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Annak következtében, hogy a rá-
dió-műsorszórás, a „broadcas-
ting” megszületését megelőzte a 
drótnélküli telegráfia időszaka, 
tehát a húszas évek elején, ami-
kor először az USA-ban, majd 
Európában megindult a hivata-
los műsorszórás, már sok dolog 
elméletileg tisztázott és techno-
lógiailag megoldott volt. Egy Né-
metországban kiadott könyv rész-
letesen tárgyalja a kor ismert 
megoldásait, alkatrészeit (Eugen 
Nesper: Der Radio-Amateur, 6. ki-
adás, 1925). Ezeket azért érde-
mes megismerni, mert a restau-
ráló munka szempontjából a 
„legtitokzatosabb” az 1925-1930 
közötti időszak. Több forrás alap-
ján mondhatjuk, hogy a kezde-
tek idején már ismertek voltak az 
alábbi megoldások és eszközök: 

– Volfrámkatódú, direkt fűté-
sű triódák (telítési áram = 3 
mA), amelyek jórészt a pozitív 
rácsfeszültség-tartományban 
dolgoztak (S = 0,1 ... 0,3 mA/V). 

– Általános volt az ún. izzító el-
lenállások használata, minden 
csőhöz külön-külön, amelyekkel 
szabályozták a cső erősítését, 
anódáramát. 

– Ismert volt az említett csövek 
nagyfrekvenciás és hangfrekven-
ciás erősítőként, oszcillátorként 
és audion demodulátorként tör-
ténő felhasználása. 

– Az alkatrészek közül a csil-
lám- és a papírszigetelésű kon-
denzátorok, a huzal- és az igazi 
szilit- (szilíciumkarbid), valamint 
a grafitellenállások (később a 
lakkréteg ellenállásokat nevezték 
helytelenül sziliteknek). 

– A tápegységet a fűtőakku-
mulátor és a száraz vagy nedves 
anódtelep jelentette. 

– Az akkumulátorok töltését 
vagy egyenáramú, vagy váltóára-
mú hálózatból, higanykatódos 
egyenirányítóval végezték (a kis 
katódáram miatt a vákuumcsö-
vek nem feleltek meg). 

– Nagyfrekvenciás célra lég-
magos tekercset alkalmaztak, is-
mert volt a „mézsejt” tekercselés 
és a litzehuzal, az induktivitás 
beállítására különböző variomé-
tereket használtak. 

– A forgókondenzátorok kö-
zül a „kapacitásegyenes” lég szi -
ge telésû és a csillámszigetelésű 
volt divatban. 

– Hangfrekvenciás fokozatok 
illesztésére „közbenső transzfor-
mátorokat” alkalmaztak, de is-
mert volt az RC-csatolás is.  

– Ismert volt a fejhallgató és a 
mágneses rendszerű tölcséres 
hangszóró, emellett egy a dina-
mikus hangszóróhoz hasonló 
tölcséres szerkezet (Magnavox). 

– Szigetelő és szerkezeti anyag-
ként főleg az ebonitot (kemény-
gumi), cellont (acetilcellulóze, a 
későbbi acetáthuzal impregnáló 
anyaga) és a paraffinban kifőzött 
fát használták. A bakelit már is-
mert volt, de csak később terjedt 
el általánosan. 

A csövek kis erősítése miatt 
többször alkalmaztak 3 fokozatú 
nagyfrekvenciás és 4 fokozatú 
hangfrekvenciás erősítőt. 

 
1925 – 1930 

 
Ebben az időszakban Magyaror-
szágon három cég is gyártott 
elektroncsöveket. Az Orion az 
osztrák Sator, a Vatea és a Tungs-
ram saját típusait gyártotta. A csö-
vekre ekkor még a típusszámon 
kívül felírták a fűtőfeszültség, a 
fűtőáram és az anódfeszültség ér-
tékeit is. A csövek paraméterei 
nagyon hasonlítottak egymásra, 
mert a csövek fűtőteljesítmény, 
anódáram (meredekség) adatait 
lényegében a katódgyártási tech-
nológia szabta meg. 1925 után 
már csak a tóriumos volfrám- és a 
báriumkatódokkal találkozha-
tunk. (Ezek még nem azonosak a 
későbbi oxidkatódokkal.) Ter-
mészetesen direkt fűtésű triódák-

ról van szó, bár az évtized végén 
már megjelentek az ún. kétrácsos 
csövek és a végpentódák. 

Csak a báriumkatódú csövek 
megjelenése után (1926) beszél-
hetünk a csövek funkció szerinti 
megkülönböztetéséről. A gyárak 
külön típusokat ajánlottak audi-
on, nagyfrekvenciás erősítő, ala-
csony frekvenciás erősítő és vég-
erősítő céljára. 

Ebben az időben a gyári és az 
amatőr építésű készülékek még 
nem különböztek jelentősen, 
hiszen nem volt mai értelem-
ben vett sorozatgyártás, ugyan-
akkor a gyárak az amatőröket is 
ellátták gyári alkatrészekkel. A 
csőfoglalatok, kondenzátorok, 
potenciométerek csavaros csat-
lakozással voltak ellátva, így for-
rasztás nélkül is otthon össze le-
hetett rakni a gyári kitből egy 
készüléket. A négyszög-kereszt-
metszetű (félkemény) rézhuzal 
megbízhatóbb kontaktust ered-
ményezett, ezért alkalmazták 
ezt kötőhuzalként. 

Az időszak elejére jellemző 
megoldások: – csövenkénti izzí-
tó ellenállások (huzalpotmé-
ter) a fűtőáram beállítására, – 
két-, háromfokozatú nagyfrek-
venciás erősítés külön hangolt 
forgókondenzátorokkal (az 
utolsó az audion), – transzfor-
mátoros csatolású hangfrekven-
ciás fokozatok a telefontechni-
kában alkalmazott fejhallgató 
vagy hangszóró csatlakozókkal 
(jack). A fejhallgatók és a hang-
szórók is mágneses rendszerű-
ek voltak. A hangszórók valami-
vel nagyobb elektroakusztikus 
átalakítóval és exponenciális 
tölcsérrel voltak felszerelve. A 
csövek számához viszonyítva fel-
tűnően kevés rétegellenállást és 
kondenzátort alkalmaztak. Ter-
mészetesen a telepes és az egye-
nes rendszerű készülékek domi-
náltak, de létezett transzponáló 
(szuper) készülék is (triódás!) 
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