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Fiatal gyermekkoromban az
egyik legkedvencebb olvasmá-
nyom volt – az akkoriban frissen
megjelent – Vajda Zoltán: Termé-
szethű hangátvitel című könyve
(Műszaki könyvkiadó, 1961). Ez,
a rojtosra olvasott kötet a műsza-
ki könyvtáram még ma is igen
becses tagja. Ne felejtsük, hogy
akkor indult hazánkban a Hi-Fi
technika elterjedése, így a maga
korában szenzációként hatott ez
az összefoglaló mű. Ha már itt
tartunk és elmondhatom, akkor
minden Hi-Fi kedvelőnek aján-
lom ezt a könyvet, mert ebben
még nem olvashatunk „gömbö-
lyű” vagy „meggyőző” hangokról
és más ilyenekről, nem olvasha-
tunk semmilyen hókusz-póku-
szokról. Ez a könyv csak a tiszta
és tudományos Hi-Fi technikáról
szól. Szerencsésnek érezheti ma-
gát aki napjainkban hozzájut pl.
egy antikváriumban.

Nos, e könyvben a szerző – töb-
bek között – több féle, „egzotikus”
végerősítő fokozat leírását is is-
mertette vázlatosan az akkoriban
„hagyományosnak” mondható-
kon felül. Akkoriban, sajnos, még
halandó ember nemigen jutha-
tott hozzá különféle tekercselő
huzalokhoz, a vasmagokról már
nem is beszélve. Meg kellett elé-
gedni azzal, ami éppen adódott.
Ezek többnyire szétbontott rádiók -
ból származtak. Így voltam vele én
is. Napjainkban már ez nem je-
lenthet túl nagy gondot, így arra
gondoltam, hogy évtizedek után,
már felszabadultan a nyomasztó
anyaghiánytól, miért ne készíthet-
nék egy univerzális, többféle vég-
foktípushoz is használható, de
mégis egyszerűen elkészíthető ki-
menőtranszformátort.

A szóban forgó kimenő a teker-
csek megfelelő összekapcsolása
után felhasználható:

– egyszerű A-osztályú,
– Ultralineár,
– Quad kapcsolású és
– McIntosh

együtemű végerősítő fokozatok-
hoz.

A primertekercs impedanciá-
ja az EL84 elektroncsőnek meg-

felelően 5200 ohm, ilyenkor
mind a négy primer tekercs so-
rosan van kapcsolva, és az anód-
körben jelentkezik az egyszerű
és az Ultralineár kapcsolásnál.
A Quad és a McIntoshnál pedig
(az elosztástól függően) meg-
oszlik az anód- és a katódkör
között. Az egyszerűség kedvéért
a szekundert csak egyféle, 8 oh-
mos impedanciára méreteztem
(három egymással párhuzamos
tekercs). Vasmagként az általá-
ban elérhető 2  SM65 hiperszil
anyagú típust használtam fel a
szerelvényeivel. Az együtemű A-
osztályú erősítőkapcsolás miatt
a transzformátorvasat légréssel
kell szerelni, ezt 0,25 mm vas-
tag prespánnal oldottam meg.
Csévetestként, ha választani le-
het, akkor az ún. forrfüleset vá-
lasszuk, mert azzal egyszerűbb
lesz a dolgunk. Ellenkező eset-
ben saját magunknak kell elké-
szítenünk és felszerelnünk a
trafóra a forrfüleknek egy tex-
tilbakelit sávot.
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Egy érdekes kimenőtranszformátor EL84-hez
Bassó Andor, xha5nm@gmail.com

Az elmúlt évi januári számunkban leírtam egy deszkamodellt, elektroncsöves kísérletekhez. Mivel elsősor-
ban hangfrekvenciás erősítőkkel való kísérletekre gondoltam, elkészítettem háromféle kimenőtranszfor-
mátort is hozzá, amelyeket a panelre fel lehet szerelni. Természetesen külön-külön, mindig azt, amelyikre
éppen szükség van. Ezek közül most az egyiket fogom ismertetni.
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