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F6nyorgona
4.^ fgryg"gonq a bemendJel fretvencttj6nat fiiggv€ny6ben hirom kfl-
l6nbdz6 szinfi 7zz6t vez€rel: k6het, ztildet, piro-it. AL iramtdr ennel
megfelel6en a hangfrekvenciis siivot hirom szfirdvel hiirom tarto-
minyra osztJa 6s ezeh klmen6Jel€vel vez6rll a teljcsitmdnyfokozatohat.
Az 1. 6brdn li{that6 kapcsoldsi rajz kdt,
egymdst6l jol elkrilonithetd rdszre oszt-
b'at6; az egyik a sdvszfir6 ds az el6er6si-
tO a mdsik a teljesitmenyfokozat a tria-
kok aramkdrdvel. A k€t rdsz kdzdtt a h6-
l6zat erintdsv€delmi leviilasztAsa irde-
keben optocsatol6k ldtesitenek kapcso-
latot.

A fdnyorgona meghaJt6sa dltaldban a
magnetofon vonalkimenet€rdl tOrtdnik,
ezt illeszteni kell a sdvszffrdhdz. Erre
szolgal az OP, invertilo er6sit6, amely-
nek fesztiltsiger6sitisdt az Rr/P, he-
nyados adja, tehdt P,-gyel beallithat6.
Az OPr er6sitisit6l fiigg a f6nyer6, ezdrt
ezt a potenciomitert kdz6s fdnyer6-sza-
balyozonak is haszniilhatj uk.

Az optimalis kivezirelhet6sig miatt a
mriveleti er6sitdk munkapontjdt a tap-
fesziiltsdg felire kell beallitani (R", &).
Ez a ,,f€ltripfesz" megJelenik OP, kime-
netin. Mivel a kimenet galvanikus csa-
tolilsban vaf,r az OPz, OPs, OPn miiveleti
er6sitdk bemeneteivel, ezek munka-
pontjS.t is automatikusan bedllitja.

A hdrom szrir6 €s az ezt kdvet6 kom-
paritor, optocsatol6 ds triakos fokoza-
tok fel€pitdse mindhirom szinn€l azo-
nos, igy a mfi.kddds szempontj6bdl ele-
gend6 ezek k6zul csak egyet megvizs-
galni. Ndzzuk t:r.eg az OP2, OPs, OCr,
TC' vonalat! Az OPz €s RC-elemei ket-
t6s T:szfir6t alkotnak. A s:ivsziird kime-
ndjele a D,, D, alkotta eg3renirdnyit6ra
kenil. Tdtelezzrik fel, hogy a jelforrris-
k6nt hasznalt magn6n egy jd diszkd-
szim megy €s ennek vannak olyan ma-
gas frekvenci6jrl komponensei, amelye-
ket az OP, k6€ dpfrlt srivszfird iitenge-
dil Ez megjelenik a mdveleti er6sit6 ki-
menetin €s a D,, D, egyenlrdnyitja. A
kimeneti egyenfeszfrltsig felt6lti a
C,r-t. Ha ennek a feszfrltsige nagyobb
Iesz, mint a P" csuszkijAr6l OP5 beme-
netire kapcsolt referenciaszint, OP,
kompanitor dtbillen is kimenete - ami
eddig L5rsl tjipfesziltsigen volt - most
fdldpotenciillra kerul. Ekkor az optocsa-
tol6 LED-je aktivdl6dik is telitdsbe ve-

z€rli annak tranzisztordt. Ut6bbi be-
gyujtja a triakot, ami a legkdzelebbi
null6tmenetnil vezet6ve yelik. Ennek
eredmdnyekint az Lr izz6 vilegit, ds
mindaddig iglve marad, amig C,, fe-
szultsdge iz Rre-on ki nem sfrl annyira,
hogy a kompardtor visszabillenjen a P,
dltal beallitott helyzetbe.

Ha a bemen6jel amplitud6ja alland0
de a frekvencidja vd.ltozik, a C," fesztlt-
sdge is vriltozik, igy az L, fdnyereje is
vd.ltozni fog. Az eredminy: a frekven-
ciav:iltoz6snak megfelel6en a zene rite-
mdben villog az izzi. A Pr potenciomi-
terrel tulajdonkdppen az egyik szin,
nevezetesen a kik finyerejit €s villogri-
sdt szabdlyozhatjuk.

