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Annak a tapasztalatnak a birto-
kában, hogy a felhasználók nem 
szerették, ha a készüléken sok 
gombot kellett egyidejûleg ke-
zelni, a konstruktõrök megma-
radtak az egygomb hangolásnál. 
Elmaradt a korábbi egyenes 
vevõknél szokásosan alkalmazott 
antenna, visszacsatolás, nagyobb 
készülékeknél a hangszínsza-
bályzás és hullámváltás gomb. 
Mivel a bakelitházas vevõknél a 
présszerszám növelte a gyártási 
költségeket, elõvették az Orion 
törpeszuper szerszámait. Tu-
dom, a gyûjtõk nem értékelik 
túlzottan a bemutatásra kerülõ 
vevõket, és nem is ezek a készülé-
kek jelentették a két gyár csúcs-
teljesítményét, de ennek ellené-
re tartogatnak érdekességeket, 
kevés helyet foglalnak el, a tör-
peszuperek kedvelõinek érde-
mes a gyûjteményüket ezekkel 
kiegészíteniük. 

A cikk megírásának célja a bir-
tokomban lévõ két készülék fel-
újításának, a paramétereiket 
egymással és a visszacsatolós 
egyenes vevõgéppel való össze-
hasonlításának ismertetése. 

 
A mûködési elv  

 
A két készülék mûködési elve 
azonos, csak a Pajtiban univerzá-
lis peremcsapos (rimlock), a Ti-
hanyban váltóáramú novál csö-
veket alkalmaztak. 

Az elsõ csõ egy nagyfrekvenci-
ás pentóda és demodulátor dió-
da. Ennek rácsára egyrészt a rács-
körben lévõ rezgõkör által kivá-
lasztott adóállomás jele kerül, 
másrészt a demodulátor diódán 
megjelenõ hangfrekvenciás jel 

egy 1 Mohmos ellenálláson ke-
resztül. A csõ anódfeszültségét az 
anódkörben lévõ rezgõköri te-
kercsen keresztül kapja. Az 
erõsített hangfrekvenciás jelet a 
csõ segédrácsáról vezetik tovább 
a hangerõszabályzóra, onnan a 
végerõsítõ csõ rácsára. A segéd-
rács körében lévõ aluláteresztõ 
RC-szûrõt úgy választották meg, 
hogy nagyfrekvencián a segéd-
rács hidegítve van, de hangfrek-
vencián még nem. A csõ elõ fe -
szült ségét a diódán fellépõ, a 
bejövõ jel nagyságától függõ ne-
gatív szabályzófeszültség biztosít-
ja. A szelektivitást javítja a rács-
körben és az anódkörben  talál-
hat két hangoltkör. A Tihany a 
helyi adóra behangolható hul -
lám szûrõt is tartalmaz. 

A végerõsítõ kapcsolása a szo-
kásos, átblokkolt katódellenállá-
sú végpentóda kis kimenõ tra fó -
val (1,2 W). A végcsõ az anódfe-
szültséget az elsõ elkóról, a 
segédrács és az elsõ csõ a tápfe-
szültséget a második elkóról 
kapja. 

A tápellátás megoldása a két 
készüléknél eltér, mert a Pajti-
ban soros fûtést, a Tihanyban 
hálózati trafót és párhuzamos 
fûtést alkalmaztak. Az elõbbiben 
nincs skálavilágítás, az utóbbi-
ban a trafó lehetõvé tette a skála-
izzó használatát. 
 

A doboz átalakítása 
 
Már találkoztunk egy korábbi 
bakelitdoboz felhasználásával, 
amikor a Siemens a háború 
elõtti 344 U készülék dobozát át-
alakítva hozta létre az 1949-es 
349V és U törpeszuper konstruk-

cióját. Itt az Orion törpeszuper 
dobozt kissé átalakítva, a 
középsõ bordát kivágva és egy fe-
hér mûanyag elõlappal ellátva, 
új köntösben jelent meg a készü-
lék. Még a régi számok is meg-
maradtak: 7681 és Futurit 6902. 
Ugyanezt a dobozt alkalmazta a 
VT 2 + 1 csöves Badacsony (R 
926) és az R 629 típusszámú 
vevõjéhez is, de ezek már 
szuperrendszerûek voltak.  

Ritkán, de lehet elõnyös ez a 
dobozkonstrukció: amennyiben 
van egy törött Orion dobozunk, 
amelynek – az új dobozoknál hi-
ányzó – függõleges bordája ép, 
és találunk színben azonos Pajti, 
Tihany vagy Badacsony dobozt; 
beragasztjuk a bordát, és hozzá-
jutunk egy komplett Orion tör-
peszuper dobozhoz. Persze ez a 
mûvelet nagyon gondos mérést 
és megmunkálást igényel. 

Az elõlapot mindkét készülék-
nél kétoldalt hajlított fémlemez-
ke tartja, a hangszórók csõ -
szegeccsel vannak rögzítve egy 
speciálisan kivágott pozdorja le-
mezre, amelyet alul két csavar, 
felül két fémcsík tart a doboz-
ban. Ezen a lemezen átbújik az 
elõlapból kiálló két csavar, ame-
lyeknek feladata az elõlap 
középsõ részének rögzítése. 
Mindkét gyár a saját 130 mm 
átmérõjû hangszóját építette be. 
A VT hangszóró a kimenõtrafót 
is tartja. Javítás közben vigyáz-
zunk arra, hogy a fehér elõlap 
hõre lágyuló mûanyag, így a for-
rasztópákával könnyen megsért-
hetjük! A két skálaüveget nem 
ragasztással, hanem ennek az 
anyagnak a ráolvasztásával rögzí-
tették. Ez a megoldás elõnyös, 
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Az utolsó 2 + 1-es 
egyenes vevõk 

Simoncsics László okl. villamosmérnök, 
simoncsics.laszlo@t-online.hu 

 
 
Nem tudom, kinek jutott eszébe, hogy tizenöt évvel a hálózati táplálású egyenes vevõk gyártásának leállí-
tása után – a Philips 1940-ben (32 V), a Telefunken 1941-ben (241 V), az Orion 1942-ben (202) gyártotta 
az utolsó visszacsatolt vevõit – újra egyenes rendszerû vevõket kellene gyártani. Nyilván olcsó, egyhullám-
sávos készülékre volt szükség.
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