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ELOSZO 

Az úkol4i firllwkönt/Vek eu elektromouág 714gv fejezeUben tárgval-
j41c az ellenálJút, ez kondenzátort, ez tekeraet, ú ez többi czlk4t1'éazt, il 
Nl4laol a •or 'f'ége felé hozzcik a katódmgáre~ötlet, VGQtl felta14161611Gk 
new után hfva: Braun-caövet. EmUtik, homl a mozg6 elektr0110k ftl/aláb-
16-t elektTomoa & mdgne.tea tmel egvaránt el lehet tériteni, fl11l a kivént 
feleTuéQ felrajzolható eu ef'111/6n; & ftt tlirwalldk a tele'tlizf6t ú . 

A katódm{14ra6 bizonil df'áQCJ jóuá11, a legkisebb éa le{lf!~zerilbb 
ta Jcb. 500 Ft-ba kenti, a hozzet tartozó, többnt/ire fiCJ{IflfeazUlúéf1Ú czUcat
rázek azintén igm dniQák éa f.lzleti f01'g4lombczn alig kaphczt6k. 
· RI 4%0ftbczn lciizljttünk a katócüuD4Ta6 kiatutvhe. jól ilmef'jtlk mind

cznnviczn, caczk éppen egu.tzerilen variizmemnek fituláljuk. A katódm{14r
calmet ew N{li hfradd•technikczf IZCJkemberi.ink e z e r a r c tlnczk nevezte, 
tw hdt ~~ hfvhcztluk kiateaWérét, ez varcizuzemet, 8%d.mTcáMk. Eb
Nl a megfontolából ariletett Jcóftstwcakim dme. 

E ~ cl~. hom/ aul ez t7iazonlllczg ewuera és olca6, 4ltcz
llhoaan buznezhet6 alkatréuzel la annak aokTif11, ténl/leg azázcreú fel
~val meglameneue eu o1NI6t. 

Budoput, 1982 ciJ)riUa M . 

A SZERZO 
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I . EGY KIS TORTENELEM ... 

A szuperheterodin~, röviden szuper-elven múködó rádiókészülékek 
a harmincas évek közepetáján hintek fel, és azóta egyeduralkodók a rá
diókészülékek között. A régi, 2+1 csöves. egyhangoltkörös, egyenes rádió
készüléken nem volt nehéz az állomás beállítása, hiszen a helyi adó a 
skála felét is elfoglalta - ha volt akkoriban egyáltalán skálája a készU
léknek -, külföldi adókat pedig a kis érzékenység miatt a lig fogott a 
készülék. A sokcsöves és sokhangoltkörös szuperkészülék már sokkal 
szelektivebb volt, és az állomás beállításának pontos, szemmel látható jel
zése (indikálása) hamar szükségesnek mutatkozott, különösen, arnikor az 
automatikus hangerőszabályzást (AVC-t) is alkalmazni kezdték. 

Ismeretes, hogy a szuperkészülék szabályzott KF-erösítő csővének 
anódárama a ráadott előfeszültségtól függöen elég széles tartományon 
belül változik, hiszen az anódáram-előfeszültség karakterlsztika, külön
legesen a szabályozás követelményeinek megfelelően exponenciális. Ezért 
az AVC dióda által elöállított előfeszültségtől függő anódlU'am is jel
lemző az állomás beállítottságára. 

A rádiótulajdonos számára egy ide beiktatott árammérő (forgóte
kercses, Deprez-rnűszer) nem sokat rnond, ezért azt speciálls forrnában 
kivitelezve gyártották. ez volt az úgynevezett c.senduhangoló, hiszen 
akár teljesen lecsavart hangerószabályzó mellett, O hangerőnél is beállft
ható volt vele az állomás. Többnyire a skála felett helyezték el, egy ke
retben, kb. 1/ 2 cm széles fénysáv volt látható, mögötte volt a forgóteker
cses múszer, ennek mutatóján egy zászlócska, mögötte skálaégö. lgy hát 
a fényvonal hossza m utatta az állomás beállítottságát. 

Minden m echanikus rendszer lusta, tömege miatt tehetetlensége van, 
ez alól az elektromechanikus elven működő csendeshangoló sem volt ki
vétel. fgy 1-2 évi tOndöklés után más, tehetetlenségmentes, elektro
nikus eszközöket kerestek és találtak. 

Ilyen eszköz volt a hangolásjelz6 neoncsö. nálunk Magyarországon 
a Vatea (majd PhHips) VT 2 és VT 8 csövek, ezek kerültek alkalma
zásra az 1936-193f\. években a hazailag gyártott Philips készülékekben, 
többnyire még ,.A" sorozatbeli csövekkel együtt. A hollandiai Philips 
hasonló típusának jelzése: 4662. (Irodalom Kl.) 

Amint az l. ábra is mutatja, a csőnek hosszú botkatódja és 2 db 
anódja van, amelyek közül az egyik a segédanód és a gázkisülés állandó 
fenntartáséra szolgál. 

A 2. ábrán látható kapcsoJási rajz szerint a katód a - -hoz, a segéd
anód egy nagy ellenálláson át a + -hoz, a föanód pedig egy ellenálJáson 
át a KF csó anódkörébe iktatott ellenállás .,meleg" végéhez van bekötve. 
Ozemben a neonfény vonala az R0 munkaellenálláson levő feszültség
esésnek megfelelően hosszabb, illetve rövidebb volt. ez szolgált az állo
más beállftottságának inclikálására. 

Ismeretesekké váltak azonban a gázkisülésű csövek hátrányos tulaj
donságai, ezért a kutatás tová bb folyt vákuum hangolásjelző cső után; 
Igy születtek a varázsszem hangolásjelző csövek, ezek kései utódai 8 ma 
használatos típusok ls . 

A csendeshangoló és hangolásjelző neoncső müködését egyaránt a 
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2. ábra. A VT 2 h4ngotá.s;eZző neonca6 kape.colása 
a hazai Philips ródiókészülékekben 

KF csó anódáramváltozása vezérelte, és mindkettő vezérléséhez bizonyos 
teljesítmény kellett. Az ernlitett anódáramváltozást rácselófeszúltségvál
toz.ás idézte elő, ami viszont a diódamunkaellenálláson állt elő. Kézen
fekvő tehát ezt, a vett állomás térerejétől függö egyenfeszültséget hasz.. 
nálnl hangolásjelzésre, és a var ázsszemek vezérlése ténylegesen ezzel az 
elöfeszillt.'!éggel t örténik a rádiókészűlékben. 

.. 
Tranzisztoros rádiókészUiékekhez jelenleg nem ismeretes félvezet6.. 

bangolásjelző, és ezért - nincs ú j a nap alatt - Visszatér nek a régi 
csendesbaDgolóhoz, csakhogy azt kissé modemebb kül:>ővel gyártják; és 
ne m kell hozzá kis izzólámpa. 
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II. LúHERE TtPUSú VARAZSSZEMEK 

Varázsszemn~k a légrikított térben múködö, különl~g~sen hangolás· 
jelzésre épített, kisméretű katódsugárcsóvet nevezzük, mely egy triódát is 
tartalmaz. A fentiek szerint valarnennyi varázsszemtípus rend~lkezik 
egy jelző (indikáló) és egy erósítőrendszerrel . 

Ha a katódból kilépő ~l~ktronok pozitiv feszültségre kötött, elektron
becsapódásra fényt kibocsátó anyaggal bevont anódot (L, ~rnyöt) érnek, 
úgy az az anyagtól függő színben világit. A vilagitóernyö szinéül kivétel 
nélkül zöld használatos. ugyanis erre a szinre a legénékenyebb az em
beri szei'l'l. ism~ri tény, hogy az eiektronok útjába héiyezett mégiéieiö 
elektródával az elektronsugár eltérithetö. Ha ennek az elektródának (st) 
a feszültsége kisebb. mint az ernyóelektródáé, úgy az elektronok inkább 
a nagyobb feszültségű ernyőelektródára repülnek, azaz eltérnek az el
térftóelektróda feszültségétől függően, más szóval árnyék keletkezik. Ez 
az eltérítés annál nagyobb, minél kisebb az eltérítőelektródára adott fe
szültség. Az eltérítőelektródának szükséges változó n agyságú pozitív fe
szültségről a varázsszembe épftett tnóda gondoskodik. (Irodalom Kl.) 

A t riódáról ismeretes, hogy vezérlése néhány voltos negatív feszűlt
eéggel gyakorlatilag teljesítményfelvétel nélkül lehetséges. Az anódkö
rébe iktatott munkaellenálláson (R0 ) feszültségesés áll elő, ezáltal az 
anódján levő feszültség mindig kisebb, mint a tápfeszültség (Ub)· A tri-
6da anódján levő feszültség a vezérlés okozta anódáramváltozás követ
keztében változik, és annál kisebb, minél nagyobb az anódáram, ehhez 
pedig a kisebb előfeszültségértékek tartoznak. 

Ha már most az eltérítöelektródát összekötjük a triódaanóddal, már 
meg is valósítottuk a kis feszültséggel való, teljesítménynélküli vezérl~ 
mely egyúttal tehetetlenségmentes is. Egy fentiek szerinti varázsszem 
elvi rajzát a 3. ábra mutatja, itt a jelzö és az erósftőrendszer katódja 
közös. 
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Az eiYik. fenti elven múköd6, Európában elterjedt vaJ"ázsszemtípm 
az EM 1 cső volt. Ma már nlnc:s lOTártásban és csak néhány régi készil
lékben találkozhatunk vele. E csövön nézzük végig az úgynevezett lóhere 
tfpusú varAzaszemek szerkezetét és múködését. A cső hengeres ballonnal 
készült, melynek egyik végén van az 8 érintkezős bakelit aljazat, mé.sik 
végén egy bemélyedésben van a szemlélésre szánt vllágftó rész (4/a• 
ébra). Bels6 felépítése a következő (lásd 4fb. ébr!n): A felső részen van 
egy lyukas közepú tányér [1}, melynek hOI1lQI'Ú oldala vllá.Cító anyagpl 
van bevonva, és ez elektronbecsapódáskor világit. A lyuk közepén kensz.. 
tül megy a katód (2) egy része, ugyanis az lefelé tovább nyúlik. Mivel 
a katód fellzzítva vörö& fénnyel világít, amit nem kivAnatos látni, azt 
egy, a tányér közepébe ültetett árnyékolólemezke [3) eltakarja a szem
lélőtől. A tányérban helyezkedik el a 4 db bot formájú eltérft6elektród, 
más néven ,,kés" [4) szimmetrikusan. igy a varáuszem által mutatott 
kép két, egymásra meróleges tengelyen szimmetriát mutat és négylevelO 
lóhere formájú (4/e. ábra). A trióda a Jelzőrész alatt a katód alsó része 
köré van építve, anódja [5) és rácsa (6) kivillről is jól látható. A csövön 
belül közösftve van a triódaanód és a 4 db eltérit6elektróda. 

Amint a cslS belsö elrendezését mutató ábrán (4/c. ábra) is lát
ható, hogy az EM l-nél is van a rendszert központosan tartó csillám
lemez, az egész rendszer pedig a régi csövekre jellemző üveglapftasra 
van mechanikailag rögzítve. Az Uvegballon kivülról többnyire fény át 
nem eresztő piros festÉ'.kkel van bevonva. 

Az EM l cső üzemi adatai kétféle anódfeszültségen az alábbiakban 
vannak megadva: 

Fűtés 

Határadatok: 

Ub 
Ra 
u, 
la 
IL 
Ct 

6,3 v 
200 v 
2 MD 

o ... -4 v 
75 • •. 20 PA 

0,13 ... 0 .14mA 
20° • . • 90° 

0, 3 A 

250 v 
2MD 

o . .. -6 v 
90 •. . 21 pA 

0 .13 ... 0,14 mA 
16° • . . 90° 

Ub max ~50 V (hideg katóddal) 
250 V (fűtött katóddal) 

ReJ< max 2 ,5 MD 
Utk ma~t 100 V 

A cső bekötését a 4/d. á bra mutatja. 
Az EM l volt az Európában széles körben általánosan elterjedt, U&.Y

szólván valamennyi gyár által gyártott .,lóhere'' varázsszemtfpus. (Iro
dalom K2.) 

Hazailag a Tungsram önálló varázsszemtípussal is jelentkezett, ezek 
típusjelzése ME 4 és ME 6 volt, fútőfeszilltségük 4, illetve 6,3 V volt. 
E két típus azonban viszonylag kis számban került forgalomba és nem is 
igen terjedt el. 

Csak Nyugat-Európában kerOlt gyártásra a 4 V fOtésü AM 2, és a 
6,3 V fútésQ C/EM 2. melyek lényegében abban kü1önböznek az EM l-től, 
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hogy az indikátorrésznek is volt rácsa. mely külön is ki volt vezetve, és 
így a fényerővel való vezérlés is ~alósíthatóvá vált~ azonkivül csak 
két eltérftl5 elektródával rendelkeztek. (Irodalom Kl és K2'.) Nálunk e 
csőtípusok egyáltalán nem kerültek forgalomba. 

