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Néha egy tárgyat nagyon megbecsülnek. Ilyen volt régi kedves 
barátom ajándéka, egy magyar gyártmányú reflex klisztron talán az 
ötvenes-hatvanas évekből. Nem elég, hogy bőrutánzat borítású 
zsanérral nyíló doboza van, abban még szivacsbetét és abban még egy 
formázott bársony tokocska is járt neki. Figyelemre méltó, hogy aljzata 
sem bakelit, hanem porcelán, sőt arra rá van égetve a gyár emblémája 
is. Bár, ahogy olvasom, a VATEG lehet, hogy kutatóintézet volt, nem 
is hagyományos gyár. Ez a kis cső egyébként nagyon hasonlít egy 
amerikai típusra (RK5721), de ez nem szégyen, elég nehéz lehetett 
meg technologizálni, gyártani így is. 

 

 

A legelső IBM PC processzora az Intel 8088 volt 4,77 MHz órajellel, 
40 lábú DIP műanyag tokban. Hosszú évek teltek el, mire a 486-os 
CPU-ra már hűtőbordát kellett tenni. Ha ma bontunk egy néhány éves 
asztali gépet, 42 dekás, rézből és alumíniumból összesajtolt és 
ventillátorral megfújt hűtőborda jön le a processzorról. Ja igen a 
gigahertzes órajel frekvenciáért fizetni kell! 

 

Mi pusztítja igazán hatékonyan az elektronikát ? 
Hát a szárazelemekből kiszivárgó lé, vagyis elektrolit. Utánanéztem, az 
alkáli elemekben ez kálilúg, nem gyenge! Zsebrádiót, tévé távirányítót, 
zseblámpát, fejlámpát, úgyszólván bármit szét tud marni alattomosan, 
lassan. Láttam már drága profi dolgokat is megmarva: hőkamerát, 
pisztonfont és töltéserősítőt is. Legutóbb zsebmultit szedtem szét és 
mostam ki ebből a szomorú állapotból. Összerakva aztán meg se 
mukkant: még egy helyen forrasztani kellett a fóliaszakadást, hogy 
életre keljen. És ez még egy szerencsés eset volt... 

 

 

 

A karácsonyfaégők titka Pár éve - nem a piacon - vettem egy 35 égős 
olcsó füzért. Mikor egy égő nem világított tovább, de a többi igen, 
akkor elcsodálkoztam és kicseréltem. Aztán végképp bedöglött az 
egész és jobban szemügyre vettem. Az izzó belsejében a két bevezető 
drót körül van tekerve egy másik vékony dróttal, vagyis látszólag eleve 
rövidre van zárva, mégis működik. Csak azt tudom elképzelni, hogy a 
vékony dróton egy vékonyka szigetelő réteg van. Amíg az izzó jó, a 
szigetelés is szigetel, csak pár voltra van igénybe véve. Amikor az 
izzószál kiég, az egész hálózati feszültség jön meg a két bevezető közé 
és maradandóan átüti a szigetelést, vagyis rövidzárrá alakul az izzó. 
Így aztán tovább működik a 35-ből 34, legfeljebb kicsit fehérebb a 
fénye. Aztán ha többen égnek ki, a helyzet lavinaszerűen folytatódik és 
lehet az egészet kidobni... Illetve elég az izzókat kidobni, a zöld 
vezeték és foglalat szerelvénybe LED-eket szerelve készíthetünk 
örökéletű lámpafüzért belőle. Más kérdés, hogy szerintem le kéne írni 
a használati utasításba, hogy ha már mondjuk két izzó nem világít, 
akkor ne használjuk tovább, hanem cseréljünk izzót. 

 


