
Elfelejtett műszerek 4. 
 
Varázsszemes kijelzők 
 
A csöves korszak kedvenc kijelzői voltak a varázsszemek, ezek az elektronoptikai elven 
működő eszközök, amelyek olcsók és teljesítmény nélkül vezérelhetők voltak. 
Az elektroncsöves vevőkészülékek hangolásjelzői mellett mindenféle műszerben alkalmazták, 
amelyek maximum, vagy minimumindikálás elvén működtek. 
Az egyik legismertebb műszer a RADIOMETER cég RLC mérője (1. kép), amely még ma is 
jól használható, széles méréstartományú multiméterként. A kijelzője a kettős érzékenységű 
EM 4 típusú varázsszem, amelynél az egyik oldal árnyéka kb. – 5 V, a másik kb. -16 V 
rácsfeszültségnél csukódik össze. Mivel ezt a típust sok vevőkészülékben használták, ma már 
beszerzése reménytelen.  
Kimondottan műszercélra fejlesztette a Lorenz cég a színüveg EM 71 varázsszemet, előnye, 
hogy az árnyékszög 130o-ra szétnyílik, és a börzéken kapható. Ennek a varázsszemnek a 
felhasználásával könnyen megépíthető műszert szeretnék ismertetni. 
Régi készülékek felújításánál a legnagyobb gondot okozza a leperemezett alumíniumházban 
lévő KF trafók és egyéb rezgőközök ellenőrzése. Ezek tekercséhez a közismert GDO 
(mérőoszcillátor) segítségével nem tudunk hozzáférni, pedig nagyon gyakori hiba, hogy a 
felhasznált csillámkondenzátor értékét vesztette, ezért nem tudjuk a rezgőkört a megfelelő 
frekvenciára hangolni. Ebben az esetben a szétbontás, kondicsere, visszaperemezés segíthet. 
Mindezt a munkát megtakaríthatjuk, ha van varázsszemes mérőrezonátorunk, amelynek 
segítségével a rezgőkör önfrekvenciáját magában a készülékben, minden megbontás nélkül 
ellenőrizhetjük. 
A műszerünkben alkalmazott oszcillátort az irodalomban anódcsatolt vagy TPTG 
oszcillátornak nevezik. A rácskörben van egy hiteles frekvenciaskálával ellátott rezgőkör, a 
vizsgálandó rezgőkört az anódkörbe kapcsoljuk. Amikor a két rezgőkör 
rezonanciafrekvenciája egyezik, az oszcillátor berezeg. A rezgési állapot kijelzéséhez 
előnyösen alkalmazható a varázsszem. A két rezgőkörnek nem kell semmilyen csatolásban 
lennie, a berezgés az anód-rács kapacitáson keresztül jön létre. 
A készülék kapcsolási rajzát a 2. képen mutatom be. A mintakészülékben az EC 92 típusú 
miniatűr cső az anódcsatolt oszcillátor, de bármilyen trióda használható. A trióda és a 
varázsszem között egyenáramú csatolás van. Amíg nem rezeg az oszcillátor, a trióda rácsán 
pozitívabb a feszültség, mint a varázsszemén. Ha berezeg az oszcillátor, a rácsfeszültség 
negatívabbá válik, ezt jelzi a varázsszem árnyékszögének csökkenése. A műszer 
érzékenységét az EM 71 katódkörében lévő potencióméterrel állíthatjuk. A 6X4 egyenirányító 
cső helyett szilíciumdiódát is alkalmazhatunk. Hálózati transzformátort egy régi csöves 
kimenőtrafóból tekercselhetünk át. A hangolóforgó a VT kettősforgó egyik oldala, a tekercs 
menetszámok és induktivitás értékek 6 mm-es ferritmagok esetén érvényesek. A hitelesítést 
bármilyen frekvenciamérővel végezhetjük. Az ismertetett műszert szinte minden készülék 
helyreállítása során használtam. 
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