Amerikában a legelterjedtebb varázsszemtipus a 6E5 volt, de ezt 
a tipust gyártották a Szovjetunióban és néhány európai országban is, pL 
az NDK-ban. A cs6 az Idők folyamán több változáson ment át, ü . át-

l 

l 

l 

NDK 
5. ábra. a) A 6E5 CJÓflél hannálatM beiCO~Hk 

J. 6 csapoa amerikai 
2. 8 csapoa oktál (ez a 111/0.koribb!) 
J. B caapoa oktél 

b) A 6E5 ca6 által mvtatott kép 

konstruálták, tipusszáma azonban mindig maradt, igy különböz.ó elekt
romos adatú csöveket találunk különböz6 aljazatokkal és azon belül kü
lönbözó bekötésekkel, nem is beszélve az üvegballon formájáról. Ezért 
e cső használatánál bizonyos óvatosságra és körültekintésre van szükség. 
ugyanis előbb meg kell állapftanunk, hogy melYik változattal van dol
gunk. (Irodalom Fl.) 

Ezért a cső elektromos adatait tartalmazó táblázat (1. táblázat) külöo 
adja meg az amerikai RCA, a szovjet és az NDK-beli gyár által készf
tett 6E5 típusokat. A három haszn.álatos bekötést az 5Ja. ábra mutatja. 

Itt kell még megemlJteni, hogy a csónek csak egy darab eltérftó
elektródája (kése) van, ezért a csövet célszeru oly módon beépitenl, hogy 
az felfelé függ61egesen mutasson (5 fb. ábra). 

Mind Eur6pába.n, mind Amerikában hasmálatban voltak e fent
emUtetteken kívül más varázsszemtipusok is (AMI, 6G5, 8AB5, 8N5 stb.), 
azonban nem olyan mértékben terjedtek el, mint a !el'ltemlitettek. Ezek 
adatai és bekötésel a füzet végén levő táblázatban megtalálhatók. 

Az összes emlitett varázsszemtipus közös jeUemz6je, hogy ha úgy 
vesszük, hibája volt, hogy kivezérlési tartománya viszonylag kicsi, álta
tában 5-6 V. Ezért, ha a rádiókészüléket a helyi adó vételére állitottuk 
be, úgy annak pontos belillitását a varáT..sszem nem jelezte, ugyan"- helyi 
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6. ábra. Kettős érzékemégrl 

lóheTe varázsszem 
a) által mutot~tt kip rwenge. 

közepes és eT6s 4ll<>más véte

Unél 
b) elVi rajza 

c) l>elsd felépíUsiMk met

sute 

d) az EM 4 csó ré{li ts új tor

m4ja 

e) az EM 4 beköté81 rajU 



adó vételekor keletkező viszonylag nagy, kb. 20 V szabályzófeszültség 
a varázsszemet már rég becsukta, azaz túlvezérelte. 

A kis és nagy szabá}yzófeszültség feldolgozása, illetve az ezt okozó 
távoli, illetve közeli adóállomásoknak a varázsttem segítségével való jó 
beálHthatósága vezette a konstruktöröket olyan varázsszem megterve
T.ésére, mely kis és nagy jelet egyaránt fel tud dolgozni. Ebben a törek
vésben szillettek a kettös érzékenységű varázsszemtfpusok, az EM 4 és 
EM ll, illetve később univerzális testvéreik, az UM 4 és UM ll. A két 
11 számozású tipus Németországban volt használatban és terjedt el. 

A kettös érzékenységű varázsszem tulajdonképpen 2 db varázsszem 
egybeépítése; ezek közül az egyik kis, a másik nagy kivezértési tarto
mánnyal rendelkezik és közős világító ernyőbe épített külön-külön elté
rítő elektródájuk van. Azaz e típusnál olyan képet lát az ember, hogy az 
előfeszültség növelésével elöször csak az egyik árnyék mozog, majd an
nak becsukódásakor a másik lép müködésbe (6. ábra). Ez azáltal vált le
hetövé, hogy a csöbe két darab közös rácsú, de killön anódú trióda került 
beépítésre. A 6/b. és c . ábra mutatja egy ilyen cső elvi és elektródelhe
lyezési rajzát. Ezen jól látszik, hogy a két triódaanód különbözó mérefil. 
Ily módon a csö kis és nagy vezérlőfeszilltséget egyaránt fel tud dolgozni. 
azaz távoli adóállomás vé telét épp olyan jól indikálja. mint az erős he
lyi adóét. (Irodalom Kl és K2.) 
• Nálunk Jegelterjedtebb tipus az EM 4, illetve később megjelent soros 
fútésú testvére, az UM 4; mintegy másfél évtizeden át ezt a két varázs
szemet építették mínden rádiókészülékbe. KOlsó formájukat illetően idő
közben változáson mentek át, ugyanis régebben a szemlélésre szánt rész 
az övegballonnak egy bemélyedésében ü lt , ma pedig már bemélyedés 
nélküli csőballont használnak (6/d. ábra). Tekintettel e típusok elterjedt
ségére, adataika t teljes részletességgel felsorolva táblázatba foglaltam 
össze. 

Az EM 4 cső, melynek adatai a II. tábláz.:ltban láthatók, két t riódája 
miatt két anódmunkaellenállást igényel. Ezeket többnyire a csőfoglalat 
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8. áb-ra. A Lorenz I!:M 71 C$6 

a) által mutatott kép lffÖI, 

közepes é$ gyenoe adó vé
te~l 

b) méretra;za 

c} bekötési ra;za 
b) 

29 

EM 71 
l. 

o C:) l 

30 

érintkezői közé forrasztva szokás elhelyezni, általában 0,5 W terhelhetó
ségúek. (4/e. ábra.) 

A régi. 0.2 A soros fútésú C, esetleg C+E sorozatbeli csövekkel fel
épített univerzális rádiókészülékekben is az EM 4 az általánosan felhasz
nált varázsszemtipus. 

Az oktálaljazatú EM 34 és EM 35 tipusok, melyek elektromosan az 
EM 4 és EM 11-gyel azonosak. úgyszólván sohasem találhatók európai 
rádiókészülékben. (Irodalom K3.) 

Sorosfútésú és univerzális rádíökeszülékben nálunk nz UM 4 hasz
nálatos, ennek fútése 100 mA mellett kb. 12.6 V : Nemetországban az UM 
ll-et használták széles körben. E csövek elvi felépitésben azonosak az 
EM 4-gyel, illetve EM 11-gyel. (Irodalom K4.) 

Az UM 4 méret.rajzát és bekötéséta '1 . ábra mutatja. 
Az ugyancsak' oktálaljazatú UM 34 elektromosan es aljazatában 

azonos az UM 4-gyel , csak bekötésben eltérő; az UM 35 az UM ll-nek 
felel meg elektromos szempontbóL 

A szinüvegcsó-sorozatba tartozó varázsszemet egyedill a német Lo
renz gyár bocsátott ki, es mivel e gyár összes szinüveg típusát hetvenes 
számokkal jelöli, e varázsszem az EM 71 nevet kapta. trdekessége, 
hogy az eltérítőrendszer a ballonban nem központosan helyezkedik el 
és ennek megfelelő a cső által mutatott ábra is (lásd 8fc. ábrán). E cső 
főleg magnóban használatos szűktúrésü kivitele az EM 'lla. illetve spe
d ális kJvitele az EM 72 tipusszarnot viseli. (Irodalom K3.) 

III. NOV AL V ARAZSSZEMEK 

Nem ismeretes, hogy az amerikai eredetű m iniatür (7 érintkezős), és az 
európai eredetű r lmlock (8 érintkezős) sorozatnak lenne varázsszeme. Az 
újabb és világszerte elterjedt novál sorozatban azonban több varázs
szem jelent meg és terjedt el széles körben, valamennyi az EM, HM, 
PM. illetve UM betújelíí, és nyolcvanas sz.ámot visel. 

Az eddig emlitett összes varázsszemtípus közös jellemzője az volt, 
hogy a szemlélésre szánt része a csó végén helyezkedett el. A novál 
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csövek gyártástechnológiájából kifolyólag is szakitani kellett ezzel az 
irányzattal; valarnennyi novál varázsszernel az oldaláró l kell nézni. A 
novál varázsszemek ezen tulajdonsága azzal az előnnyel ls járt. hogy a 
varázsszernel nem kellett egy vezetékeken lógó foglalatba dugni, ami 
szereléskor eltörés-, rövidzárlat- és érintkezésveszélyes volt, hanern be 
lehetett vinni a skálarnezóbe, (gy a fentemlített hátrányok elmaradtak. 

Korszerú, noválcsöves rádiókészülékben ma már kizárólag novál 
varázssze~t találunk, ezért a novál varézsszerntípusokkal az alábbiak
ban részletesen foglalkozom. 

Elsőként a német Lorenz gyár bocsátotta ki és ma is gyártja EM 
85-&, ún. "varázs-legyezöjét '' . E tipus előnye, hogy eltérftöelektródája 
és triódaanódja nincs egymással összekötve a csöbaHonon belül, és igy 
kétféle vezérlési módja is lehetséges. Rádiókészülékekben való haszná
latnál ter n lészetesen a triódaanód és az eltérítőelektróda egymással kf
vül összekötve egy 470 kohmos ellenálláson a + feszültséghez van csat
lakoztatva, és vezérlése a triódarácsra adott előfeszültséggel történik. 
Ha azonban az eltérftó elektródáját változó nagyságú + feszültségre 
kötöm, ügy azzal a csó épp ügy vezérelhető. 

Az EM 85 cső fűtése 6,3 V, 0,3 A, indirekt. Adatai a kétféle vezér
lési módra két különbözö üzemi feszültségen az a lábbiak: 

a) Vezérl6e1ektróda a triódMnóddal ö.aukötve: 

Ub 
UL 
Ra 
Rg 
Ug 
la 
IL 
)l 

Q .) 

250 200 
250 200 
470 470 

3 3 
o . .. - 18 o ... - 14 

o.s .. . o.12 ().4 . .. 0.1 
2.1 1 ,4 

lClO ••• O 100 . . . o 

9. ábf"a. A Lorenz EM 85 cső 
aJ méTet- és 
b) bekötési Taju, 
c) dZta' m utatott ábr4k 

v 
v 
k.O 

M.O 
v 

mA 
mA 

o 
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b) Vezblóelektróda a t riódaanódtól elv4laut114: 

Ub 250 200 v 
UL 250 200 v 
IL 2.1 1.4 mA 
Us t 5 .. . 160 5 ... 125 v 
h t 5 ... 180 5 ... 130 pA 

110 . .. o no ... o o 
i' 

Határadatok: 
Ub max 550 V (hideg katóddall 

300 V (fűtött ka tóddal 
N:tmax 0.5 W 
Ikmax 6 mA 
Ufkmax 100 V 

A cső méret- és bekötési rajZát, valamint az ál tala mutatott Abrá-
kat a 9. ábránk mutat ja. 

Az EM 85 cső soros flltésú testvérei a 
0,15 A fűtőáramú HM re, kb. 12,6 V fútőfeszilltséggel, 
0,1 A fűtőáramú UM 85, kb. 19 V fűtőfeszültséggeL 
A fe.ntemlltett három, 85 számot viselö varázsszem egyike sincs ná

lunk elterjedve. 
A novál csósorozat legelterjedtebb, világszerte ismert varázsszeme 

az Európában EM 80-nak, a Szavjetunióban 6E10-nek, az Ameriká ban 
·'6BR5-nek nevezett típus . Nálunk kb. 5 é v óta ezt építik minden komo
lyabb rádiókésztllékhe. E csőtípusnál a világító szektor egy félkagyló 
formájú ernyőelektród homorú oldalán szemlélhető, - ezért is nevezik 
e típus t "varázs-legyezö"-nek. A csőhöz alkalmas varázsszemablak nyí
lása akkora, hogy csak a feltétlenill szükséges világftó részt lássa a 
s zemléló. Amennyiben a cső a skálamez6ben nyer el helyezést , úgy a 
sztlkséges skálarész átlátszó. 

A cső elektródrendszerének kiképzése olyan, hogy a triódaanód 
és az eltérítőelektród a ballonon belill egymással össze van kötve, így 
a csó vezérlése csak negatív előfeszültséggel l ehetséges, ami rádióké
szülé kben teljesen megfelelő. 

A mint fentebb már említettem, a csővet úgyszól vá n valamennyi 
csőgyár készíti, a zonba n az egyes gyára k nem teljesen azonos killméret 
és elektromos adatokat adnak meg, így hát nem kell csodálkozni, ha két 
különböző gyártmányú EM 80 kissé kúlön bözik egymástól. 

A z EM 80 elek t romos adatai az alábbiak : 

Fűt es 6.3 v. 0 ;3 A indirekt 
Ub 250 200 v 
UL 250 200 v 
Ra 500 500 k.O 
R g 2.5 2.5 M.O 
Ug o .. . - 20 o .. . - 16 v 
h . 2 .. . 3,6 1.5 ... 2.7 m A 
l a 0.48 . .• 0,05 0.38 ... 0.04 mA 
b O ... 26mm o ... 26 mm 
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Határadatok: 

VL~250V 

- -Ra:{J.5f1Q JO 

. ~ 20 

' 

f 
l fO -+- ! i" r l . . -t . - --· 

h, i o 
- f.'i VfT't1·KJ - 5 o 

10. ábra. Az EM 80 cs6 

a) mén>t- ~B bekőUat rajzo. 

b) árny~kszög-vezérlófeszültség karakte

risztikdja 

Ua max 
Na max 
Rgmax 
U tk 

300 v 
0.2 w 
3 M!J 
100 v 

Az EM 80 csö méret és bekötési raj7-át a 10/a. ábra szernlélteti. Te
kintettel e csőtipus fontosságára, a 10/ b. ábrán az árnyékszögvezérlő
feszültség karakterisztikát is közlöm. 

