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Az említett tanácsa-
dó egy-egy fejezetet
szentel a csövek mé-
rési módszereinek, a
megszűnt csőtípusok
helyettesítésének és
a kétféle Tungsram
csőmérő ismertetésé-
nek. Ez utóbbiak kö-
zül az ún. Tungsram
– EKA csőmérő sze-
repelt az előző év-
könyvben, és részle-
tes – kapcsolási rajz-
zal kiegészített – le-
írása a Nosztalgia Rá-
dió Hírújság 71. szá-
mában. A másik, a
„nagyáramú” emisz-
sziómérő blokksémáját
az eredeti kiadványból vettük át
(1. ábra). A csőmérő egyszerűsé-
gét még elősegítette, hogy ab-
ban az időben a Tungsram a ha-
zai piacra csak körmös csöveket
gyártott, így a csőmérőbe csak
egy kosaras foglalatot kellett be-
építeni. A csövek bekötésének
tervezésénél igyekeztek a konst-
ruktőrök azonos érintkezőhöz
azonos elektródákat kihozni. Az
árammérő legalacsonyabb mé-
réshatára 20 mA, így lehetséges
volt egy durva, 10 mA-es, 500
Ω/V érzékenységű alapműszer
használata. A hálózati transzfor-
mátor a fűtőfeszültségeken kívül
csak egy 30 V-os tekercset tartal-
mazott, az egyenirányítást maga
a mérendő cső végezte, és az
alapműszernek rövid ideig a cső-
zárlatot is el kellett viselnie.

A mérés elve

A katód kivételével az összes
elektróda az anóddal össze van
kötve, tehát a csöveket dióda-
kapcsolásban mérjük. Az áram-

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 sze-
rinti négy csoportba sorolták. A
legkisebb katódfelülete (katód-
áram!) a direkt fűtésű telepes
csöveknek van, majd az indirekt
fűtésű nagyfrekvenciás pentó-
dák és hangfrekvenciás triódák,
ezután a végerősítő pentódák,
majd a nagyáramú végerősítő
pentódák következnek. A mű-
szer kezelése ennek megfelelő-

en igen egyszerű: csak a
műszer méréshatárát
kell a csőtípusnak meg-
felelően kiválasztani, a
fűtőfeszültséget beállí-
tani és a mérőfeszültsé-
get egy nyomógomb se-
gítségével rákapcsolni.
A mennyiben a műszer-
mutató kitérése a 7 mA-t
meghaladja, a cső „nor-
mális”, 5 és 7 mA között
„üzemképes”, 5 mA
alatt „gyenge”. Arra fi-
gyeljünk, hogy a mérés
túlzottan igénybe vehe-
ti a csövet, ezért a mérő-
feszültséget csak rövid
ideig szabad rákapcsol-

ni! A zárlatos csőre a mű-
szer mutatójának kilendüléséből
lehet következtetni.

A mérési lehetőségek
kibővítése

Az elkészített műszer kapcsolási
rajzát a 2. ábra mutatja. A háló-
zati transzformátor 12-féle fűtő-
feszültséget és az emissziómérés-
hez szükséges 30 V váltófeszült-
séget szolgáltatja. Mivel a műszer
legmagasabb méréshatára 180
mA, a védelmet egy 300 mA-es
biztosíték és a műszerrel párhu-
zamosan, nyitóirányban kötött
szilíciumdióda látja el. A 10 mA-
es műszer méréshatárának kiter-
jesztését egy ún. Ayrton-sönt vég-
zi. A kiválasztott fűtőfeszültséget
külső műszerrel ellenőrizhetjük.