A misik kit csatorna mtikddise a fen-
tiekkel teljesen €rzonos. A potenciomdte-
reklrel a szinek aninydt allithatjuk be.

A szrirdk sdvkdzdp-frekvenciajdt a
visszacsatol6 hdldzatukban tal6lhatd
RC-elemek drtike szabja meg. A ,,v6-
rds" szfirdi 15O Hz, a ,,z6ld"-i 1,5 kHz,
a ,,kdk"-i 3.5 kHz kdnil van. A hdrom
egyptpn szdr6karakterisztika er6sen
6tlapol6dik.

A fizishasitasbdl adod6 nagyfrekven-
ci6s zavarokat elkerfrlend0 a triakok
csak a hdl6zati peri6dus valamely null-
dtrnenetdnek k6zeldben gytjthatnak be
akkor, ha egyidejiileg vezirldjelet is
kapnak. A nulkitmenet-kapcsol6 a hri-
ldzati transzformdtorr6l veszi a szinkro-
nizdl6 jelet. A Gr Graetz-hid a peri6dus-
id6 nagly rdszdben nagyobb pozitiv fe-
szfiltseget juttat OP" invertil6 bemene-
tire, mint a nem invertiil6 bemenet Rsg,
Rs4 oszt6 :iltal megszabott szintje, igl
ezen iddszakokban az OPA kimeneti
szintJe a fdpfeszfrltsdg kdzel€ben, T,
pedig ziin't dllapotban van, A nulldtme-
netek kdzeldben azonban a kompard-
tork€nt fizemeld OPe Ldmenete O-ra
vdlt, Cro R.,-Rsz-n kereszhil feltilttidik
Cs Tr egy r6vid id6re telitdsbe kerfrl.
Ezzel a kollektork0r€be kapcsolt opto-
csatol6-LED an6dja kdzel a tdpfeszfrlt-
sdgre kapcsol6dik, es ha eryideJiileg a

Altrtr6stJegydt

Ellendlftis:

I db 82 O (Rro)
I db 27O 0 (Rrs)
4 db 4?O O [Rzr za. zs, r*]
3 db 82O O (Rza za . uo)
4 db I ko (Rzz.zs.zg.szJ
I db 2.2 ko (Rso)
3 db 6,8 kO {Rz. rr. rs)
2 db lo ko (Rz, ss)
2 db 12 k0 (Rs. ss)
S d b r S k a

(Rs o, s, ro. rg r+, r; ar)
4 db 47 k0 (Rr. ro. rz. re)
I db47 ko/l w (Rso)
3 db 22O kO (&. e. rz)

FotcnciomCter:

3 db r.5.,.1O kf! {Pz o, +}
I db 22O kO (Prl

(P TOrr)

Kondenzitor:

2 db 2,2 nF (Cz. s)
I db 4,7 nF (Crl
3 db lO nF (Cs. o. zo)
I db 22 nF {Cz}

{c 2235.
C 2236 tipusok)

2 db zAJ nF {Ce. g)
lc2332l

l db 47O nF {Cro)
(c 2333)

7 Ab I plt25Y
(Ct. rr. rz. rs. t+, rs, ro)

r db 22 pFl25 V (Cr8)
I db IOO rF/16 V (Cre)
r db 47O rrF725 {Crz)

F6lrrczet6:

2 db LM 324 llCt.z)
r db 7812 (ICs)
3 db 4N25 (Trl-lll l

(OC1.. 11
3 db Ttc2o6 (TCr,.3)
I db Bc2r2 (Tl
I db BSOCIOOO (Gr)
7 db lN4l48 (Dr...0, Dro)
2 db IN4OO? (Dz.g)
I db ZPDI2 {Da)

@'
220V110V 1,5VA

hil6zati Fanszformetor
{Th BRG
kezettds magn6k
traf6jal

3 itb220YI
max 600 W izzd
(kdk, zdd, piros)
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1. 6bra

kat6djat a sonos dramkorldtoz6 ellen-
6ll{son 6tt vez€rlO OPA kimenete ala-
csonv szinten tart6zkodik, a LED akti-

v6,l6dik. A nultitmenetek uten OP.
visszabillen ds Go az R3!, Rsz, Dro-en ke-
resztfrl kistil.
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A leirt folyamat rninden nulliitmenet-
n€l lejdtsz6dik€s triak minden esetben
be$i{t mindaddig, amig az optocsato-
l6t vezCrld mriveleti er6sit6 kimenete O
szinten van.