Az EM 80 soros fűtésü testvére az UM 80, ennek fűtésére 0,1 A mel
Jett kb. 19 V szükséges. 

Jelenleg az EM 80-nál úgy néz ki, hogy használatát 1-2 éven belül 
teljesen abbahagyják, ugyanis kiszorítják az újabb úgynevezett varázs
szalagok, az EM 84 és a legújabb, EM 87. 

Az EM f"4.nél es EM 87-nél a világító bevonat a csőballon belső 
oldalára van felvíve, 4 mm széles és 32,6 mm hosszú, amint azt a llfa. 
ábra is mutatja. Itt a világító rész a vezérlés hatására egymással szem
ben mozog szimmetrikusan, a sötétben maradó rész P.edig fehér. A csó 
részére alkalmas ablaknyílás a fentemlitett méretú és mivel közveUenül 
a csőfal világít, a cső indikálása igen jól érzékelhető már kis változás 
esetén is. 

Elektromos szempontból e csövek többet nyújtanak, mint az EM 80, 
ugyanis a triódaanód és az eltérítőelektród egymással nincsenek a · cső-
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JJ. ábra. a) Az EM 84 ~~ EM 87 mb'etra;zo. 
b) Az EM 84 és EM 87 beköú si rajza 
c) Az EM 87 belsö elrendez~ai rajza 
d) A z EM 84 és EM 87 karaktemztikdí 

ballonon belül összekötve, antint az a llfb. ábrából is láthat6. fgy e 
csövek felhasználásának igen tág tere kinálkozik. 

Nyugat-Európéban mAr kizárólag csak e tipusokat építik be rádió
készülékbe, es várható, hogy 1- 2 éven belül nálunk is .általánosan el 
terjed használatuk. 

Az EM 87 cső az EM 84-nek továbbfejtesztett, jóval érzékenyebb 
utóda, külsóleg. azonos kinézésOek. Az EM 87 igen érde kes belső e lren
dezési rajzát a ll/c. Abra mutatja. (Irodalom F3, F l7, F20.) 

A nagyfokú hasonlósagra való tekintettel mindkét tipus adatát egy 
tablázatha foglaltam össze, igy jól szembetűnik az érzékenységben rejlő 
jelentős killönbség 
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Az EM 84 és EM 8'1 adatai az alabbiak: 

Fütés 
Ub = UL 
Ra 
R g 
Ug 
la 
lL. 
b 

Határadatok: 

Ua max 

Na max 
lk max 
Ufk 

EM 84 

6.3 V, 210 mA 
25C V 

470 k.O 
3M!} 

o ... - 22 v 
0.45 . .. 0,06 mA 
1.0 . .. 1.8 mA 

21 . . . O mm 

EM 87 

6 .3 V . 300 mA 
250 v 

100 k.O 
3 MtJ 

c .. . -10- .. ·- 15 v 
2 •.. 0,5 ... () ,02 mA 

l .. . 1 .8 ... 2 mA 
2l ... o ... -1.5mm 

550 V (hideg katóddal) 
300 V (fűtött katóddal) 
0 .5 w 

550 v 
300 v 
0.6 w 
5 mA 
250 v 

3 mA 
1GO V 

Az EM 84 és EM 07 tipus bekötési rajzAt a ll/b- ábra, karaktertsz
tikait pedig a llfd. ábra mutatja. 

IV. TELEPES V ARAZSSZEMEK 

A hatózatí rádiókészülékekhez az 1940-cs évek elején már évek óta 
használatban voltak világszerte a .,lóhere"- tipusú varázsszemek, a vál
tóáramú készülékekhez az EM l , EM 4 és EM ll, univerzálisakhoz pe
dig az UM 4 és UM ll. Az akkor használatos oktálaljazatú D 21-es, és 
kis színüveg aljazatú D 25-ös sorozatú telepes csövekhez pedig nem 
volt azonban hangolásjelző. Ottöröként a Philips cég adta ki a DM 21 
Upust, mely azonban nálunk egyáltalán nem volt használatban, de kül
földön sem terjedt el. (Irodalom K4.) 

A D csövek 12o-90 volt anódfeszültséggel kifogástalanul múköd
tek, és kisebb anódfeszültséggel is jól használhatók voltak. A telepek 
feszültségének csökkenésével a hangeró és az érzékenység természete
sen csökkent, azonban a készülék még hosszú ideig üzemképes maradt. 
A DM 21 cső 1nínimális feszültségei : 90 volt anód és 1,1 volt fútó, ezek 
alatt egyáltalán nem múködött.. lgy hát amolyan halvaszületett tipus 
volt, hiszen csak friss telepek mellett teljesítette felaW!tá t . 

Az 1950-es évek elején már az egész világon a miniatür telepes 
csövek voltak használatban, nálunk az amerikai számozással, Nyugat
Európában D 90-es típusszám okkal. Ezekhez sokáig nem volt megfelelő 
hangolásjelző varázsszem, és csak 195:>---56-ban tudtak megfelelót konst
ruálni, azonban egészen új alapelveken. 

lgy születte.k meg a DM 70 és DM 71 típusszámú, szubminíatür ki
vitelű telepes varázsszemek. A két cső egymástól csak aljazatban külőn
böztk; a DM 70 hu?.alkivitelezésú és a csatlakozóvezetékeket hozzá kell 
forrasztani, a DM 71-et pedig nyolccsapos aljazatba kell bedugaszolnL 
Az utóbbi kivitel alig használatos. A továbbiakban míndíg a DM 70-ről 
lesz szó, az elmondottak azonban vonatkoznak a DM 71-re és más el
nevezésú testvéreire is. (Irodalom K5, K6.) 
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13. 4bra. a) A DM 70 és DM 71 csó méTet,.a;za és bekötése 
b) TESLA 1M90 mé1'etrajza és be kötéat> 

A cső fő előnye rendkivüli egyszerűsége, ugyanis rácsa és anódja 
egyszerű lemezból van, és hogy viszonylag alacsony, kb. 40--60 volt 
anódfeszültségnél is mCíködik, valamint hogy váltóáramú készülékben 
is használható. Belső elektródelrendezési rajzát és metszetét a 12. ábra 
mutat)a. 

A 25 mA· t fogyasztó fűtőszál üzemszerűen csak halványvörösen 
izzik és Igy nem hat zavarólag. E mögött van a sik lemez-rács, melyen 
felkiáltójel alr.kú kivágás van. Harmadik elektróda a rácshoz képest 
ferdén elhelye:r..ett anódlemez, mely az elektronok becsapódásétól vilá
gító bevonattal van ellátva. Igy a cső voltaképpen változó áthatású, 
síkelektródás triódának tekinthető. 

A cső méretrajzát, valamint bekötését a l3Ja. ábra mutatja. 
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A DM 70 cső üzemi adatai: 

Telepes fűtés Váltóáramú fűtés 
Uf 1,4 1,4 
It 25 25 
Ub 67,5 90 
Ra 
Ug o o 
la 105 170 
l 10 ll 
Ug 0 = 0) - 7 - 10 
~'ól<leleodö 

fQtéi!poot 5 4 

HatáTaootok: 

Ub max 

Ua.max 
Ua mln 

Na max 
Ik max 
Rgmax 

v 6,3 v 6,3 v 
mA l20 {.} 220 D 
v 110 170 
Mohm 0,47 1.0 
v o o 
p. V 105 uo 
mm lfl 10 
v - 15 - 23 

5 5 

450 V (hideg katóddal 
300 V (fűtött katóddal) 
150 V (szabálYozatlanul) 
45 v 
75 mW 

600 p.A 
10 MD 

6,3 v 
220 D 
250 

1,8 
o 

105 
10 

- 34 

5 

Telepes készülékben a cső anódja munkaellenállás nélkül, körJet
lenűl is beköthetö, bár néha használnak anódmunkaellenállást is. Rácsa 
az automatikus hangerőszabályzó szúrése RC után kötendö, sziutén 
közvetlenül. Az a1kalmazott anódfeszCiltségtől függően a ft'ítószálnak 
más-más végét kell földelni, az erre vonatkozó adatok az üzemi adatok 
utolsó sorában találhatók. 

Hálózati készülékben való haszná latnál a fűtőszál a 6,3 voltos fűtő
tekercsről egy 220 ohmos ellenálláson át táplálható, ez esetben a fútő
&z.ál 5. ponthoz kötött vége földelendő. A nagy anódfeszültség miatt ter
mészetesen itt már kell munkaellenállás, ennek értéke az anódfeszült
ség függvénye (1. üzemi adatok). Mive1 váltóár..mú késztilékben a rácsra 
búgófeszültség is juthat, ami kellemetlen életienségre vezet, eléje RC 
szOrötagot kell beiktatni. 

A OM 70 csö múködésekor a fénylő vonal hossza és az alsó fénylő 
pont 0-ie az előfeszültségtől függ oly módon, hogy O voltnál a leghosz
szabb, legszélesebb, illetve legerősebb a fény. Meg kell mondani, hogy 
a DM 70. nem indikál olyan jól, mint váltóAramú társai : egy EM 4 vagy 
EM ·80, dehát egy telepes készüléknél minden tekintetben szerényebb
ne.k kell lenni. 

A hazai rádiókkzülékek közOl a DM 70 csó elsóként az Orion AB 701 
tip. táskarádióban keri.i'lt al.kalmazil&ra, maid a VT gyár B 858 és 
B 951!! (,.Csobánc") tip. telepes asztali készülékeiben. A váltóáramú ké-
szüléke.k közül az Orion AR 303 és AR 305 tipusok kerültek gyártásra 
ezzel a varázsszemUpussal. 

A külföldi készüléke.k közüi. melyekben DM 70 van alkalmazva, a 
lengyel "Szarotka" ismertebb nálunk. 
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14. ábra. A DM 110 caó méTetTajzo 
és bekötéu 

A DM 70 csövet egyes csógyárak más tipusjelzéssel, ílletv• 
téssel készítik. A csehszlovák Tesla gyár megfelelő csövének 
~ve, beköbését ~ 13/b. ábra mutatja. A lengyel gyártmán_vú 
DM 70 a neve, de bekötése az IM9o..ével azonos. (Irodalom F2.) 

Az amerikai meg.teleló típus elnevezése 1M3, Angliában pe< 
név alatt kerül aártásra. A DM 71 amerikai megjelölése 1N3. 

Az eddig felsoroltakon kívül még egy telepes varázsszem t 
rneretes, Philips- Valvo-ék DM 160 je~ú típusa. A gyán kab 
csövet feszültségindikátorcso"ként tilulálja, és a "zöld sorozat"-ba 
be. fA zöld sorozat csövei elsósorban számológépekhez vannak 
A cső SZl.tbminiatür kivitelű, méret es bekötési adatait a 14. at 
tatja. 
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A DM 160 adatai : 

Ut = 1.0 V It - 30 mA 
Ua = 50 V Ie = 555 p A (Ugb =- O V) l _,_, 10 mm 

Ja ·= 5 pA IUgb - 3 V) l = O mm 
Re "_.., lOO kl) ll a fénYsáv 

Hotérad4tok: 
Ua - 65 V 
la = 750 pA 
IU = l NúJ 

hoSsza) 
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V. V ARAZSSZEMES KAPCSOLASOK 

a ) Rádiókúzülékek 

Miután az. előző fejezetekben már lá ttuk az egyes varázsszemeket 
elvi múködésben, felépítésben, mére tekben, bekötésben és elektromos 
adataiban, következzenek a kapcsolások, az, amiért tulajdonképpen a 
varázsszemek megszülettek. 

Az elsö használható, és ténylegesen elterjedt varázsszem az EM 1 
volt. Mível ma rnár n incs forgalomban, inkább a nagyobb roértékben 
elterjed t, és még roa is igen sok készülékben megtalálható kettős érzé
kenységű varázsszemmel, az EM 4-gyel kell foglalkozni. 

A 15. ábra mutatja az EM 4 kapcsolását egy 2xECH 21 és EBL 2'1. 
csövekkel ldvitele?~tt szuperkészülé~ben. Használatánál figyelembe kell 
venni, hogy a varázsszem katódja annak a diódának a katódjával van 
összekötvt>, amely által előállitott egyenfeszültség vezérli a varázssze
meL Mivel 1 és 2 diódás kapcsolások egyaránt has:z:nálato..~k demodu-
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Jációra és az A VC feszültség el6áll1tására, a kapcsolás különböwkép
pen alakulhat. F.gy-diódás kapcsolás esetén csak egyféle ve:zléliési lebeo
t6ség van, 2 dióelás kapcsolás esetén azonban a varázsszemet csak akkor 
vezérelheti az A VC feszültséget előálli tó dióda, ha az nincsen késlel
tetve. A 15. ábrán látható kapcsolásban két dióda nyert alkalmazást. 
a varázsszem az A VC dióda által előállitott egyenfeszültséggel van ve
zérelve, és így természetesen e dióda nincsen késleltetve. 

