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Elkészítés, beállítás

Dallamgenerátorunkat egy
70×115 mm-es nyomtatott áram-
köri lapon valósítottuk meg,
melynek fóliaoldali rajzát a 11.
ábrán, míg beültetési oldalát a
12. ábrán láthatjuk. Tekintettel a
nagyszámú polaritásfügő alkat-
részre, a beültetést igen gondo-
san végezzük! Szerencsére az
áramkör jól tagolt, érdemes
funkcionális egységenként elké-
szíteni, és azonnal bemérni. A
panel tartalmaz 3 db merev hu-
zalos, valamint egy darab lengő-
huzalos (x-x pontok) átkötést.
Ezeket még a munkánk legele-
jén el kell készítenünk. Az áram-
köri beültetést célszerű a VCO,
és a diódamátrix megvalósításá-
val kezdeni. A számláló IC-knek
helyezzünk be foglalatot!

A kész áramköri egység bemé-
résének első lépéseként kössünk
egy merev huzaldarabot a tápfe-
szültség-pontra. Ez után a huzal
másik végét a számláló IC-k fog-
lalatainak megfelelő hüvelyeibe
dugva, az adott hang a potencio-
méterével beállítható. A behan-
golás előtt valamennyi trimmert

középállásba kell hozni. Ezt a
műveletet a VAGY kapuk vala-
mennyi bemeneteinél ellenőriz-
zük! Ha ez az elvi rajzról nehe-
zen követhető, akkor vegyük
igénybe a 3. táblázat segítségét!
Abban összefoglaltuk, hogy me-
lyik IC, melyik kimenetei, melyik
hangot szólaltatják meg. Ameny-
nyiben az adott frekvenciaérték

nem húzható be a névleges ér-
tékre, úgy szükség lehet R21 ér-
tékének módosítására. Egy do-
logra kell nagyon figyelnünk: a
beállító potenciométerek nem
kerülhetnek testpont közeli álla-
potba. Azok rövidzár állapotá-
ban egyrészt a VCO nem műkö-
dik, másrészt az illesztő tranzisz-
torok kollektorellenállásain ma-
ximális áram folyik. Ez utóbbia-
kat pedig nem növelhetjük tet-
szőlegesen, mert azok a potenci-
ométerekkel feszültségosztót al-
kotnak. Annak meg osztásponti
feszültsége nem csökkenhet any-
nyira, hogy D23-27 közül bárme-
lyik is kinyisson. Ebben a hazárd
esetben a VCO megcímzés nél-
kül is működne valamilyen fals
frekvencián. Tehát ha a diódás
kapuk egyik bemenetére sem
adunk vezérlőjelet (próbánál
+UT-t), akkor a VCO-nak nem
szabad működnie.

Ha az előző két egységet be-
szabályoztuk, akkor az IC3-at he-
lyezzük a foglalatába! Most a 4
Hz-es (vagy „ízlés” szerinti frek-
venciájú) órajelet állíthatjuk be
a P1 segítségével. A Jp jumperrel
megvalósítható átkötés az ütem-
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