Az eredeti leírás szerinti mű-
szer mérési lehetőségét kibőví-
tettem. A „K” jelzésű kosaras fog-
lalatnál az ECH 4-nek a többi
„K” csőtől eltérő katódbekötését
egy kapcsoló választhatja ki,
ugyanez a helyzet az oktál fogla-
latú UCH 4 és a többi „O” cső
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1. ábra

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

A Rádiótechnika Évkönyve 2014-ben megjelent, – a csőmérőkről szóló – cikkemben megígértem, hogy is-
mertetek egy csőmérő építési leírást, amelyet a Tungsram Rádió tanácsadó 1941-es kiadása alapján készí-
tettem el. Ezt a műszert – állítólag – Budapesten a Tungsram városi irodájában a reklamációk ellenőrzé-
sére használták. 
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esetében. Az ötcsapos „E” Euró-
pa foglalatú csövek középső
érintkezője indirekt fűtésű csö-
veknél katód, direkt fűtésű csö-
veknél árnyékolórács lehet. En-
nek átváltását is egy kapcsoló
végzi. Van lehetőség néhány „L”
loktál és „A” acélcső mérésére is.
Azon csövek esetében, amelyek
szabványos bekötésű demodulá-
tor diódákat tartalmaznak, ezek
túlterhelésének megakadályozá-
sára a mérésből kikapcsolhatók.
A felső anód-, rács- és katódkive-
zetésű csövek részére még két
banánhüvelyt helyeztem el.

A műszer elkészítése

A célra az egykori EMG kis cső-
voltmérő dobozát alakítottam
át. A gyár ezt a téglatest formájú,
hűtőnyílásokkal, felül védőrács-
csal és fogantyúval ellátott,
könnyen szétszerelhető dobozát
számtalan különféle műszerfaj-
tájához alkalmazta: a több válto-
zatban ismert 1341 típusú „Ori-
vohm” és az 1343 típusú HV és
HF üzemi csővoltmérőhöz, az
Oripons és Servotest műszerek-
hez stb. Egy hibás példány ezek-
ből könnyen beszerezhető. Az
eredeti műszerből a dobozt,
esetleg a szekunder oldalon át-
tekercselt hálózati trafót, a háló-
zati kábelt és a panelt használ-
hatjuk fel. Mondhatjuk, hogy
„csővoltmérőből csőmérőt” ké-
szítünk.

Mechanikai munkák
A dobozt szétszedjük, a díszelő-
lapot leszereljük (ezt nem hasz-
náljuk fel), a paneltartó csavaro-
kat kicsavarjuk és az előlapot a 3.
ábrán látható vastag piros vonal
szerint kivágjuk. Lehet lombfű-
résszel vagy más vágószerszám-
mal, nem igényel túl pontos
munkát.

Szerelőlapnak 2 mm vastagsá-
gú bakelitlapot használunk. Rá-
fektetjük az eredeti díszelőlapot
és körberajzoljuk. A fokozatkap-
csolók tengelyeinek helyét az elő-
lapról jelöljük át, ezek az előlap-
ra vannak rögzítve. A többi fura-
tot, a műszer és foglalathelyek ki-
vágását az említett 3. ábrának
megfelelően készítjük el. Figye-
lem! Az ábra csak vázlatos, a tény-
leges kivágásokat a saját alkatré-
szeink és foglalataink rajzának
megfelelően kell elkészíteni!

A bakelitlemez nem takart ré-
szeire csak a csőfoglalatok, a ba-
nánhüvelyek és az alapműszer
vannak szerelve. A többi részt és
az alatta lévő csavarfejeket kétré-
szes szürke „díszelőlap” takarja,
amelyre elkészíthetjük a felirato-
kat. A kisebbik 65 × 93 mm, a na-
gyobbik 167 × 103 mm méretű, az
utóbbiból alul a loktál foglalatnak
megfelelő méretet ki kell vágni.
Ezeket a lemezeket és szerelőla-
pot az előlaphoz díszalátéttel sze-
relt M3-as csavarok rögzítik.

A jobb oldali kisebb lemez
alatt a műszer méréshatár-váltó
fokozatkapcsoló és a „MÉRÉS”
feliratú piros nyomógomb talál-
ható, lehet kiugró „Isostat” kap-
csoló,  amely a panel lehajlított
lemezszélére van szerelve. A KT
1211 típusú, átfedéssel szerelt fo-
kozatkapcsoló feliratai: felül 20,
70, 120, 170, alul mA.

É
P

Í
T
É

S

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

2. ábra
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