw iają schem aty montażowe na
rys. 2 i 3.
Montaż przeprowadza się przewodami z izolacji
gumowej lub igielitowej przy czym średnica tych
przewodów (drutów) nie powinna być mniejsza niż
1 — 0,8 mm. Końce przewodów łączących powinny
być starannie oczyszczone z izolacji a miejsca złą
czeń lutowane lub mocno dociskane śrubami. Lu
tować należy cyną przy użyciu kalafonii (może być
ona rozpuszczona w czystym spirytusie). Tak zwa
nego „kwasu" do lutowania połączeń radiowych
stosować nie wolno, gdyż z czasem tworzy on osad,
który nadżera miejsca złączeń psując kontakt elek
tryczny i powoduje wadliwą pracę wzmacniacza lub
uniemożliwia ją całkowicie.
Montaż zaczyna się od zasilacza. Jedno z gniaz
dek sieciowych przystawki łączy się poprzez wy
łącznik W2 z początkiem uzwojenia pierwotnego
na transform atorze sieciowym d r” ffm zaś gniazdko
sieciowe — poprzez bezpiecznik B, łączy się z od
powiednim końcem tego samego uzwojenia (końców
ka na 220 V lub 110 V — zależnie od napięcia sieci).
Następnie końcówki wtórnego uzwojenia przezna
czone dla żarzenia lampy prostowniczej łączy się
z odpowiednimi sprężynkami "(oznaczonymi literam i
,.ż“) w podstawce lampowej tej lampy. Podobnie
łączy się przewodami sprężynki w podstawkach
odpowiadające włóknom lamp wzmacniających
i oprawkę żarówki sygnalizacyjnej — z końcówkami
drugiego uzwojenia żarzenia przeznaczonego dla
lam p przystawki. Sprężynki te są na schematach
również oznaczone literam i „ż“. Połączenia te wy
konać należy w ten sposób aby włókna wszystkich
lam p przyłączone były do uzwojenia tranform atora
„równolegle4*, przy czym przewody łączeniowe po
winny być skręcone ze sobą tak,, jak to pokazane
iest na schematach montażowych. Skręcenie tych
przewodów uchroni od oddziaływania w ytwarzane
go przez nich pola zakłócającego na bardzo czułe
obwody siatek sterujących przystawki, co mogłoby
być przyczyną powstawania buczenia słyszalnego
z głośników i szkodliwych sprzężeń dla normalnej
pracy przystawki.
Końce uzwojenia dla żarzenia lamp wzm acniają
cych powinny bvć połączone nie tylko z podstaw
kami lamp lecz również i z regulowanym opomiczkiem Ri5 (tzw. ,,entbrum m erkiem “), który po uru
chomieniu przystawki w yreguluje się jednorazowo
tak, aby ewentualny przydźwięk słyszalny z głoś
ników — znikł i audycje były czysto odtwarzane.
Po wyregulowaniu przystawki oporniczka tego już
więcej nie potrzeba się dotykać. Przewody żarze
niowe przyłącza się do skrajnych kontaktów opor
niczka, środkowy zaś jego kontakt (połączony ze
ślizgaczem) uziemia się przez przyłączenie do śruby
na metalowej podstawie przystawki.
Skrajne końcówki uzwojenia anodowego w trans
form atorze sieciowym łączy się ze sprężynkami od
powiadającymi anodom ( a ,, a?) lampy prostowni
czej oraz z jednym i z końcówek kondensatorów sta
łych C* i Ć fl o pojemności 10000 pF. Środek tego
uzwojenia przyłącza się poprzez bezpiecznik B 2 do

podstawy przystawki. Do tej podstawy łączy się rów
nież pozostałe końce kondensatorów C s i C,..
Biegun ujemny wyprostowanego napięcia znaj
duje się w ten sposób na metalowej podstawie
przystawki (masie), dodatni zaś — na przewodzie
przyłączonym do jednej ze sprężynek włókna za
rżenia w podstawce lampy prostowniczej.
