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A sziréna, a germánium és az egyszerűség
Nagymáté Csaba villamosmérnök, nmtecsaba@gmail.com

Lapunk olvasóinak körében mindig különös érdeklődés övezi az „egyszerű” kapcsolásokat. Felgyorsult világunkban talán érthető is, hiszen azonnal akarjuk a sikeres eredményt, s az összetett dolgok ennek nem
kedveznek. Azonban különbséget kell tennünk az elvében, vagy a megvalósításában egyszerű áramkörök
között. Szerencsés az a találkozás, ahol mindkettő egyszerre teljesül. Mindkét kategóriában van bizonytalansági tényező, amit lapunk 2018/06-os számában megjelent „Egyszerű sziréna”c. cikkünk kapcsán (újra)elemzünk.

Előzmények

ÉPÍTÉS

A Rádiótechnika 2018/6-os számában megjelent (az orosz Ragyio
2016/2-ből átvett) „Egyszerű sziréna” c. kis áramkör honosított
megépítése után több rendellenességet mutatott, melyre nem
volt azonnali egyértelmű magyarázat. Szükségessé vált egyrészt az
eredeti nyelvű szöveg vizsgálata,
másrészt a kapcsolás „elterjedtségének” felderítése. Az előzőek
okán megállapítást nyert, hogy a
hazai fordítás (Sipos M.) teljes
mértékben korrekt. Ami pedig az
áramkör ismertségét illeti, az eredetihez erősen hasonlatos kapcsolási vázlatot egyből kaptunk pl.
az RT 2013/11-es számában az skk
rovatban, valamint a Király A.- Ferenczi Ö. „Elektronikai receptek I.” c.
könyvének 171. oldalán. Ez két
utóbbi kapcsolás csak egy ellenállásban különbözik egymástól, így
azokat tekintetjük kvázi egyformának. Lényeges eltérés azonban az
orosz megvalósításhoz képest,
hogy az említett irodalmak kap-

1. ábra
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2. ábra

csolásai szilícium félvezetőkkel
működnek, melynek később jelentősége lesz.
Az alapprobléma
Az áramkör egy Ge alapú,
npn/pnp tranzisztorpárral (T1,
T2) megvalósított aszimmetrikus
multivibrátor (lásd az ismét közreadott 1. ábrát), amely tényleg
nagyon egyszerű felépítésű. Működését nem is taglalja a forrásmű, annál inkább annak az igen
szellemes, és korrektül „megfogható” villogó LED-es vezérlését.
Pedig épp a működés az, ami ebben az esetben több megfontolást
igényel, ha azon bármilyen csekély változtatást hajtanánk végre.
Miről is van szó? A cikk ajánlása
szerint megépült a kapcsolás a T1
helyén a hazai AC176-os, míg T2
helyén az ASZ1016-os tranzisztorral. A sziréna-jelleg szépen mutatkozott a jelzett kb. 200 mA-es fogyasztással és kellő hangerővel,
de mindez összesen egy-két percig. Ettől kezdve az áramfelvétel
folyamatosan nőtt egészen a táp-

egység által korlátozott határáig,
ami persze T1 túlforrósodásával
párosult. Az AC176-ra helyezett
„szabványos” hűtőtönk csak egykét perccel tolta ki az iménti jelenséget. Előállt a Ge tranzisztorok világának réme: a „hőmegfutás” jelensége.
A kapcsolást újra átnéztem,
semmi rendellenesség. Csupán
egy apró változtatást hajtottam
végre: a C2 helyén az eredeti 100
nF helyére 47 nF került, mert a szirénahangzás egy picivel magasabb
frekvenciát igényelt. Ez az áramköri kondíciókat nem szabad,
hogy befolyásolja, vagy mégis? Ha
a vezérlő LED-et áthidaljuk, akkor
folyamatos oszcillációt kell kapnunk, de ekkor már az áramkör a
fél percet sem bírta ki elmelegedés nélkül. A HAM bazárból beszerzett több AC176-os is eképpen viselkedett. Hasonló szerepkörű az
AC187-es Ge tranzisztor. Ugyanabba a hűtőtönkbe szerelten annak hőmegfutása 1 min alatt jelentkezett, így annak alkalmazása
is ellehetetlenült. Ugyancsak említést érdemel, hogy ezt az elmelegedést munkaponti állítással (lévén nem is igen van ilyen az áram-
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körben) nem lehetett befolyásolni. A rajzon szereplő 62 kohmos
R2 ellenállásnak semmiféle befolyásoló szerepe nem volt kimutatható. Azt elhagyva, az áramkör
változatlan jellemzőkkel működött. A C2 helyére az eredeti 100
nF-os kondenzátort téve voltak
olyan T1-es példányok, ahol viszont az elmelegedés nem következett be, igaz a tranzisztort akkor
is kellőképpen hűteni kellett. Az
eredeti orosz (s gyakorlatilag beszerezhetetlen) MP35-ös npn
tranzisztort pedig a forráscikkben
közölt fénykép bizonysága szerint
egyáltalán nem kell hűteni. Nos
ez a két tényező arra mutatott,
hogy az eredeti orosz félvezetőkre szabott kapcsolás eredendően jó lehet, míg
annak hazai közvetlen adaptálása
csak bizonyos feltételek mellett ad kielégítő eredményt. Az okokat pedig érdemes lehet megvizsgálni. Első
körben azonban nem így jártam
el, mert „nem szeretjük” a Ge
tranzisztorokat! Emlékezzünk
azokra az időkre, amikor pl. egy
germánium tranzisztoros HF végfok építése arról szólt, hogyan
kompenzáljuk agyon (termisztor,
diódák stb.) a kapcsolást, megelőzendő a hőmegfutást. Csodába az
egésszel, a cikk is javasolja a szilícium eszközökre való áttérést!

