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Nagyáramú emissziómérő
Simoncsics László, simoncsics.laszlo@t-online.hu

ÉPÍTÉS

A Rádiótechnika Évkönyve 2014-ben megjelent, – a csőmérőkről szóló – cikkemben megígértem, hogy ismertetek egy csőmérő építési leírást, amelyet a Tungsram Rádió tanácsadó 1941-es kiadása alapján készítettem el. Ezt a műszert – állítólag – Budapesten a Tungsram városi irodájában a reklamációk ellenőrzésére használták.
Az említett tanácsadó egy-egy fejezetet
szentel a csövek mérési módszereinek, a
megszűnt csőtípusok
helyettesítésének és
a kétféle Tungsram
csőmérő ismertetésének. Ez utóbbiak közül az ún. Tungsram
– EKA csőmérő szerepelt az előző évkönyvben, és részletes – kapcsolási rajzzal kiegészített – leírása a Nosztalgia Rádió Hírújság 71. számában. A másik, a
„nagyáramú” emiszsziómérő blokksémáját
az eredeti kiadványból vettük át
(1. ábra). A csőmérő egyszerűségét még elősegítette, hogy abban az időben a Tungsram a hazai piacra csak körmös csöveket
gyártott, így a csőmérőbe csak
egy kosaras foglalatot kellett beépíteni. A csövek bekötésének
tervezésénél igyekeztek a konstruktőrök azonos érintkezőhöz
azonos elektródákat kihozni. Az
árammérő legalacsonyabb méréshatára 20 mA, így lehetséges
volt egy durva, 10 mA-es, 500
Ω/V érzékenységű alapműszer
használata. A hálózati transzformátor a fűtőfeszültségeken kívül
csak egy 30 V-os tekercset tartalmazott, az egyenirányítást maga
a mérendő cső végezte, és az
alapműszernek rövid ideig a csőzárlatot is el kellett viselnie.

mérőnek négy méréshatára van,
a kiválasztást a cső fajtájának (a
katód méretének) megfelelően
kell végezni. A szakemberek a
Tungsram csöveket a mérés
szempontjából az 1. táblázat szerinti négy csoportba sorolták. A
legkisebb katódfelülete (katódáram!) a direkt fűtésű telepes
csöveknek van, majd az indirekt
fűtésű nagyfrekvenciás pentódák és hangfrekvenciás triódák,
ezután a végerősítő pentódák,
majd a nagyáramú végerősítő
pentódák következnek. A műszer kezelése ennek megfelelő-

A mérés elve
A katód kivételével az összes
elektróda az anóddal össze van
kötve, tehát a csöveket diódakapcsolásban mérjük. Az áram-
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1. ábra

en igen egyszerű: csak a
műszer méréshatárát
kell a csőtípusnak megfelelően kiválasztani, a
fűtőfeszültséget beállítani és a mérőfeszültséget egy nyomógomb segítségével rákapcsolni.
A mennyiben a műszermutató kitérése a 7 mA-t
meghaladja, a cső „normális”, 5 és 7 mA között
„üzemképes”, 5 mA
alatt „gyenge”. Arra figyeljünk, hogy a mérés
túlzottan igénybe veheti a csövet, ezért a mérőfeszültséget csak rövid
ideig szabad rákapcsolni! A zárlatos csőre a műszer mutatójának kilendüléséből
lehet következtetni.
A mérési lehetőségek
kibővítése
Az elkészített műszer kapcsolási
rajzát a 2. ábra mutatja. A hálózati transzformátor 12-féle fűtőfeszültséget és az emisszióméréshez szükséges 30 V váltófeszültséget szolgáltatja. Mivel a műszer
legmagasabb méréshatára 180
mA, a védelmet egy 300 mA-es
biztosíték és a műszerrel párhuzamosan, nyitóirányban kötött
szilíciumdióda látja el. A 10 mAes műszer méréshatárának kiterjesztését egy ún. Ayrton-sönt végzi. A kiválasztott fűtőfeszültséget
külső műszerrel ellenőrizhetjük.
Az eredeti leírás szerinti műszer mérési lehetőségét kibővítettem. A „K” jelzésű kosaras foglalatnál az ECH 4-nek a többi
„K” csőtől eltérő katódbekötését
egy kapcsoló választhatja ki,
ugyanez a helyzet az oktál foglalatú UCH 4 és a többi „O” cső
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1. táblázat
Csövek mérés szerinti besorolása
Csoport

Műszer m.határa

Csőfajták

Csőtípusok

1.