Z kolei przewód będący dodatnim biegunem na
pięcia wyprostowanego łączy się z- opornikiem R f
filtru wygładzającego to napięcie oraz z dodatnim
b ie lm e m kondensatora elektrolitycznego. Cm o po
jemności 32 |x F i ze środkiem pierwotnego uzwo
jenia transform atora głośnikowego poprzez który
zasila się anody lamp układu przeciwsobnego. Ko
niec opornika Re łączy się z dodatnim biegunem
drugiego kondensatora elektrolitycznego C u rów
nież o pojemności 32 ;x F oraz z jednvm końcem
oporniczka R n = 2000 omów, poprzez który zasila
się siatki pomocnicze (s2J lamp układu przeciwsob
nego i — z jednym końcem opornika R ki = 50()0
omów, poprzez który anody (ai, a2) pierwszej lam
py triody otrzym ują napięcia. Bieguny ujem ne kon
densatorów elektrolitycznych (znajdujące się naj
częściej na metalowej .obudowie kondensatora)
łączy się do masy.
Następnie rozpoczyna się montaż części wzmac
niającej. Gniazdko wejściowe oznaczone literą ,,a“
łączy się z jednym końcem opornika Ri = 5000
omów i jednym zaciskiem wyłącznika W i. Drugi
koniec tego oporu i drugi kontakt wyłącznika łączy
się z jedną końcówką kondensatora Ci o pojemno
ści 0,1 ^ F i jednym końcem oporu R2 = 500 omów.
Druga końcówka kondensatora Ci połączona zostaje
z jedną ze skrajnych sprężynek potencjom etru
P i = 0,5 M fi. Druga skrajna końcówka tego po
tencjom etru łączy się z masą przystawki i jedną
końcówką kondensatora C2 = 0,5 jx F. Druga koń
cówka tego kondensatora łączy się z drugą, pozo
stałą końcówką opornika R2 = 500 omów i drugim
gniazdkiem wejściowym przystawki (,,b“).
Środkowa sprężynka potencjom etru P t połączona
z jego ślizgaczem. przyłączona zostaje przez oporm czek Rn = 50 Kfi ze sprężynką w podstawce lam
powej pierwszej triody lampy 6SN7, należącą do
siatki sterującej (sj) tej lampy. Sprężynka ta połą
czona zostaje również i z kondensatorem Cu = 10000
pF, który łączy się z jedną skrajną sprężynką po
tencjom etru P 2 = 100kfi. Druga skrajna sprężynka
tego pońtencjom etru połączona być musi z jego
sprężynką środkową i z masą przystawki. Sprężyn
ki w podstawce należące do katod (ki i k2) tej
lampy połączyć należy razem i poprzez oporniczek
R = 1500 omów również z masą przystawki.
Następnie anody (a i i a2) omawianej lampy łączy
się z jednym i końcami oporników Rr, = Rt> = 30 k fi.
Drugie końce tych oporników łączy się razem i z
drugim, pozostałym końcem opornika Rn; = 5000
omów, a także z jednym końcem kondensatora
Cfi = 1 (x F. Drugi koniec tego kondensatora uzie
mia się przez połączenie z masą przystawki.
Pozostaje jeszcze połączenie jakie należy wyko
nać dla włączenia do pracy siatki sterującej (s2)
DRUGIEJ TRIODY pierwszej lampy.

Aby to wykonać łączy się sprężynki należące do
T ransform atory można nabyć na rynku lub w y
anody - p i e r w s z e j t r i o d y (ai): z jednym koń konać samodzielnie. Do wykonania transform atora
cem kondensatora stałego C4 — 0,1 .|aF. Drugi ko sieciowego TR.S. należy użyć rdzenia złożonego
niec tego kondensatora łączy się po przez opornik z blaszek żelaznych, izolowanych z jednej strony la
Rio = 1000 omów z siatką sterującą (si) pierwszej kierem lub szelakiem, o przekroju środkowej ko
lam py układu przeeiwsobnego oraz z jednym koń lum ny około 15 ęm 2. .Uzwojenie pierw otne naw inię
cem opornika R7 — 450 kił. Opornik ten z kolei łą te powinno być drutem w emalii o średnicy 0,6 lub
czy się z jedną ze skrajnych-sprężynek potencjome 0.5 mm i posiadać zwojów 760 z odczepem od 420
tru P3 = 20 kił. Druga skrajna sprężynka tego po zwoju. Sieć elektryczną o napięciu 220 V przyłącza
te n c jo m e tru połączona zostaje z jednym końcem się do końców uzwojenia zaś 110 V — ęio części
opornika Rs = 30 kił. Drugi jego koniec łączy się jego składającej się z 420 zwojów.