Amint a kapcsolásból látható, a vezérlőrács előtt egy RC szúrőtag 
van, ennek megfelelő megválasztásával biztosítható, hogy a fény-árnyék 
határvonal éles legyen, és a moduláció ütemében ne változzon. 

A azúrotag RC szorzata, úgynevezett idóállandója a döntő; nagyobb 
id6állandó tisztább indikálást eredményez, de egyúttal lustává teszi a 
varázsszem müködését Itt is a megfelelő kompromisszumot kell meg
találni a jó működés érdekében. 

Univerzális és soros fütésü készülékekben a kapcsolás lényegében 
ugyanaz, rnint az EM 4-nél elmondott, azzal a megszorftással, hogy a 
fűtöszálat a fűtökör olyan helyére kell kötni, hogy a katód és fűtőszál 
közti feszültség ne lépje túl a katalógusban megtalá lható engedélyezett 
U fk értéket és ez 110 és 220 V-os állásban egyaránt betartható legyen. 

Rövid ideig használatban, vagy inkább divatban voltak a hang
frekvenciás pentódával egybeépitett varázsszemek, ilyen tipus volt ná
lunk az EFM l, Németországban az EFM ll, aholis az eltérítőelektróda 
a pentóda második rácsával volt összekötve a csőballoDOn belül. En
nek, a szerencsére azóta már kihalt típusnak kapcsolását mutatja a 
16. ábra. (Irodalom KB.) 

A novál varázsszemek csak l eltérítőrendszerrel rendelkeznek, így 
ennek megfelelően egy munkaellenállásuk van. AM készülékekben hasz
nálható kapcsolást mutat a 17. ábra,~ kapcsolás egyaránt alkalmas EM 80 
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16. ábra. Az EFM 1 csóvel tne{lépített hangfrckv t--nciás erősítő 
+ varázsszem kapcsol4$i rajzo. 
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17. álwa. AM készülékben használatos vaTázuzemkapcsolá.t EM 80 vac111 
EM 84 c•ővel. Ez a kaJ>Qolá3 van EM BO c&óvel a VT gvári készfllékek
ben. EM 84 használata esetén az a éJ st elekfTÓdák ldvül, a c&Ö/OQla-

lllton kőtendók össze 

és EM 84 esőhöz. ugyanis elvi kapcsolásban e két csó nem különbözik 
egymástól . 

AM és FM véteiére alkalmas készülékben a varázsszemnek úgy az 
AM, rnint az FM állomás pontos beállítottságát jeleznie kell, azaz FM 
vételnél a varázsszemel is át kell kapcsoini automatikusan. Egy erre 
alkalmas, az EM. 80 csővel megépített kapcsolást mutat a 18. ábra. A 
kapcsolás azonban minden különösebb változtatás nélkül használható 
az EM 84 csőhöz is. 

Nagy és drága rádiókészülékekben szokásos 2 vará.zsszemet hasz
nálni, ahol egyik az AM, a másik az FM állomások beállitottságát mu
tatja. Ugyancsak nagyobb készülékekben képezik ki úgy a kapcsolást, 
hogy a készüléket leme-zjátszó (PU) üzemre átkapcsolva a varázsszem 
anódfeszül tsége kikapcsolódik, a1.az ez esetben nem látható a varázs
szem zöld fénye. 

Mivel telepes készülékekben kizárólag a DM 70 használatos, csak 
e típussal kell foglalkozni. A 19/a. ábra egy 5 rniniatürcsöves tel~pes ké
szülékben való bekötéséi mutatja; e kapcsolásban van kisértékű anód
ellenállás, bár ezt ritkán használják. 
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18. óbra. .AM- fi'M készülékekben ha.zn4latoa varázuzemkapcsolds 
EM 80 t>agv EM 84 csővel. Ez a kapc;solás van EM 80 csóvel az Or~on 
AR 306 Ltp. készülékben. EM 84 hasz-milata esetén az a és 3t elektródák 
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A DM 70 csó hatalmas elönye, liogy há lózati rádiókészülékben vál
tóárammal fútvf: is használha tó, bizonyos elóít•ások betartása mellett. 
Egy váltóáramú készülékben használatos kapcsolást mutat a 19/b. ábra. 

b) Hanafrekvenciás készülékek 

A kölönböző hangfrekvenciás készülékekben is gyakran használják 
a varázsszemet kivezérlésmérőül, így hát igen sok hangerősítőben és 
magnóban találkozunk vele. 

Hangfrekvenciás célokra a váltófeszültséggel és egyenfeszültSéggel 
való vezérlést egyaránt használják. Mivel azonban a váltófeszültséggel 
való vezérlés nem ad olyan éles indíkálást, ugyanis az árnyékszegé)yek 
e lmosódottak, igy há t hamar kiment a d ivatból, és ma mát· úgyszólván 
kizárólag az egyenfeszültséggel való vezédést alkalmazzák, nem saj
nálva a néhány alkatrésznyi többletet. 

Az egyenfeszültségü vezérlésnél olyan kapcsolást alkalmaznak, hogy 
a varázsszem becsukódása jelenti a teljes kivezérlést, a fe lett pedig, az 
esetleges fényátlapolás más túlvezérlést jelent. A vezérlőfeszültség

szükségletet a felhasznált varázsS7..em tipusa határozza meg. Ha a ren
delkezésre álló vezérlőfeszültség túl nagy, úgy a varázsszemel egy fe
szültségosztóról kell vezérelni. A 20. ábra mutat egy EM 80 csővel ki
vitelezett, germá niumdiódás egyenirányitóval megépített kapcsolást. 
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20. ábra. EM 80 VGTáZ$1.km k4pc$olása fl«ngjrekvenciás kiV(>Zérlésmh6-
ként ef111enfeszűltségú vezérléssel 

Telepes készillékekben a DM 70 cső használatos kivezérlésméróként. 
Csöves készülékeknél az anódfeszültség r endelkezésre áll, tranziszto
ros készillékben azonban azt még külön elő kell állítant E célra ter
mészetesen ugyancsak tranzisztoros feszültségátalakítókat hasmálnak. 
Igen szellemes az a kapcsolás, ahol az anódfeszült~et a feltmnszfor
mált előmágnesezö feszültSég egyenirányításával állítják elő. 
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VI. VARÁZSSZEM UTOLAGOS BEl!:PlT:tsE 

Akadnak rádió- és magnótulajdonosok, akiknek készülékében nincs 
varázsszem, de szeretnék, ha lenne benne; ezért e fejezet az utóla
gos beépítés lehetöségét és problémáit tárgyalja. 

1. Rádiókészülékek 

Melyik rádióba lehet és melyikbe érdemes varázsszemel utólag be
építeni? 

Varázsszemel beépíteni csak 82 ún. teljes-szuperkészülékbe lehet, 
azaz olyan késZÜlékbe, melyben megvan a.z összes ehhez szUkséges fo
kozat : multiplikatív keverő, szabályzott KF erösítő, d ióda demodulátor, 
és hangfrek--venciás rész. lgy hát 2+1 csöves egyenes, és 2+1 csöves 
szuperl.tészülékeknél le ke11 mond<..ni a varázsszem beépítésről. 

Varázsszemet beépíteni csak jól és megbízhatóan múködó, kifogás
ta lan készülékbe érdemes, hiszen a varázsszemtól egyetlen készülék 
sem lesz jobb, cssk éppen látni lehet az állomás beállítottságát. 

A varázsszem utólagos beépítésénél is a jó mecllanikai rögzítés és 
pontos elektromos bekötés elengedhetetlen feltétel. 

Minden varázsszemnek egy rész.ét látni kell. Ez a rész régebOt Upo
soknál (pl.: EM 4 és UM 4) kerek, és a cső végén helyezkedik el, az 
újabb típusoknál (pl.: EM 80, EM 84, DM 70) pedig a cső oldalán van. 
A legtöbb tipushoz kapható a megfelelő, muanyagból vagy fémból ké
szült, ún. varázsszemablak, azonban annál kevésbé a foglalatot is hor
oozó megfelelő tartószeglet. Mindenképpen lehetőséget kell biztositani 
a varázsszem megfelelő, könnyú, és törésmentes betehetőségére és ki
vehetőségére. 

A továbbiakhaJl az elektromos követelmén yeket kell szemügyre 
venni. Itt különbséget kell tenni 

a) váltóáramú (teljestrafós) hálózati 
b) univerzális és féluniverzális (soros fútésú csövekkel működó 

autótrafós), és 
c) telepes 

készülékek között. 
a) A varázsszem tipusának célszerű igazodnia a készUiék felcsöve

zéséhez; igy a régebbi, ún. piros csöves (ECH 3, ECH 4, EF 9, EBF 2, 
EBC 3, EBL 1. ECL 11, EL 3 stb.) készüléktlez az EM 4 varázsszemel 
ajánlatos alkalmazni. Az újabb szfnúveg- (ECH 21, EF G!l2, EBL 21 stb.), 
rimlock- (ECH 42, EAF 42, EL 41 stb.), núniatür- (6BE6, 6BA6, 6AT6, 
6AQ5 stb.), valamint legújabb novál- (ECH 81, EBF 80, EBF e9, EF 89, 
EL 84, ECL 8.2 stb.) csövekkel épitett készOlékbe inkább való a novA! 
EM 80. 

Minden varázsszemnek van fogyasztása, ezért az utólagos beépítés 
csak akkor lehetséges, ha azt a tápegység klbírja. Az EM 4 cső fútése 
200 mA-t, az EM 80-é pedig 300 mA-t fogyaszt. Ha a trafó fiítése a 
többletfogyasztást nehezen birja, úgy lehet a skálalámpáknál valamit 
nyerni, esetleg kisebb fogyasztásúak alkalmazásával, pl. 6,3 V 0,3 A-es 
helyett, 6,5 V 0,1 A-eset. Az anódfogyasztás többnyire nem jelentős 
többlet. 
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Ha azonban DM 70-es tipusú ,,varázs-felkiáltójel'' alkalmazása rnel· 
lett döntünk, úgy a többletfogyasztás problémája elesik, mert a 25 mA 
fűtő-, és a max. 1 mA anódfogyas~tás-többl~tet mindenképpen elbírja 
a készülék. 

Most pedig következzenek az EM 4-hez és EM 80-hoz ~,.·aló kapcs<r 
lá&ok, ezek a 21;a. és 2ljb. ábrán láthatók 
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21. ábra. Utólag beépitésre kerülő 

a) EM 4 varázsszem kapcsolása 
b) EM 80 V47'cízuzem kapcsoleita 

-250'1 

A 2lfa. és 2lfb. ábrához néhány magyarázalot kell fGzni: 
A +250 V a nagyfesZÜltség + pontját, azaz a második szúrökon

denzátort jelenti. Itt némelyik készülékben ennél kisebb a feszültség 
iiZernszerúen, így természetesen ez értendő. A fGtöszálaknál a két nyíl 
a többi csó 6,3 V-os f\1töszálával való párhuzamos kapcsolásra utal. Az 



egyik ág földelése súndékosan nincs berajzolva a kapcsolési rajzba, 
ugyanis gyári készülékeknek hol az egyik, hol a másik fűtéspont van 
töldelve, de előfordul középen földelt fűtés ls. 

A cső katódja egy nyíllal van jelölve; ezt annak a diódának a ka· 
tódjával kell összekötni, amelyik a varázsszem vezérlő feszilltségét elő
állítja. Ez leggyakrabban az alvázpont, de a biztonság kedvéért érde
mes a Iciegészítendő készülék kapcsolási rajzát tanulmány alá venni. A 
"vezérlés" jelű vezetékre kell a csó vezérléséhez való ·negatív feszült
séget adni. Ha egy szuperkészüléknek L"Sak l diódája van, úgy ez végzi 
a demodulációt és az AVC-feszültség elóálUtását. Ez esetben a .,vezér-
lés., vez(.-téket a többn.yire 47 kohm és 100 pF-ból álló szűrőtag után kell 
kötni. Ha két dióda van, úgy az A VC-t előállító diódllról csak akkor 
szabad a varázsszemet vezérelni. ha a dióda nincs késleltetve. Ha kés
leltetve van, úgy az. előzóek szerint a demodulátordiódáról kell vezé
relni. 