A nulldtmeneti vezirl€s nem csak a
uagrfrekrrenciiis zarmrokat kfrsz6bdlt
ki, de az Tzzbk €lettartamrira is j6tikony
hatilssal van.

A Crz pulferkondenzitort D7 rnilasztJa
le a Graetz-hidr6l, igg a puffer zavarta-
lanul t6lt6dik, mikdzben a IOO Hzes
f€lszinusz-jel ls elvezethet6 az R", R,u
oszt6hoz.

Az 6ramk6r szerel6se, 6leszt6se
Mieldtt az €pitdsha, hozzdfogndnk, tu-
datositsuk magunkfun, hogg crz
dramlcirnek uonnak olgan pon$o;L
amelgek ldzuetlenttt a hdtfuzatra cffit-
lrrlrozna.k, eert nagAon fule tueszd-
lgesek. Az dletu€delmi szabdlgok be-
tortdfira szlgor&an frggelnt lcell!

Az €pitCst esrsegesomagb6l cilszerii
elvdgezni, merL az mdrethelyes alkatri-
szeket tartalmaz. A panelt (3?5. oldal
ds 2. 6bra) szokAs szerint er6s finnyel
6hril6gitva vlzsgaljuk meg, hoglr nincs-e
raJta gnrtasi hibeb6l ered6 zdrlat, eset-
leg szakadA.s. Ezutdn irltesstk be az a7-
katr€szeket a magass6gi miretfrk fiigg-
v€ny€ben, az alacson5rakkal kezdve. Az

optocsatol6kat is a hiil6zati transzfor-
mii.tort hagrjuk ubfAra- Ezek nilkfil az
anal6g r€sz €leszt€se nem vesz€lyes €s
kdnnyebb is.

Keresstik meg a + 12 V-os pontot 6s
k6ssfrnk ide kils6 tapegrsiget! Az op-
tocsatolok LED-jeit helyettesitsuk egly-
egy diszkret LED-del. Ezek bdrmilyen
szinilek lehetnek, csak a helyes polari-
tAsra kell tgyetnfink. I(apcsofunk jel-
forrast a bemenetre; j6l mfik6d6 fuam-
k6rn€l a LED-eknek a potmdterek all6-
sat6l ffiggden villogniuk kell.

A triakokat hfit6lemez ndlkfrl, eg5r-
egy M3-as any6scsavarral erdsitjfrk a
nydk-hoz {igy is 600 W-ig terhelhet6k).

A hdrom csatorna sr.abdlyoz6-poten-
ciomdtere (Pr...Pn) a befiltetisi rajz sze-
rint nydk-ba forraszthat6 tipusok. Mivel
ilyenek nem mindig szerezhet6k be, a
szerzF fizlet€ben megvesiirolhatd egy-
sdgcsomagban esetenkdnt normdl, el6-
lapra szerelhet6 tipusok tal6lhat6k.
Ezeket l6vid, hd,romeres szalagkabellel
c€lszerfi bek6tni.

A hdl6zati resz ilesztdselror mdreseket
vdgezni csak kell6 szakirtelemmel €s h5.
lozatfiiggetlen miiszerekld szabad! Ilyen
peHeul az egrczerfi kdztmiiszer. Oszcil-
loszkopot, vagg h{rmilyen mds hdldzati
miiszert csak akkor hasznd,lhatunk, ha a
fenyorgondt leqilaszto transzf,ormdtoron
keresztrfl k0guk a hdl6zatra! I
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LU324

1: klmenet 1
2: inv. bem. I
3; nemlnv. bem. I
4:  *U1
5: neminv. bem.2
8: lnv. bem. 2
7: klmenet 2
8: klmenet 3
9: lnv, bem, 3

lO: neminv. bem,3
I l: -U1 (va{V O}
12: nemlnv. bem.4
l3:  inv,  bem.4
14: kimenet 4

.rI{25 (TILrrU

l: anfi
2: lqtod
3: (n. c.)
4: emitter
5: kollektor
6: bdzls

Ttc206

l: Al
2: A2
3: gate
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