Uzwojenie wtórne wysokonapięciowe naw inięte
z masą przystawki, z jednym końcem opornika R12 =
250 omów oraz z jednym końcem opornika Ry = 500 powinno być drutem w emalii o średnicy 0,15 lub
kił (0,5 Mił)-. Drugi koniec opornika Ry = 500 k ił łą 0.12 mm. Posiadać ono musi 2600 zwojów z odcze
czy się z opornikiem R n = 1000 omów (po przez pem od środka uzwojenia czyli z 1300 zwoju. •
Uzwojenie żarzenia lampy prostowniczej naw ija
który druga lam pa układu przeeiwsobnego uzysku
się
drutem emaliowanym o średnicy 1,2 lub 1,0 mm.
je sterowanie) i z kondensatorem Cr, = 0,1 ij-F, po
przez który są kierowane napięcia sterujące dla Posiadać ono powinno w przypadku żarzenia lamp
wspom nianej lam py z obwodu anodowego drugiej typów 5Y3, 5Z4 lub 5U4 — 16 zwojów, zaś w przy
padku żarzenia lam py AZ 12 — 13 zwojów.
triody (ao) lam py 6SN7.
Uzwojenie żarzenia lamp wzmacniających powin
Sprężynka środkowa potencjom etru P3 = 20 kił
no
być naw inięte tym samym drutem o ilości zwo
połączona zostaje następnie z siatką sterującą (s-i)
d r u g i e j t r i o d y pierwszej lam py przystawki. jów równej 20 w przypadku stosowania lamp serii
Drugi koniec kondensatora C5 = 0 ,1 p.F łączy się 6,3 V.
T ransform ator głośnikowy TR.G. (wyjściowy) po
z anodą drugiej triody (a^) i- z końcem opornika
w inien posiadać rdzeń z podobnie wykonanych bla
R g — 30 kił z nią już połączonego. .
Nie połączony dotychczas koniec opornika R n — szek jak transform ator poprzedni z tym, że przekrój
250 omów łączy się z obydwoma katodam i (k) lamp środkowej kolumny wynosić będzie oko-ło 12 cm 2.
•Uzwojenie pierw otne tego transform atora sk ła d a ,
układu przeeiwsobnego...
■,
...
się
z dwóCh sekcji o jednakowej ilości zwojów; sek
Opornik R ^ = .2000 omów, przez który siatki po
mocnicze lam p układu przeeiwsobnego otrzym ują cje te. znajdują się '-obok siebie tworząc dwa iden
napięcia, łączy się od, strony tych siatek z masą tyczne- pod względem elektrycznym uzwojenia.
przystaw ki po przez kondensator stały C7 = 1 ja F. Łączna ilość zwojów wynosi 1800 (dwie sekcje po
900 zwojów każda) •nawiniętych drutem 0,3 lub 0,2
. Następnie obie anody , tych lamp łączy się odpo
w emalii. Ze środka tego uzwojenia, a, więc z m iejwiednio ' z dwu skrajnym i końcówkami uzwoje
sea.połączeń obu sekcji ze sobą, wyprowadzony jest
nia pierwotnego na transform atorze głośnikowym,
. •.
.
a końcówki uzwojeń w tórnych tego transform ato odczep. .
Pierw sze uzwojenie w tórne naw inięte równom ier
ra — z odpowiednimi gniazdkami wyjściowymi nie na obu sekcjach pierwotnych posiada 130 zwo
przystaw ki.
jów naw iniętych drutem w emalii o średnicy 0,8 mm,Na powyższym zostaje zakończony m ontaż przy następnie dalej 130 zwojów nawiniętych podobnym
staw ki. •
drutem lecz o średnicy około 0,5 m m, oraz 260 zwo
jów nawiniętych drutem również w emalii o śred
nicy 0,3 mm. Każde z podanych części uzwojenia, po
siada odczep wyprowadzony na zewnątrz. Całkowita
ilość zwojów tego uzwojenia wynosi więc 520 (130 4130+260). Na końcach pierwszej części uzwoiema
uzyskuje się napięcie o częstotliwościach akustycz
nych w wysokości około 30 V; między pierwszą koń
cówką (początkiem) uzwojenia i drugim odczepem —
60 V; między tym samym początkiem uzwojenia
i końcem uzwojenia — 120 V.