A varázsszem vezél'lőrácsa előtt egy RC sztirőtagot találunk. Az eh
hez beírt értékek csak tájékoztatóak, a z R ellenáHás általában 0,47 M [} 
és 4,7 MQ között. a C kondenzátor értékel 10 nF és 100 nF között szo
kott lenni. Az RC szorzat egy időéllandót hatá roz meg. Ezért, ha a va
rázsszem lustán, lomhán műkődik, úgy az időállandó nagy, csökkentendő, 
pl. a kondenzátor értékének csökkentésével. Ha pedig a varázsszem fény
árnyék szegélye nem tiszta és reszketős, úgy tanácsos a kondenzátor ér
tékét növeini 

A DM 70 cső alkalmazását a 22. ábra mutatja. E csőnél - mivel az 
közvetlen iz.zltású - nem mindegy, h ogy melyik fűtőszálvég van föl
delve; váltóá ramú izzitásnál minliig az 5. számú fűtéspontot kell föl
delni. Az R 0 ~n6drnunkaellenállás értéke az anódfeszültségtól függ (lásd 
19. oldal). (Irodalom F4.) 

b) Az olyan régi készülékben, ahol még a 0,<21 A-es fOtóáramú C csö
vek - esetleg E csövekkel vegyesen - szerepelnek, megfontolandó, hogy 
vajon érdemes-e varázsszcmet utólag beépíteni. De ha mégis erre szán
juk el magunkat, úgy EM 4 jön szóba, hiszen e csövet 0 .2 A-rel sorosan 
is lehet !úteni. Mivel a csó katódja és fútószála közőtt l egfeljebb 100 V 
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22. cíbTa, A v<iltóáramú nidió~&zűl.ékóe utólaQ beépttúre kerülő DM 10 
varázSBZem kapcsolása 
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engedhető meg. a fűtőkörben olyan helyet kell az EM 4-nek találni, ahol 
ezt nem lépjük túl. 

A fűtóködi előtét értékét a 6,3 V 0,2 A-nek megfelelóen 31,5 ohm
mal csökkenteni kell. Ha a fűtőkörben előtétlámpa (vashidrogén, urdox) 
van, a megfelelő fűtőáram általában magától is beálL 

Az U csöves készülékekbe az UM 4, iUetve UM 8() való. Az E csövek
nél elmondottak az anódfeszültség, katódbekötés és vezérlés szempont.. 
jából itt is érvényesek, fűtőszál tekintetében pedig figyelembe veendő, 
hogy az UM cső a fűtőkörbe olyan helyre illesztendő be, ahol a katód
fűtőszál feszültség nem haladja meg a megengedett 150 voltot. (Iroda
lom FS.) 

0,1 A átfolyó áram ~llett az UM 4-nél 12,6 V, az UM 80-nál 19 V 
feszültségesés áll elő, ezért az elóbbinél 126, az utóbbinál 190 ohm fűtő
kőri ellenállás csökkentésre van szükség_ NTK (termisztor) esetén nem 
biztos, hogy szükség van a fentemlített ellenálláscsökkentésre. 

Léteznek univerzális készülékek a 150 mA-es (külföldön H sorozatú
nak nevezett) miniatürcsövekkel is. Mivel e sorozatnak nincs megfelelő 
varázsszeme, ide U sorozatbelit szokás a l kalmazni. Fútésével azonban 
párhuzamosan kelJ kapcsoini egy 50 mA-t fogyasztó söntellenállást. 

Az univerzális készülékeknél megadott, Jti.iktatandó fűtőkörl ellen
állásértékek csak kör ülbelüli értékek, pontosan akkora ellenállást kell 
kiiktatni, hogy az áramkörben az előírt 100, 150, illetve 200 mA áram 
folyjék. 

Az univerZális készülék túlnyomó részében 110 V-ra 2 db, 2.ro V-ra 
l db fűtökör van kiképezve; a hálózati feszültség átkapcsolá.'iával ez 
automatikusan átkapcsolódik. Ezt figyelembe véve úgy kell a varau
szem fűtőszálának helyét a fűtőkörben meghatározni. hogy mindkét eset
ben megfelelő pontján legyen a fútőkörnek. 

c) A legtöbb telepes készülék az alábbi fokozatokból áll: l. keverö 
(1R5, lRST, DK 9• stb.), 2. KF erósitö (l T4, l T4T, DF 9e stb.), 3. demodu· 
látor és hangfrekvencia előerősítő (185, 1S5T, DAF 9e stb.) és 4. végerő
sítő (154, IS4T, 3V4, DL 9e stb.). Nagyobb készülékekben két KF erösítő 
vagy két hangfrekvenciás erősítő van és esetleg a végfokozatban ellen
ütemű végerósítő (DLL 101). DM 70 varázsszem utólagos beépítése a 
négycsöves készülékbe is lehetséges, azonban igazában csak egy ötcsö
vesbe érdemes. Ilyen készülékben a DM 70 fűtőszáJa a többi csóvel pár
huzamosan van kapcsolva. K isebb anódfeszültség esetén az 5. pont, na
gyobb anódfeszOltségnél a 4. számú pont van földelve (lásd a DM 70 
részletes adatait a 19. oldalon). A rácsot - esetleg egy RC szúrötagon 
át - az AVC vezetékhez, az anódot közveUenül a +67,5, illetve +90 
volthoz kell kötni, bár használatos anódmunkaellenállás telepes anód
táplálás esetén is. 

2. Erősítők, illetve magnók. 

Ma már minden magnóban van a felvételnél műkooő kivezérlés
mérő beépítve, nagyon régi magnóknál, vagy a lemezjátszóra c:milukoz
tatható magnó adaptereknél azonban nem mindig találunk, esetleg <bOi:k 
egy lustán mozgó mutatós múszer van. 
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Varázsszemes kivezérlésméró beépftésénél az EM 80, sz~ren.-cob kö
vetelményekre, illetve kis megengedhető áramfogyasztásra a DM 70 jöhet 
szóba. 

A varázsszem vezérlésére kizárólag az egyenfeszültséggel való vezér
lés ajánlatos, ami ugyan a váltófeszültséggel való vezérléshez képest egy 
germániumdióda többletet jelent, de a sokkal biztosabb leolvashatóság 
kárpótol minket. 

Ha a rendelkezésre álló vezérlőfeszültség nagyobb a szükségesnél, 
úgy leosztást kell alkalmazni, célszerűen egy beállítópotméterrel. Qven 
megoldást mutat a 23 ábra is . . 

+2 
470Jr 

~ EN84 / ._"\ 
~ leosz/O 

1.. -- ~ ..... as --·-1'1 

v-" 
ln :.~ 22n := 4,7N ~ 

6.3 V 

23. ábra. Váltóáramú h.angfrekvenciás erősítóbe, pl. magn6oo utólag 
beépítendó kivezérlésmér6 kapcsoZdsa a modern EM 84 csóvel 

VII. VARAZSSZEMEK SZERVIZE 

E fejezet a készülékbe beépített, és hibásan működó varázsszemek 
kérdéseivel foglalkozik. 

E helyütt is ismételten le kell szögezni, hogy a varázsszem a rádió
készülékben semmiféle befolyással sincs annak működésére (érzékeny
ség, szelektivitás, hangminőség, hAngerő stb. tekintetében) és csak jelzési, 
indikálási célokat szolgál, kivéve azokat a típusokat, amelyek hangfrek
venciás erösítővel vannak kombinálva, pl. AMI;?', CfEM2, EFMl, EFMll. 
Ezért egy varázsszem esetleges hibájának megjavításához csak akkor 
szabad hozzákezdeni, ha a készülék egyébként már kifogástalanul mű
ködik .. (Irodalom K7.) 

A varázsszem egy részét feltétlenül látni kell. Ezért - ellentétben 
a többi rádiócs6vel - annak feltétlenül tisztának kell kivül lennie. Bi
zony igen sok varázsszemet azért nem látunk múködni, rotvel az az idők 
folyamán bepiszkolódott, beporosodott. A letlsztftáshoz a varázs<;zemet 
kelle') elővigyázattal ki kell emelni, Uletóleg tartószegletét ki kell húzni. 
Ezekután a szemlélendő részt puha ruhával tisztára kell törölni. A régi, 
bemélyedéses űvegballonú típusnál (lásd 6/d. ábra) az üveg nem eléggé 
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szilárd. ezért kellő óvatossággal kell a törlést végezni, nehogy az üveg 
körbetl berepedjen; az újabbak üvegballonjai (lásd 6jd. ábra) már sok
kal szilárdabbak. 

A cső visszatétele előtt azonban az esetleg elótte levó védőüveget 
vagy skálaüveget is feltétlenül le-, illetőleg ki kell törölni. Sajnos néhány 
készüléknél a kitörlés csak nehezen végezhet& el. és akkor is csak az 
éppen szűkséges kör méretben. A zsinórokon lógó foglalatban ülö varázs
szemre vigyázzunk, hogy a csó el ne törjön, illetve zárlatot ne okozzon 
a készülékben, ami főleg univerzális készülékben igen kellemetlen dol
gokat okozhat. 

A varázsszem is cső, így hát csak felizzított fúlószál mellett múkö
dik. Váltóáramú, és némelyik autötranszformátoros készülékben a fűtö
szál szakadása nem befolyásolja a készülék működését, sorosan !ütött, 
univerzális készülékben azonban kiesik az egész fűtökör működése. ille
tőleg két fűtökör esetén az egyiké. A fűtés, illetve, fűtések kimaradását 
a bekapcsolt és bemelegedett készülék~ beteltintve látni is lehet, hiszen 
a fel nem fűtött csövekben nem látható a vörösen izzó fénypont vagy 
fényvona l. 

Ha a varáz.sszem világítóernyóje (L} megkapja a szükséges feszült
séget, úgy az világít. Ezén, ha a befűtött cső nem világít, úgy vagy nem 
kap anódfeszültséget (pl. szakadt az anódvezeték), vagy szakadt a katód
kör; ez utóbbi a leégett katódellenállás miatt szokott bekövetkezni. 

Az eltérítő elektróda feszültségét ellenálláson lR0 ) át kapja; ennek 
értéke 0,47 és 2,2 .M [J. között szokott lenni. Ha az ellenállás szakadt, pl. 
leégett, úgy az ernyó világit, de nincs meg a külön fény-árnyék mezö. Az 
ellenállás leégettségét többnyire sz-emmel is lehet látni, a festékréteg el
szineződése, illetve lepatt~ása is mutatja. A beforrasztásra kerülő új 
ellenállás legalább 0,5 watt terhelhetöségű legyen. A kettős érzékenységű 
varázsszemeknél (pl. E.'\1 4, UM 4 stb.) két ilyen ellenállás van. ezért az 
egyik mező hiánya eset.én a hozzátartozó ellenállást kell megkeresni. 

Ha megvan az anódfeszültség, ép az eltérítő ellenállása, de mégsem 
csukódik a varázss".tem, úgy a vezérlőfeszültséget nem kapja meg és a 
vezedórács hozzávezetésében, illelve az RC szürötag elemeiben kell a 
hibát keresni. Az R ellenállás meghibásodása szakadásban szokott jelent
kezni. A C kondenzátor meghibásodásánál szakadás, illetve átvezetés. for
dul elő, az előbbi a szúretlenség miatt az é letlen árnyékszegélyben, az 
utóbbi a gyengébb mutatásban jelentkezik, hiszen tulajdonképpen egy 
egyenfeszültség leosztás is fennáll. 

Arról, hogy a varázsszem cső kifogástalan, de a vezérlő feszültség 
hiányzik, úgy lehet meggyóződni, hogy hi>zzáérünk a rácshoz (egy pl. 
LO nF-os kondenzátoron át) és mível kezünk szórt rne-.,őt szed fel , v. ár
nyékszegély elmosódottá válik. 

A vará;:r.sszem ís tönkrem~gy egyszer. éspedig többnyire a világitó 
ernyő fénye csökken, szaknyelven ,,megvakul'' a cső. Az ernyő ell1asz
nálódása a kis fényerőn kivül a foltos, szígetes. egyenetien fényben is 
jelentkezik. Ez esetben nincs más, mínt a varázsszem ldcse1·élése. 

Mlvel a varázsszemben elektronok repülnek, és ezeket a mágneses 
mező is eltéríti, a csó mellé kilWnböző helyekre odatett erős mágnes sok 
mindent elárul. E::rdemes megpróbálni! 
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A varázsszem ernyője annál fényesebben világit, minél nagyobb 
anódfeszültséget kap. F..zért kisebb feszültséggel nagyobb a cső világító
ernyőjének élettartama. Nagy feszültséggel múködtetett varázsszemnéJ. 
ha a készülékkel többnyire a heJ~i adót hallgatják, és amiatt a legszéle
sebb a fénysáv, hosszabb használat után az ernyő "beégése'' következik 
be: ezt akkor lehet látni, ha gyengébb adóra hangoljuk a késztiléket. 
Emiatt azonban a cső még üzemképes, csupán esztétikailag nem a leg
szebb. 

varázsszemnek készülékben való vizsgálatakor gyakran jó szelgála
tot tesz egy zsebtükör, pl. ha a bedobozolt készülékbe hátulról nyúlunk, 
és a cső előre mutat. az másképp nem is latható. 

Ha hazai gyártmányú készülékben varázsszem cseréje szükséges, úgy 
a hazai Tungsram csövek általában rendelkezésre állanak. 

Külföldi készülékekben azonban nálunk forgalomban nem levő és 
nem ismert varázsszenúajták ls előfordulnak. Pótlásukra valamelyik, le
hetőleg azonos aljazatú és azonos, vagy megközelítő adatú Tungsram 
csövet kell felhasználni. A XI. fejezetben ismertetett igen sokféle varázs
szemfajta adata és bekötésí rajza elő;;egHi az e téren való tájékozódást. 
E.FM típusok helyettesítése csak két csővel, egy pentódával és egy killön 
varázsszemmel lehf:!tséges. 

