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Megépítés (elektronika) 
 
A termenvoxot külső stabilizált, 
+12…15 V-os tápegységről kell 
meghajtani, de akkumulátor is 
szóba jöhet. A LED1 jelzi a táp-
feszültség bekapcsolt állapotát. 
A szerző ezt nem kötötte be, így 
a panelen kívüli R5-öt is elhagy-
ta. Ha fejhallgatót használunk, 
úgy a felvett áram 50...70 mA. 
Ha azonban a beépített hang-
szóró üzemel, akkor az áramfel-
vétel eléri az 1 A-t. A termenvox 
nagyfrekvenciás fokozatának +9 
V-os tápfeszültségét az IC3 stabi-
lizátor IC állítja elő. A kétcsipes 
LED2 alaphelyzetben zöld fény-
nyel világít, ha azonban a han-
got a K6-tal lekapcsoljuk, átvált 
pirosra. 

Mint már említettük, a Cs4 ar-
ra szolgál, hogy segítségével ki-
egészítő, a hangszínt befolyásoló 
modulokat lehessen a hangszer-
hez csatlakoztatni. Ha nem kívá-
nunk élni a lehetőséggel, úgy a 
csatlakozó 1. és 2. kontaktusait 
zárjuk rövidre a Jp2 átkötéssel. A 
szerző ezt a csatlakozót nem épí-
tette be, az átkötést a panelba 
forrasztotta. A Jp1 átkötés bontá-
sával kikapcsoljuk a hangerősza-
bályzó csatornát és az IC2 maxi-
mális erősítési üzemmódba ke-
rül (mivel az IC Vol, vagyis 
Hangerő bemenete egy, a csipen 
integrált ellenálláson keresztül a 
tápfeszültségre van kötve). Ez 
nagyon jól jön a hangszer beállí-
tása során. 

A szabványméretű, 5,5/2,1 
mm átmérőjű koaxiális Cs1 csat-
lakozón át kerül a hangszerbe a 
tápfeszültség. A Cs2 csatlakozó 
típusa DN-5BJ1 (azaz ötpólusú 
„Tuchel” dugalj), faladata sok-
rétű. Ezen keresztül is beadható 
a tápfeszültség, de ide van kive-
zetve a hangfrekvenciás jel is és 
innen is vezérelhető a hangerő. 
A Cs3 szabványos, 3,5 mm átmé-
rőjű fülhallgató csatlakozó du-
galj (Jack). 

A termenvox majdnem összes 
alkatrésze elhelyezhető a 6. ábra 
szerinti panelon. Ez egyoldalas, 
üvegszálas alapú, 40´85 mm mé-
retű. A lapon néhány átkötést is 
találunk, mindkét oldalán. A raj-
zolat 1206-os méretű felületsze-
relhető ellenállások és konden-
zátorok számára készült, de rá-
forraszthatunk 0806-os méretű 
alkatrészeket is (7.a ábra). Az 
összes többi alkatrészt (a diódák, 
tranzisztorok, az IC1 és az L3 foj-
tótekercs kivételével) a túloldal-
ról furatokba kell beforrasztani 
(7.b ábra). A külső alkatrészek 
becsatlakozási pontjaiba ültes-
sünk tüskesorból leszabott szeg-
menseket! 

A rezgőkörök kisrádiók árnyé-
kolt KF-szerelvényei, árnyékoló-
búrában, peremes ferrit csévé-
vel, ferrit árnyékoló haranggal, 
mint hangolómaggal. A szerző 

egy régebbi AM vevőből építette 
ki, majd tekercselte át az itt fel-
használt vasmagot. Az esetleges, 
eredetileg beépített kondenzá-
tort ne feledjük el eltávolítani! 

Az L1 például Mitsumi gyárt-
mányú T790 15YD jelű gyári te-
kercsszerelvényből készült, 
amelynek induktivitása 560…
900 uH között volt hangolható. 
Letekerve a gyári tekercsből 35 
menetet, megkapjuk a számunk-
ra szükséges 260…460 uH érté-
kű induktivitás-tartományt. 

Az L2 Mitsumi T791 14ZD sze-
relvényben helyezkedik el, az in-
duktivitása 560…900 uH között 
volt hangolható. Az eredetiről 
szintén 35 menetet kell leteker-
ni, hogy megkapjuk a számunk-
ra szükséges 340...490 uH értékű 
induktivitás-tartományt. Ez 
ugyan kissé nagyobb, mint a kí-
vánatos L1, de ezt könnyen kom-
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„Paradox” termenvox  2. 
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6. ábra

7.a ábra
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