Drugie uzwojenie w tórne naw inięte na pierwszym
uzwojeniu wtórnvm nos'ada 85 zwojów z odczepami
na 26 i 42 zwoju. D rut użyty do nawinięcia tego
uzwojenia posiadać powinien średnicę około 0,15 mm.
Uzwojenie to służy do zasilania głośników dynamicz
nych.
Zw raca się uwagę, że w ykonując opisane transfor
• Podstaw ę ap aratu należy wykonać z cynkowanej m atory należy zachować we wszystkich uzwojeniach
' blachy żelaznej lub z blachy cynkowej o grubości te same kierunki naw ijania zwojów. ^
Na zakończenie podane zostają na rys. 9 rysunki
1 mm — wedug wym iarów podanych na rysunku 4
cokołów lampowych z oznaczeniami przy nóżkach.
i . rysunkach montażowych 2 i 3.

Cokoły te odpowiadają podstawkom lam powym wi
docznym od spodu. Stosując inne niż podano w opi
sie lam py radiowe należy przewody łączyć z tym i
nóżkami w podstawkach, które odpowiadają rym sa
m ym oznaczeniom w podstawkach lampowych zasto
sowanych w opracow anych schem atach ideowym

Widok cokołów
od spodu.

Ą m ontażowych. Przy stosowaniu lam py typu EL 12
►
należy opór R12 = 250 omów zamienić na około 90
-omów.

SPIS CZĘŚCI MONTAŻOWYCH
Opory: Ri = 5000 12 '1 w at obciążenia; Ro = 500
£ 'l wat; Rs = 50 k i ł/ 1 W; R4 = 150012/ 2 W; R5 =
- Rc = 30 k O /1 W; R7 = 450 k fi/1 W;
=*30
k ii'1 W; R<> = 500 k 12/1 W; Rio - R „ = 1000 12/1 W;
R ii = 250 12/ 4— 5 W (przy lampach typu EL 12 —
90 ii '4 —5 W); R ,3 = 500012/ 2 W; R l4 = 2000 12-2
W; R 15 = 50 12 (regulowany — entbrum m erek);
R h = 3000 12/ 5 W — drutow y.
Potencjom etry: Pi = 0,5 M 12/logarytm iczny;
Po = 100 k 12/logarytmiczny; P 3 = 20 ki2/logarytmiczny lub liniowy.
^Kondensatory: Ci = 0.1 fxF'1500 V; Co = 0.5
{x F'1500 V; C3 = 10.000 pF'1500 V; C4 = Cf) =
= 0.1 fxF/1500 V; C6 = C7 = 1
F'750 V (mini
mum); Cs — C9 = 10.000 pF/3000 V; C10 = C ,, =
32 a F/550 V — elektrolityczne (w ostateczności mo
gą być po 16 (xF;550 V).
Bezpieczniki: Bi = Bo = 0,3 A — rurkow e,
szklane.
W yłączniki: W t = W o — sieciowe, dw ubieguno
we, błyskawiczne.
Transform atory: TR.S. — sieciowy. Pierw otne
uzwojenie na 220 i 110 V. w tórne — 6.3 V'5A (lam
py wzmacniające); 5 V (lub 4 V przy lam pie AZ 12)
/I A (lampa prostownicza); 350 — 360 V/150 mA —
anodowe.
TR.G. — wyjściowy. Pierw otne uzwojenie przvstosowane do dwóch lamp 6L6 (pracujących w ukła
dzie przeciwsobnym), w tórne — przystosowane do
napięć 30 V, 60 V, 120 V oraz do napięć niskowoltowych.
Lampy: 6SN7 lub 6N7, 6H8, 6H8C, 6H7 — szt. 1
6L6 lub 6*6, 6*3, EL 12/375, EL 12/spec., EL 12 —
szt. 2
5Y3 lub 5Z4, 5ll4, AZ12 — szt. 1
Oprawki do bezpieczników rurkow ych — szt. 2
Oprawka do żaróweczki sygnalizacyjnej — szt. 1
Zaróweczka sygnalizacyjna 63V'0,3A — szt. 1
Podstawki lam powe do lam p (odpowiednich ty
pów) — razem szt. 3
Gniazdka do wtyczek ..bananowych" — szt. 12
Płytki bakelitowe o grubości 2 mm — o odpowied
nich wym iarach.
Gałki do potencjom etrów — szt. 2
D rut do połączeń, cyna, kalafonia, śrubki, m u terki itp. m ateriał montażowy.