Es végül néhány szót a telepes varázsszemekről; szerencsére itt csak 
a DM 70 jöhet szóba. Vékony, közvetlen 1zzltású fűtőszálról lévén szó, itt 
inkább fűtőszál szakadás fordul elő. A leszakadt fűtőszál kellemetlen 
zárlatok előidézője lehet, azért az ilyen csövet azonnal vegyük ki a ké
szülékböl. 

VIII. IKER ÉS öSSZETETT VARÁZSSZEMEK 

Az iker varázsszem tipusok őséül az. irodalmi adatok az oktálalja
zatú, amerikai 6ALi csövet jelölik meg. (Irodalom F7 .) E cső adatai alap
jan. mai szcmmel nézve elavultnak tekinthető, működéséhez az átlagos
nál nagyobb űzem.ft.>szültség kellett, nem volt elég érzékeny és fénylő 
része a cső végébe volt építve. Ezért a csó nem is tett szert komolyabb 
jelentőségre, annál inkább modem európai utódai, az EM 83 és EMM 801. 

Mivel a modern csövek úgyszólván mind novál kivitelűek. az EM 83 
és EM1.1: 801 szintén azok. A többi novál varázsszem mintájára a megfi
gyelésre szánt fénylő rész a cső oldaláról szemlélhető. űzemfeszültségük 
a többi csónél nem nagyobb, hiszen általában 250 voltról szokás múköd
tetni e csöveket i!:t'"Tkkenységük is megfelel a k-övetelményeknek 

Európában egymástól függetlenül több gyár fejlesztett ki és gyárt 
tömegben kettős v.arázsszemet, éspedig: 

L az NDK-beli RFT erfurti csőgyár EM 83 típusszámmal, 
2. az NSZK-beli Teleiunken csőgyár EMM 801 t.ípusszámmal. 
Az EMM 801 típusmegjelölés két M betűje e kettösséget jól érzé

kelteti. 
E esövek igen sokrétű felhasznMási lehetöregeinek ismertetése előtt 

azok r észletes adatait és bekötését kell áttekinteni. 
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l. EM 83 típus. 

Előállító gyár: VEB Funkwerk Erfurt. NDK. (Irodalom F8, F9.) 
A cső méretrajzát és bekötési rajzát a 24. ábra mutatja. A cső belső 

felépítésének elvi rajza itt teljes és részletes. A továbbiakban az egyes 
kapcsolásoknál csak az egyszerüsített kép szerepel, ugyanis így könnyebb 
a rajz áttekintése. Azaz a katódok helyét vastag pont jelöli és a fűtő
szál jelölése elmarad, ugyancsak az árnyékolasok is. Ahol szükségesnek 
mutatkozik, ott kiteszem a csőláb megfelelő számozásait. 

Az EM 83 cső üzemi adatai: 

Határadatok: 

-·· 
~l 

11--.L-.-*-. .t 
. 18 . L. ... _ .J 

a., 

fűtés 
Ub 

6,3 V 0.3 A 
250 v 

UL 250 v 
IL 2,5 mA 

l 'Mohm Rat = Ra.2 
U st 250V O V 
Ug 
l 

o .. . --av o ... -tfiV 
4 .. -23 mrn 3 . . -18 mm 

Ua max = 550 V (hideg katóddal) 
300 V (fűtött katóddal) 

Ut_ max = 560 V (hideg katóddal) 
300 v (fűtött katóddal) 

Ut_mln = 100 V 
Na max = 0,5 W 
.Rgmax = 3MD 
Ikmax = 8 mA 
Ufk ntax =-~ 100 V 

7 

b -} 

NOVA L 

24. aora. .tiZ EM 83 cső a) méretrajza, b) belső felépítésének teljes elvi 
ra;za, c) bekötéSi rajza 
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A fenti adatok értelemszerűen mindkét rendszerre vonatkoznak. 
(Irodalom F10.) 

A szemlélésre szánt rész hossza 23 mm, a két rész együttes széles~ 
sége 18 nun. A továbbiakban a csö által mutatott ábrák szemléltetésére 
csak e területet tüntettem fel. 

Az' elóáiUtó gyár a csövet AM, valamint AM-FM vevőkben hang~ 
lásjelzöként, teszültség összehasonlítóként, k ivezérlésméróként, m érés
technika.i és egyéb elektronikai célra való felhasználáshoz ajánlja. 

Az adatokból és bekötési rajzból látszik, hogy rnlndkét csórendszer 
egymástól függetlenül vezérelhető. A csó Legfőbb érdekessége az, hogy az 
aljzat 6. számú csapjára kivezetett (SR jelű) elektróda feszültségétől füg
góen a fénysáv -8, illetve - 16 volttal vezérelhető ki, azaz az érzékeny
ség kb. l : 2 arányban változtatható. 

Nálunk az EM 83 kereskedelmi forgalomba nem került, az NDK-ból 
importált KB 100 tipusszámú magnóban azonban e cső nyert felhaszná
lást . 

Felhasználási példák: 

a) hangolásjelző AM k észülékekben: 

Ha a két rendszer azonos elektródAit párhuzamosan kapcsoljuk, úgy 
a két fénysáv együttesen mozog, így az egy~éses varázsszem indikálásá
hoz képest semmit sem nyertünk. Erre mutat példát a 25 fa. ébrán talél
ható kapcsolás. 

A 25/a. kapcsolás kivezédési tartom ánya elég kicsi. A modernebb 
lóhere varázsszemek, az ún. kétkéses típusok (pl. EM 4) már sokkal na
gyobb Itivezérlési tartománnyal rendelkeztek. Ezért, ha a bejövő vezérló
feszültséget leosztom és az egyik rendsze.rt erről vezérlem, a másikat 
pedig közvetlenül, akkor ~zinte tetszéssze.rinti kivezérlésl tartományt ka~ 
hatok. Erre mutat példát a 25fb. ábrán látható kapcsoJási rajz. 

Az osztás aránya határozza meg, hogy milyen feszültség csukja be 
a másik rendszert. Azaz gyenge adó vételekor a baloldali rendszer, erős 
adónál pedig a baloldali rendszer becsukódása után a jobboldali rend
szer csukódik be. 

A ?Sfa. és 25fb. ábrákon bemutatott kapcsolásnak megfelelő varázs
szem ábrákat mutatja be a 25 fc. ábra. 

b) hangolásjelző AM-FM készülékben: 

A kombinált AM-FM vevőkészülékekben a demodulációt AM szem
pontból l dióda, FM szempontból kettős d ióda, a határolást is elvégz6 
aránydetektor (rációdetekt.or ) kapcsolásban látja el; az aránydetektor 
többnyire aszimmetrikus kapcsolású. Aránydetektorol cső- és kristály
diódét egyaránt használnak. A 26/a. ábra az EABC ("() csővel való klvitelt 
muta.tja. 

Az EM 1.>3 cső AM· üzemben a 25Ja. ábrán látható módon működik, 
azaz a két rendszer párhu?.amosan van kapcsolva, FM üzemben azonban 
a csó nemcsak az adóállomás erősségét, hanem pontos beéllítottságát is 
mutatja. éspedig úgy, hogy a fél rehangoltság Irányát is le lehet olva.snl. 
Ez látható a 26fb. ábrán. 
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25. ábra. a) Az EM 83 alkalmazci.5a 

AM rádiókészülékben 

J. b) 256 szerinti, ele kibŐvitett kive

kivezér lé.si tartom<innyal 

c., 

-ll. -

c) A 25a ábra szerintí (I) és Z5b 

á.bra szertntí 

(ll) kapcsolás esetén 

a} fiiiEmge, b ) kőzepes, c) erós 

d.Uomás vételénél 

mutatott kép 
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AVC 

26. obm. 
Az EM 83 kapcsoZ~ba 
AM-FM vevőkészülé
kekben 
átkapcsoló FM állás
ban 
Az EM 83 CB6 a 26a 
kapcsalási rajz szeTintí 
FM üzemben 

EABC 80 
- .lU ··------c::J- -·-

a.) ~n~efl(1e adó ponto.san 
behc.1l{lolva 

b) kl5zepes er&ségü adó 
pontosan behan{loh>a 

c) erős adó pontosan 
behangolt• a 

d) rosszul beállitott adó, 
balrll félreh.anoolt>a, 

c) rosuul beálUtott ad6, 
jobbra félrehafl(101va 



c) kivezéTlésmhő: 

Ki vezérlésmér6ként az EM 83 főleg magnőkban használa tos. Lehet
séges váltófeszültséggel közvetlenül is vezérelni a csövet, így a rács a 
jelet önmagának egyenirányltja, ez azonban életlen árnyékszegélyt okoz 
és éppen ezért így nem is szokás használni. Sokkal elterjedtebb az egyen
feszültséggel való vezérlés; az egyenirányitásra többnyire kristálydióda 
használa tos. 

A 27j a . ábra szerinti kivezérlésmérö igen nagy, 40 dB bemenőjel
változást tud indi.kálni, az R, és R. ellenállások megfelelő arányú meg
választása meUett. 

Az R, és R, ellenállásokat úgy kell megválasztani., hogy összegük le
hetőleg ne haladja túl a 2 Mohmot. Ha két ellenállást használunk, bizony 
elég kényelmetlenül, killönböző értékű ellenállások beforrasztásával kell 
a megfelelót kikeresni. Ha azonban lineáris karakteriszt.ikájú potmétert, 
célszerűen kis méretú beállítópotmétert használunk, úgy a beállítás sok-

l J 
n. fN / IN 

1."118.3 ~ ~' 

.... lA 
~~-:-~.L 

..... ~v -:-.J 
R, 

' l 

U11ez ~r 
.,. 

R 2 

"'" ~ T -
250 

b. 

= 

27. cíbTa. a} Az EM 83 csóvel épitett kive:eérléaméT6, melt/40 dB bemen6-
fesziiltségvcíltozá.st is regbztrálni képes 
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b} Két ellenállás helvett sokkal kénvelmesebb a beállftcís 
potenci6méterrel, melv célszerien beállítópotencióméter 
lehet 



kal egyszerűbb és kényelmesebb. Ezt mutatja elvben és gyakorlatban a 
2'l fb. ábra. 

d) feszültségösszehasonlítás: 

Főleg a hangfrekvenciás technikában van gyak ran szükség arra, hogy 
vizuálisan jelezzük, ha egy feszültség túlhaladja a másikat, pl. a túlve
zérlés megakadályozására. Egy ilyen célra alkalmas kapcsolást mutat a 
28. ábra. 
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28. ábra. Az EM 83 kapcsolása feszültségösszehasonlitóként 

A P, potencióméterrel lehet beállitani az összehasonlítás alapjául 
szolgáló feszültséget; ennek gombjához célszerű skálát alkalmazni 

A 2. ábrán bemutatott kapcsolás nem az egyetlen lehetőség az EM 83~ 
nak -ldvezérlésmér óként való alkalmazására, ugyanis az NDK-ból im
portált KB-100 magnóban más kapcsolás van alkalmazva. (Irodalom F6.) 

e) efll/éb alkalmazások: 

Az EM 83 csőnek ezenkivül még igen sokféle alkalmazása lehetsé-
ges. Néhány ilyen: 

hidíndikátor, 
trekvenela összehasonlító, 
számláJók billenőcsöve (flip-flop), 
grid-dip méter (GDO) 
stb. stb. 

Az utóbb felsorolt két felhasználási példa annál is inkább figyelemre 
méltó, mivel a cső mlndjárt mutatja is az állapotot, azaz használatával 
mlkroamperméró, illetve glimmlámpa takarftható meg 

2. EMM 801 riptts: 

Elöállitó gyár: Telefunken, Ulm. NSZK. 
A cső méretrajzát és bekötési rajzát a 29. ábra mutatja. 
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A2 EMM 801 cs6 üzemi adatat: 

Fíités: 
Ub = U1.. 
Ral = Rali 
Ug (jelző) 
Ug! = Ugll 
Rgl = Rgtl 
IL 
lal = Iaii 
bt = bll 

Trióda adatok: 

1latáT~datok: 

Ua max 

Na max 
UL max 

ULmin 
Ik max 
Rgma:x 
Ufkmax 
Rfkmax 

6,3 V 0,3 A 
2öö v 250 v 
400 kohm 400 kohm 

o o 
o . . . - 16 V o .. . - 20 A 
:d~d [J 2 M ,(J 

1.8 •. -2,6mA 2,5 .. ·4 mA 
430· · .85 P-A 560 .• ·110 11-A 
27 .. . o mm 27 ... o m n 

Ca 100 V 
Ug - 2 V 
la 2,8 mA 
S l mA/V 
P- 19 

550 V (hideg katóddal) 
300 V (fűtött katóddal) 
0,2 w 
550 V {hideg katóddalJ 
300 V (fűtött katóddal) 
170 v 
12 mA 
3M[} 
100 v 
20 kohm 

2 

19. ábra. Az EMM801 c.sö a} méretrajza, b) bel.sö felépUésénel<: elvi rajza, 
ej bekötést rajza 



I ov - 2'1 -7,4V -9);V - 14,8'1 

z. ov O 'l ov -2 V - ?,4 v 

'6, 

30. ábra. a) az EMM 801 csó kapcsolása nagy Icivezérléiri tartomány 
elérésére 

b) a 30a szennti kapcsolassal a. cső ál tal mutatott cibrák 

A fenti adatok értelemszerűen mindkét rendszerre vonatkoznak. 
Az előállító gyár a csövet feszültségösszehasonlításra, és kivezérlés

tnérőben való felhasználásra ajánlja. Az EM 83-hoz hasonlóan azonban 
igen sok más felhasznúlása is lehetséges. (ll'odalom Fll és Fl~ és F13.) 