20 mA

Telepes csövek

KF 4, KL 5

2.

70 mA

Nagyfrekv. erősítők

AF 7, EF 6

3.

120 mA

Végerősítők

AL 4, EL 3

4.

170 mA

Nagyáramú végcsövek

AL 5, EL 6

esetében. Az ötcsapos „E” Európa foglalatú csövek középső
érintkezője indirekt fűtésű csöveknél katód, direkt fűtésű csöveknél árnyékolórács lehet. Ennek átváltását is egy kapcsoló
végzi. Van lehetőség néhány „L”
loktál és „A” acélcső mérésére is.
Azon csövek esetében, amelyek
szabványos bekötésű demodulátor diódákat tartalmaznak, ezek
túlterhelésének megakadályozására a mérésből kikapcsolhatók.
A felső anód-, rács- és katódkivezetésű csövek részére még két
banánhüvelyt helyeztem el.

Szerelőlapnak 2 mm vastagságú bakelitlapot használunk. Ráfektetjük az eredeti díszelőlapot
és körberajzoljuk. A fokozatkapcsolók tengelyeinek helyét az előlapról jelöljük át, ezek az előlapra vannak rögzítve. A többi furatot, a műszer és foglalathelyek kivágását az említett 3. ábrának
megfelelően készítjük el. Figyelem! Az ábra csak vázlatos, a tényleges kivágásokat a saját alkatrészeink és foglalataink rajzának
megfelelően kell elkészíteni!

A bakelitlemez nem takart részeire csak a csőfoglalatok, a banánhüvelyek és az alapműszer
vannak szerelve. A többi részt és
az alatta lévő csavarfejeket kétrészes szürke „díszelőlap” takarja,
amelyre elkészíthetjük a feliratokat. A kisebbik 65 × 93 mm, a nagyobbik 167 × 103 mm méretű, az
utóbbiból alul a loktál foglalatnak
megfelelő méretet ki kell vágni.
Ezeket a lemezeket és szerelőlapot az előlaphoz díszalátéttel szerelt M3-as csavarok rögzítik.
A jobb oldali kisebb lemez
alatt a műszer méréshatár-váltó
fokozatkapcsoló és a „MÉRÉS”
feliratú piros nyomógomb található, lehet kiugró „Isostat” kapcsoló, amely a panel lehajlított
lemezszélére van szerelve. A KT
1211 típusú, átfedéssel szerelt fokozatkapcsoló feliratai: felül 20,
70, 120, 170, alul mA.

A műszer elkészítése

Mechanikai munkák
A dobozt szétszedjük, a díszelőlapot leszereljük (ezt nem használjuk fel), a paneltartó csavarokat kicsavarjuk és az előlapot a 3.
ábrán látható vastag piros vonal
szerint kivágjuk. Lehet lombfűrésszel vagy más vágószerszámmal, nem igényel túl pontos
munkát.
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A célra az egykori EMG kis csővoltmérő dobozát alakítottam
át. A gyár ezt a téglatest formájú,
hűtőnyílásokkal, felül védőrácscsal és fogantyúval ellátott,
könnyen szétszerelhető dobozát
számtalan különféle műszerfajtájához alkalmazta: a több változatban ismert 1341 típusú „Orivohm” és az 1343 típusú HV és
HF üzemi csővoltmérőhöz, az
Oripons és Servotest műszerekhez stb. Egy hibás példány ezekből könnyen beszerezhető. Az
eredeti műszerből a dobozt,
esetleg a szekunder oldalon áttekercselt hálózati trafót, a hálózati kábelt és a panelt használhatjuk fel. Mondhatjuk, hogy
„csővoltmérőből csőmérőt” készítünk.

2. ábra
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