6. ábra

változathoz. Tehát: a fenti szilícium tranzisztoros komplementer
astabil kapcsolás amennyire egyszerű, annyira kényes bizonyos alkalmazásokra, és üzemviteli körülményekre. Sziréna jellegű alkalmazásra nem alkalmas az elégtelen hangerő okán. A két tranzisztort „összekötő” (R2) ellenállás gyakorlatilag felesleges, csupán a terhelés nélküli állapotban
lehet szerepe. Ha pedig már van,
akkor értéke kritikus az áramfelvétel elszabadulása miatt. A frekvencia pedig gyakorlatilag mindentől függ (az R1, C1 alapvető
értéken túl a tápfeszültségtől, a
hangszóró impedanciájától, az
R2-től), s üzem közben is változik.
Lényeges működési különbség
van a hangszórós és a műterheléses üzem között!
Vélvén, hogy a hiba bennünk
van, íme még egy kísérlet a szilícium változat kidolgozásához.
Adott egy, nagy darabszámban
gyártott, hasonló elvi működésű,
gyári készítésű vészvillogó (pl.
közúti akadályjelző) felvett kapcsolása (5. ábra) izzólámpás vagy
éppen LED-es alkalmazásra. Bátran ajánljuk az olvasónak, de sziréna (hangszórós) üzemre ezt
sem sikerült rábírni. Be kell tehát
látni, hogy az igazság nem ebben
az irányban keresendő.

Útban a megoldás felé
Vissza a gyökerekhez
A cél az volt, hogy az orosz (szinte
beszerezhetetlen) germánium
tranzisztorokkal felépített kapcsolást szilícium eszközökre adaptáljuk, lényegesen megbízhatóbb
működési kondíciók mellett. Így
első körben nem foglalkoztunk a
honosított orosz változat működési anomáliáival, a két hivatkozott kapcsolás közül a 2. ábrán lát-
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Az előzőek okán csak az 1. ábra
honosított változatát lehet górcső
alá venni. Még a működési fázisban felvettük a 3., 4. ábra itteni
megfelelőjét. A 6. ábrán látjuk,
hogy a kondenzátor töltés-kisütés
folyamata lényegesen különbözik
a Si tranzisztoros megoldásétól.
Azt is megállapíthatjuk, hogy a T1
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hatót vizsgáltuk, ami gyakorlatilag
megegyezik az eredeti változattal.
Alapesetben az áramkör folyamatos oszcillátorként működik, a sziréna jelleget az egyébként igen
szellemes ötletű orosz megoldás
azzal éri el, hogy egy villogó LED
„vezérli” az alaposzcillátort. Ez
utóbbi áramköri megoldást
kell(ene) adaptálni a szilíciumos
változatra.
Megépítve azonban azt tapasztaltuk, hogy az áramkör ugyan
működik, de hangereje gyakorlatilag
nincs! Nem is csoda, hiszen az
áramfelvétele tipikusan 4…5 mA.
Az eredeti funkciót amolyan zümmerként teljesíti. Akkor ezt írtuk
a kapcsolásról: a T1 és a T2 akkor
kezd el vezetni, amikor a C1 kb.
0,65 V-ra feltöltődött. A tranzisztorok akkor kapcsolnak ki igen
gyorsan, amikor C1 ellenkező polaritásúra töltődik. Megtekintve a
3. ábra szkópfelvételét, messzemenően igazolható a fenti állítás
(sárga = a kondenzátor jele, kék =
T1 kollektora). Azt is látjuk, hogy
a T1 tökéletesen kinyit, mikor
kell. A két tranzisztor egyforma
nyitása is detektálható (4. ábra).
Érdemes megfigyelni a T2 UCE feszültségigénybevételét (kék)! A
mért kb. 3 kHz-es frekvencián belül viszont az impulzusidő olyan
rövid, a tranzisztor oly kevés ideig
van nyitva (4 μs) a teljes periódusban, hogy az hangerőt nem produkálhat.
Jelen cikknek nem tárgya a fenti kapcsolás „élveboncolása”, bár
azt megtettük. A többoldalas „jelentés” közreadásától megkíméljük az olvasót, de annak esszenciája visszavezet bennünket az alap-