Igen érdekes, új k1vezérlésméró építhető, viszonylag nagy kivezédési 
tanománnyal a :ro; a . ábrán látható kapcsolás felhasználásával. 

Kis bemenőfeszültség esetén a baloldali rendszer múködik és annak 
becsokodása után lép mOködésbe a jobb()ldalí. A Telerunken által aján
lott munkaponti t>lőfeszültség é rtéke 7,4 volt, így a két csórendszer 14,8 
V-ig dolgozza feJ a bejövó feszültségel A cső által fokozatosan növekvő 
feszültségek mellett mutatott áb~at a 30;b . ábrán láthatjuk. 

Az EMM 801 csó egyéb alkalmazásaira bőven találhatunk példákat 
az irodalomban. 

3. Eat~éb ikeT vaf'éizsszemek. 

Néhány évvel ezelőtt a Valvo cég csőkatalógusaiba Celvette az ipari 
vezérlések céljaira készülö .,ptros sorozat"-ba az E 82 M kettős varllzs~ 
szemet, de mivel újabb katalógusaiban már nem szerepel, gyártását való
szinűleg beszüntette. 

A Lorenz gyár teljesen uj, szellemes és érdekes varázsszerntipus t fej
leszó"..ett kt sztereo indikálási célokra, azonban e csövet egyelőre nem 
gyártja sorozatban. (Iroda lom Fl4.) 

A Telefunken, mnjd a Siemens gyár egy diódával egybeépített ,.va
ráz..~zalagot" hozott forgalomba EAM e'6 típusjelzéssel . E csónél az erö
s ftó és jelző rész katódja küJön-külön van kivezetve, ezért igén sok ér
dekes kapcsolás valósítható meg vele. (Irodalom Fl5 és Fl6.) 
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IX. VARAZSSZEM A ROVIDHULLAMú VEV0K€SZűLEKBEN 

A közönséges, a rövid-, közép- és hosszúhullámú sávok vételére al
kalmas. sz.órakoztató rádiókészülékek csak az amplitudómodulált tAM), 
szaknyelven A. (hangzótávíró) és A. (beszéd-zene) modulációsmódú adás 
vételére alkalmas. 

A különleges célra készülÖ. úgynevezett kommunikációs vevőkészü
lékeknek. és ide kell sorolni a rövidhullámú amatőrök vevőlt is, azon
ban venni ök kell a z amatőrnyelven CW -nek nevezett, szaknyelven A, 
tipusú, azaz a billentyűzés ütemében szaggatott hordozójú Jeleket is a 
fentemlített A, és A. jeleken kívül. 

Ennek lehetővé tételére a kcszülékbe be \•an építve még egy oszcil
látor, az úgynevezett segédoszcillátor (lr.ás néven lebegtető, idegen nyel
ven ,.beat'' (olvasd "hít"") oszcillátor is, mely a K.F rezgésszámának köZe
lében rezeg. és fTekvenciájának kis értéken belül változtathatónak kell 
lennie, hogy a fül számára legkellemesebb lebegési f .rekvenciát be lehes
se.n állítani. 

A. és A. modulációjú jelek vételénél eredményesen használható az 
á llomás pontos beá llítására a varázsszem, A, jelek vételénél azonban leg
feljebb csak a bille!ltyűzés ütemében táncolna a fénye, aminek nem sok 
hasznát lehetne venni. 

Kézenfekvő a gondola t , hogy a varázsszem az A, és A, jelek vételére 
a hagyományos rr.ódon, az A, jelek vételére pedig segédoszcillátorként 
legyen be.kötve. ez ugyanis egy cső megtakarítást is jelent. (Irodalom F18 
és Fl9.) 

Egy e célra alkalmas kapcsolást mutat a 31. ábra. 

AVC 

22 n 

jKF 

ll ,, 
11 
"'----i 

471c 1oo 

3,3N 2/)n 

tt=Jt-

E8r89 J,70Jc 

30 

i' 
2SOV 

E/180 

31. ábra. A z EM 80 vaTázsszem egy kitZönleges 1-..apcsolása; A. jelek 
vételekor segédoszctllátO'Tk~nt működik, A, és A. jelek vételelroT pediQ 

a szoká&os módon 
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A rezgőkört kapacitást célsze.rú két darabból öss.zeáJUtaru, éspedig 
egy nagyobb kapacitá.sú fix tagból és egy kisebb, legfeljebb 20-30 pF 
végkapacitású forgókondenzátorból, amelynek t~gelye a készülék elő
lapjára van kivezetve, és forgatógombja előtt egy os:z;tás van a megfelelő 
beállítás megjegyzésére. 

X . VARAZSSZEMES MÉRŰKÉSZŰL'tKEKROL 

A varázsszem a rádió új, modern és tehete tlenségmentes hangol.ás
jel2őjének indult, és ma, j ó 20 évvel szüJetése után széles körben elter
jedve, a szórakoztató készülékek (rádió, magnó stb.) indikátorán túlme
nőleg az elektronika sokrétűen használt eszközévé vált. 

Ha megnézzük az elektronikus készülékeket előállító gyárak készülé
keit és berende-L.éseit, úgyszólván valamennyiben roegtaláljul: valame
lyik varázsszem tipust, valarnilyen feladat elvégzésére. Csakhogy ezek a 
gyáli elektronikus készülékek titkán 2-3 csövesek, bíz.ony javar~zűk 
Jegalább 6- 8 csöves, bár ma már nem ritkák a 40--&J csőves készülékek 
sem egy-egy komolyabb folyamat elektronikus regísztrálására. 

E nagy csőszámú készülékek ára nem az amatőrök zsebéhe2 van 
szabva, hiszen több ezer, vagy több tízezer forintot nehezen tudna ~::gy 
amatör elctt-t·emteni. 

Hol van hát akkor létjogosultsága a varázsszemes múszes,-eknek? 

.z.;mlékezzűnk csak \•issza az előzőekben tárgyaltakra, hogy miböl is 
aU egy varázss-.tem. Minden varázsszem tartalmaz legalább egy tl'iooá t 
és valamilyen indikátorrészt; néha e kettö azonos, pl. a DM 70 esetében, 
néha pedig külön, pl. a z EM 84-nél. De ha kúlön van is a tl'ióda t:s az 
indíkátol'rész, akkor JS gyakran van közősitett eleklródáj~tk. 

Van néhány varázsszemtípus, ahol nincsen közősitett elektróda, fő
leg a legrégebbiek, pl. : Cj EM 2, és a legújabbak, pl.: EM 84. Minél több 
önálló elektródAja van egy varázsszemnek, ami ki is van vezetve, annál 
többrétü felhasználása lehetséges, hiszen több egymástól független \Te7.ér
lési lehetősége van. A vezérlési lehetőségek sokrétúsége kapcsoláste<!h
ník:ai fogások megvalósitását teszi Jehetővé. Ezért előnyösek a modern 
tip-usok; EM 84 és EM 87. 

Nálunk, a katalógusrészben ismertetett igen sokféle varázsszemből 
szereocsére csak néhány típus terjedt el ; ezek 

EM 4 és UM 4, 
újabban az 

EM 80 és DM '70. 

Várható a modernebb EM 84. és érzékenyebb társának, az EM 87-nek 
elterjedése. 

Ezért varázsszemes műszerek tervezése csak a kapható, Hletve vár
hatóan forgalomba kerülő 

EM 4, EM 80, EM 84, DM 70 
típusú csövekkel érdemes. A típus megválasztása a felhasználás céljának 
megfelelően történjék. 
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Arr.atór szempontból megfizethetőnek csak azt a m<íszert lehet. ne
vezni, amelyik a varázsszemen és a hálózati egy~nirányitón kívtll legfel
jebb 2 csövet tartalmaz, a csó természetesen lehet ikercső is. Ilyen mü
szer pedig ;gen sokféle lehetséges. tu alábbiakban telsoroltak megter
vezése és megépítése mindmegannyj szep feladat. 

Ilyenek pl.: 

Gríd-dipmeter (GDO). 

R, L, C, t mP.résér e szolgáló méróhiClliK, 

Hullámmérő. 

rezonancia elven müködö t. L. C stb. merök, 
trekve-neia összehasonlitó, 
tekef'csmenetzó.TLat méró, 
balanszgenerátor, 
csövoltméró, 
kroté.ly kalibrátor, 

stb., stb. 
E sort folytatni lehetne még hosszan, hiszen a találékonyságnak és 

ötletességnek nincsenek megszabott határai. 

E !>okféle feJhasználAsi lehetőség mindeg_vike csak egy-egy arcál 
mutatja a százarcú vará1.sszemnek. 

XI. VARAZSSZEM KATALOCUS ts OSSZEHASONLlTO TABLAZAT 

E fejezetben 100 varhzsszemtípus adata és bekötése található meg 
a fontosabbak és. nálunk ismertebbek és gyakrabbau előfordulők ter
mészetesen részletesebben 

Az Üzemi és határadatok rovatokban használatos jelölések az aláb
biak: 

Ur !iltófeszüttség 
i indirekt fűtés (közvetett) 
d direkt tútés (kőzvetlen) 
It fútöáranl 
U1.. vild.gító ernyó feszültsége 

(egyúttal tápfeszültség) 
I L világító ernJIÖ árama 
Ra erősHó rész cmódmunko.eLkm6.U4sa 
Ug vezérlötesziiltség 
l a erősítő rész anódárama 
Rll rácsellenállás 
1 vagy « ténv hc8sza, illetve szöge. 

Kettős é7zékenvséoií tipusaknát a két adat egymcist6l törtv01WU41 
elt>áwztva szerepel. Különleges típusoknál a speciá.lis adat zArójelben 
vagy hullámvonallal jelölve szerepe.l. 



Ua megengedhető legnagvobb tápleazüluég 
(fűtött katóddal) 

Na mege11gedhetó Zegnaf111obb anódveazte:téQ 
Ik megengedhető k!gnagyobb k4tódáram 
Rg megengedhető legnagyobb rác.<~ellenáZlás 

Uflc megengedhető legnaf111obb teszűlUég a k4tód 
és lútöszál között. 

Amerikai és amerikai eredetű, számjeggyel kezdődő típusoknál a 
tipusszám végén esetleg található G, GT, C jeleket elhagytam, ugyanis 
az csak az űvegballonra utal. 

Bekötési rajzok: 

A bekötési rajzokon feltUntetett i c vagy i V jelzés azt mutatja, hogy 
arra a pontra a gyár bármit köthet, ezért e pontot kitámasztási pontul, 
forrasztócsúcsként felhasználni nem szabad 

Használatos jelölések: 
f f tltöszál 
k katód 
a erősitlSrész anó<f;a 
g erősítörész rácsa 
L világit6 ernyö 
g' indikátorTész rácsa 
st eltérftó elektróda 

XII. ARJEGYttK 

Az egyes varázsszemtípusok 1962. ápril isában érvényes fogyasztói 
árai: 

EM 4 
EM LIO 
UM 4 
DM 70 

67,70 Ft 
61,10 Ft 
77.80 Ft 
30,30 Ft 



tJ.zem\ aiatok Batir adatok 

T ipus u, ,, UL h Re. Ug la R g l vagy oc Ua Na IK R,., u,k Bekötés 
{VI (Al [VI lmAI [MCII (Y] (mAJ (M.DJ (VI [WI (mAJ (.MOJ (VJ és megjegyzés 

0,13 c c.o95 18° 
AM t 4 0,3 jz50 2 250 2,5 so 

1 i 0,14 -5 o,o2L 90° 

+s 160° 

Altl 2 4 0,32 !2 so o u;oo (g' ·ről vezérelve 
l -6 s· 2 

-H 160° 
C/EM 2 6.3 0.2 250 o 150° 300 1.5 12 2,5 100 

f -6 s• (g'-röl vezér elve) 2 

I"V ~,t 
V W U-'"X 

A""C"tl"'.l \o1A1Ac 
S"l. IJ6V.l JC J.V.&.C:~ t 

o•-n l"\c o.,. 1;'1-"-~T ?4.ncr .a.t l&~A nt• 
~V-UV.3 Q«,. 4 ;,4 'f'A \)"::r e: C'.l.' 4 0PU V II> C. • 

ev 843 Angol jelölés. azonos a 6AS5/6N5~tel , lásd ott . 

ev 847 Angol Jelőlés, azonos a 6AF6·tal, lá sd ott. 

ev t 3ó2 Angol jelölés, azonos az EMBO~naJ, lásd ott. 

t.~V 1434 An gol jelölés . azonos az EM4·gyel, lásd ott. 

f~V t7ó6 Angol jelölés, azonos az 1629·cel, lásd ott. 

ev t906 Angol jelölés. azonos az 6.E5-tel. lásd ott. 

ev 2747 Angol jelölés, azonos a 6U5/6G5·tel . lásd ott. 

ev 2M:! Angol jelölés, azonos az EM 1·gyel . lásd ot t . 

ev 2980 Angol jelölés, azonos a DM 70-nel, lásd ott. 

ev óOóó Angol jelölés, a?onos az EM 81-gyel , lásd ott. 

