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Zanati Tibor vegyészmérnök, aki
átszervezés során a Konvertából
került a tranzisztorgyártásba, így ír
az előzményekről: Az M. E. osztály
a háború után alakult (neve a Mik-
rohullámú Elektroncső rövidíté-
se), több katonai fejlesztési téma
mellett a félvezetőtechnika szem-
pontjából érdekes a termisztorok
(1956 – 1963) és a mikrohullámú
szilíciumdióda gyártására. A ger-
mánium-eszközök gyártását meg
kellett előznie a Híradástechnikai
Kutató Intézetben a germánium
kristály fejlesztésének, ezután in-
dulhatott az Izzóban a tűsdióda
(OA1160), majd az aranytűs dió-
dák (OA1180) gyártása. 

Még 1956 előtt elkezdődött a
HIKI-ben – szovjet minta alapján
– a P6A – P6D mintapéldányinak
fejlesztése és az Izzó 1958-ban el-
kezdhette a kísérleti gyártást.
Még ebben az évben megindul-
hatott a korszerűbb P13 – P15 tí-
puscsalád gyártása, szintén a szov-
jet minta alapján. Az ún. szín-
üvegtok bevezetésével kerülhet-
tek ezek a tranzisztorok az Ama-
tőrboltba értékesítésre. (Forrás:
Fejezetek a magyar mikroelektro-
nika történetéből, szerk. Dr. Moj-
zes Imre.)

Természetesen a katonaság is
élénken érdeklődött az új eszköz
iránt. A KÜM átvevő (Katonai
Üzemi Megbízott) nagyon szigo-
rú volt. Emlékszem, a MEO-ban
ott ült a mérőnő mellett, és min-
den mérésnél ellenőrizte a para-
méterek értékét, azok időbeli
stabilitását. A gyártási kihozatal
rendkívül rossz, a selejt 90% fe-
lett volt.

A tranzisztorreklámot (1. áb-
ra) és a táblázatot az RT 1959-es
száma hozta. A P tokozású tran-
zisztorok fotója (2. ábra) mutat-
ja a „kalapos” kivitelt és azt is,
hogy milyen megbecsülésben ré-

szesültek a tranzisztorok: minia-
tűrcsövek dobozában kerültek
árusításra, és akkori viszonyok
mellett nagyon magas áron. En-
nek a tokozásnak a legnagyobb
hátránya volt, hogy az alapkris-
tály, a bázis, össze volt kötve a
fémházzal, ez megnövelte a bá-
ziskapacitást, miáltal az egyéb-
ként is alacsony határfrekvencia
tovább csökkent.

A színüveg tok után, amely a
tranzisztorszerelvény kedvezőt-
len hűtése miatt nem volt elő-
nyös, már a nyugati minták alap-
ján alkalmazta az EIVRT a TO-1
fémtokot az OC1070 – 1077 tí-
pusok gyártásánál. Ebben a toko-
zásban kerültek kialakításra a
pnp és npn ún. komplementer
párok (a 3. ábrán is látható
AC187 – 188, új típusjelzéssel).
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A tranzisztorgyártás kezdetei Magyarországon
Természetesen erről az eseményről is részletesen megemlékezett az RMK a folyóiratában. A fiatalabb szer-
zők a korabeli Rádiótechnikából és szórólapokról, az idősebbek, mint magam is, felidézhetik emlékeiket a
nagy eseménnyel kapcsolatban. Könnyű helyzetben vagyok, mert mint Izzó tanulmányi ösztöndíjas, 1958-
tól az ún. „M. E. osztályon” voltam üzemi gyakorlaton, és később itt készítettem a diplomamunkámat.

2. ábra1. ábra
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A TO-1 tokra már lehetett hűtő-
tuskót húzni, amely csavarozha-
tó volt a hűtőlemezre. Az első
nagyteljesítményű tranzisztor a
TO-3 tokos OC1016 (későbbi tí-
pusjelzése ASZ1016) volt.

Az amatőrök legnagyobb bá-
natára a nagyfrekvenciás tran-
zisztorok hiányoztak. Ezen nem

sokat segített a kisebb méretű
lapkára ötvözött OC1044 – 45 tí-
pus. 1963-ban kezdődött az ún.
drift tranzisztorok gyártása, ame-
lyekkel a felső határfrekvencia
100 MHz-ig volt kitolható, de ez
már egy másik történet...

Végül engedjen meg az olvasó
egy kis dicsekvést. Abban az idő-
ben minden – addig csöves ké-
szülékekkel foglalkozó – amatőr
rávetette magát a tranzisztoros
kütyükre. Persze az új technikát
meg kellett szokni, de egy óriási
előnye volt, hogy nem rázott. Mi-
vel ott voltam a MEO-ban, mé-
réssel tudtam válogatni jobb pél-
dányokat, ezért egy 9 tranziszto-
ros erősítőt készítettem az Audio
magnetofon-adapteremhez.

Négy zseblámpaelemmel elég
jól szólt, mint lejátszó erősítő. A
P13B típus volt a kiszajú az akkor
gyártott tranzisztorok között. A
kapcsolási rajzot (ld. lent) be-
küldtem a Rádiótechnikának,
ahol az a „Válaszolunk olvasóink-
nak” rovatban az 1963/8. szám-

ban megjelent. A szerkesztőség
meg is jegyezte, hogy kicsit sok a
9 tranzisztor. De a lényeg az volt,
hogy az Audio adaptert egy
„kurblis” gramofonra feltéve
kész volt a „telepes” magnetofon,
ami akkor nem volt kis dolog!

Simoncsics László
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3. ábra
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