120 
0.25 o so• 

2 
-4 50 

DM 21 1,4' 25m 135 3 d 
90 0.15 o 60° 2 

-3 ·5" 3 

DM 70 Részletes adatait lásd a 19. oldalon 



•act atok zem1 Határ adatok 

Tipus Ur /1 UL /L Ra Ug l a R g l vagy~ Ua Na IK R g u lk Bekötés 
tVl fAJ LVI Lrn AI (MO) {VJ tm:\) [MOJ [V} t W) lmA J [MOI [V) és megjegyzés 

DM 71 Részletes adat ait Jásd a 19. olda lon 

DM 160 Részletes adatait lásd a 20. oldalon 

EAM 86 
2 o \,~ 17 mm 250 5 í 5 6 .3 0,3 ~50 0,2 3 0.5 3 200 

l 4 -8 1),3 - 2 rnm (Dioda I SO V, 1 mA) 4 

0.65 - 2 (l 8 (Ig, = > 70" 
~so 0.13 

' ~-=0,6) Ha ngfrekven· 300 0.4 5 3 100 
El"'lt l 6 .3 0 ,2 0,8 - 20 0,5 (I,b= <50 

ciás pentódá · 
i = (1,2) val kombi· 

(Rk= (R g_,= nál va 

--980) ···· 350k) ó 

!o + - 1.5 l ( I e.~ uo" .n = 0.65) Hangfrekven· 
0.02 300 ') ,3 3 3 100 

EFL\l ll 6.3 0.2 250 --20 175° 
ciás pent ódá· 

i val kombinál· 
(R k= (Rea= va 
900} =-' 350k) 6 

EM l Részletes adatait lásd a 8. oldalon 

o.~ o 0.175 12" 

~00 
l 

-lB 90" 

EM 8 6 .3 0 .2 275 3 100 
l 0,3 o 0.22. 90 

~50 
1 9C .. 7 -21 

EM 4 Részlet es adatait lásd a 61. old alon 

0,75 o 85°/85° 

EM 4n 6.3 0.2 !250 2/1 - 6,5 5"/ 275 3 l ()O Tes la 
i - 15 /50 8 

EM 6 Elektrorn.os adataiban azonos az EM ll ·gyel Teldunken 8 

0.33 o o.l /0.2 75"/82° 
poo 2/1 - 3 0,06/ 18°/ 

-20 /0.06 /30 

EM ll 6.3 0.2 300 0.5 5 3 l Ob 
i 0,46 -o 0 ,12/0.26 75"/83° 

ps o -4 0.07/ 15°/ 

-20 /0.08 /50 9 

EM 84 Elektromosan azonos az EM 4-gyel 10 



Ul .... 

Tipus 

EM 35 

E!l 71 

EM 7la 

EM 72 

EM 80 

EM 81 

EM 83 

EM 84 

EM 84a 

EM 8ó 

EM 87 

EM 840 

EM.M 801 

E 82 M 

HM Só 

zemi adatok Határ adatok 

ut It UL / L Ra Ug l a R(/ l vagy« Va Na lx R(/ v1k Bekötés 
i és megjegyzés (VI [Al [V] [mA] [MO] [V] (mA] (fv!Q) (V] (W] (mAJ [MO) (VI 

Elek tromosan azonos az EM ll·gyel 

Részletes adatait lásd a 12- oldalon 

Az EM71 sztlktúrésű kivitele 

Elektromosan azonos az EM71·gyel, azonban a világító ernyő 70• és 20• 
között nincs világítóanyaggal bevonva 

Részletes adatait lásd a 14. oldalon 

2 - l 0.375 65° 

6.3 0.3 !250 0.5 3 300 0,2 3 3 100 
i -10.5 0.02 50 13 

Részletes adata it lásd a 34. oldalon 

Részletes adatait lásd a 17. oldalon 

1,1 o 0.45 21 mm 

~!3 o.~7 !250 0.47 0.5 3 100 Lorenz 

1 1.6 - ll 0.06 O mm 14 

Részletes adatait lásd a 13. és 14. oldal on Lorenz 

Részlet es adatait lásd a 17. oldalon 

Az EM84 szílktílrésű kivitele Lorenz 

RéSzletes adatait lásd a 40. oldalon 

Trióda adatok: 

6.3 (),3 
- 2,5 2.7 

l 8 
i Ua = S=2,5 p = 65 

250 mA/V 12 

2.4 o 0,5 90° 
100 0,18 

-5,1) 0.2 o• 
12.6 0.15 o.5 10 s 150 Lorenz 
i 5 o l go• 

~o o o.1a 
o" 14 - 13 0,4 



Ul 
N 

Tipus 

HF 8110 

ME 4 

ME 6 

ME 91 

OSW8110 

PM 84 

UFM ll 

UM 4 

UM ll 

UM 34 

Uzemi adatok Haür adatok 

U1 11 UL /L Ra Ug l o R g l vagy cc Ua Na IK R(/ 
(VI (Al [VI lmA) (MO) (V) (mAJ (MO) lVI (W) (mAJ (MOJ 

ru NDK·beU OSW cár által készített 6E5 jelzése 
(régi, ma már nem használatos jelzéa) 

4 0,3 250 2 2 0,12 2,(5 
i 

6.3 0.2 ~50 2 2 (},12 2 .5 
i 

2.1 -o,5 0,135 
150 l - 17 o• 

9 0.2 200 
i 2.7 --o,5 0.16 

175 l -19 o• 

Az NDK·beli OSW gyár által készitett 6E5 jelzése 
(régi, ma már nem haszná latos jelzés) 

0.6 o 0.3 20 mm 

4.2 0.3 170 0,47 3 250 0.5 3 3 
i 

1.05 -15 0,04 O rnm 

0,85 --o.s 0,77 (Iaa=-0.37) 

15 0,1 200 0_.16+ 300 0.4 3 +o.02 i 0.09 -18 0.44 (Iaa=0,12) 

<Raa=500k) 

0,4 o oo•fgo• 
100 0.52 1/1 -2.CI o• J 

0.61 -8 J o• 
12.6 0,1 250 3 
i 1,4 o eo•/eo• 

~00 1,8 1/1 - 4.2 'J o/40o 

2.0 -12.5 o• ts• 

0.1 {) 0,!)5/0,1 770/770 

100 2/1 -2 0.03/ 15°/ 

-10 /0.04 /5. 
15 0,1 300 0.5 5 3 
t o 0.1/'.>.19 '18°/75° 

200 2/1 -3 0.06/ 25°/ 

-20 /0.08 /10° 

Elektromos adataiban azonos az UM4·gyel, aljazata is azonos, 
de bekötése más. 

u," Bekötés 
lVI és megj~gyzés 

Magyar 
Tungsram 15 

Magyar 
Tungsram 16 

150 Mazda 

ll 

250 

14 

6 

150 

16 

200 

9 

10 



tJzemi adatok Haür adatok 

Tipus Ut ll UL /L Ra Ug la R (l l vagy ex Ua Na lx R (l u tk Bekötés 
[V) (A) (V) [mAJ (MOJ (V) [mAJ (MO) lVI [W) [mAJ (M'O) [V) és megjegyzés 

UM 36 12.6 0,1 Egyéb adataiban megegyezik az UMll ·gyel Telefunken 16 
i 

1.1 o 0,190 O mm 
100 0.5 

2 -7 0,035 26mm 

UM 80 
2.1 o 0.325 O mm 

18 0,1 170 0,5 250 0,2 10 3 200 
i 4 -13 0,050 26 mm 

fOO 
2.7 o 0.380 O mm 

0.5 
5 -15 0.060 26 mm 13 

UM 83 20 0,1 Egyéb adataiban a zonos az EM83·mal 
i 

o 0.15 
Tungs~am 14 {]]184 17 0.1 100 0.47 

i -10 0.07 
szermt 

100 2.4 0.18 o 0.15 90° 
-5,5 0,2 00 

UM 86 19 0,1 0,5 10 3 150 Lorenz 
i ~00 5 0.18 o l 90° 14 -16 0,4 00 

VT 98 Amerikai katonai megjelölés, azonos a 605-tel 

VT 216 Amerikai katonai megjelölés. azonos a 6E5·tel 

WE 12 Azonos az EM 4·gyel. lásd ott· 

y 25 Azonos a DM 71-gyel 

4,5 o 0,25 Angol y 61 6.3 0.3 ~50 l 17 
l -22 Os ram 

4.5 o 0.24 Angol y 62 6.3 0,3 2'50 17 
i -22 Os ram 

Y 63 Elektromosan azonos az Y6l·gyel , ballonformája más. Angol 17 Osram 

4.5 o 0.25 Angol Y 64 6,3 0,3 250 17 
i -22 Os ram 

4.15 o 0,25 Angol y 73 6.0 0.16 180 17 
i - 21 Os ram 



zemi aclatok Hatir adatok 

Tipus Ut It UL h Ro Ug fo. R g l vagy ex Ua No. TK Rl1 ufk Bekötés 
(VI 1~1 [V) (mAJ IMDI (V) (mAJ (MO) [V) (WI (mAl (MO) (VI és megjegyzés 

y 119 Azonna az UM 80·nal 

l.MJ J\,ngol jelölés. azonos a DM 'lO·nel 

lMS Amer.J.kai jelölés. azonos a DM 'lO·nel 

1M 90 Tesla jelölés , elektromosan azonos a DM '10-nel. bekötése más, Jásd 19. oldal 

1N3 Amerikai Jelölé~" azonos a DM71·gyel 

2Eó 2,5 0,8 Egyéb adataiban azonos a 8E5·tél 
18 i 

1,9 o 0,13 90" 
6.ABö ~.3 0.15 135 l 

i 
O" -15.5 18 

2.2 

L;~ 
95" 

6AF6 6,3 0,15 250 
19 i O" 

o 
~ Varázsmérleg ~ 6AL7 ~.3 0,15 ~15 

20 i -'l (Rk ,-..; 3300 ohm) 

1.2 

r:~ 
135" 

6 AD 6 ltJ,3 0,15 150 
19 i 3 o" 

6BR.ó Amerikai jelzés, azonos az EM80·nal 

6CD7 Amerikai jelzés. azonos az EM34·gyeJ. 

6D.Aó Amerikai Jelzés, azonos az EM81·gyel 

6Etn Szovjet és kinat jelzés. azonos az EM80•nal 

6E6 Részletes adatait lásd a 60. oldalon 17, 18 

6FG6 Azonos az EM84·gyel 



zemi adatok Hatir adatok 

Tipus U1 11 UL /L Ra Ug la R g l vagy o; Ua No IK R g u tk Bekötés 
(V) (A l (V) (m A) (.M:O) lVI (mAJ (MOJ [V) (W) (mA) (M:OJ (VJ és megjegyzés 

4 o 0.24 90° 
6 G 6 6.3 0.3 ~60 1 

17, 18 i ~ 00 

6GX8 Azonos az EAM 86-tal 

6 H 6 Azonos a 6G5·tel 

6M2 Azonos az EM 34-gyel 

6N6 Azonos a 6AB5·tel 

686 Azonos a 6E5·tel 

3 o 
6T6 6,3 0.3 ~60 1 

i - 22 

6Uó Azonos a 6G5·tel 

6 X 6 Azonos a 6E5·tel 17 

5 o 2 liO"' 
18 6 Z-El 6.3 0,3 250 l Tosh iba 

l --'1 90 

10M2 Azoni.Js az UM-4-gyel 

19BRó Azonos az UM 80-nal 

64ME Azonos az EM 34-gyel 

66 ME A:~.onos az EM BO·nal 

t 629 J 2.6 0.15 Egyéb a{iata.iban azonos a 6E5·tel 17 
i 

6 977 Azonos a DM 160-nal 

88 666 Azonos a 6E5.·te l 



Cl> ... 

RCA gyártmány 

Szovjet gyártmány 

~K gyártmány 

u, It UL 
(V] [A ) lVI 

250 

6,3 0.2 200 
l 

100 

Ut 
(V) 

6.3 
i 

6.3 
i 

6,3 
i 

h 
[mAJ 

2 

1,4 

0,4 

I, UL 
lAl lVI 

250 

0.3 

125 

0,3 260 

250 

0,3 

200 

Ra 
[Mohm) 

1/ 1 

1/ 1 

1/1 

1. táblázat l 6Eó l 
/L Ra la Uo oe Ua max Urk max M egjegyzés 

[ mA J (MOJ (mAJ lVI • [V ( [VI 

2 0.2 {J 90. 
l 

2.55 0.1 - -7,5 o 

0,8 O, l o 
l 

l 0.055 -4 

5 6,3 --1 Trióda 
l 250 100 S= 1.2mA/V ; 

-8,25 6 p. = 24 

4 0,24 o 90 
l 

5 () ,1 -8 o Trióda 
250 100 

p. = 40 
3 0,19 o 90 

l 
4 0,09 -6,5 o 

11. táblázat l EM 4 l 
Uo oe Ua max Urkmax Megjegyzés 
[VI • [VI (VI 

o 90 

-5/- 16 5 

o 90 
300 100 

~4.2/-12.5 5 

o 90 

-2,5/-8 o 
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