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rek állított kivitelűek. A panel
gondos elkészítése és a beülte-
tés után bekötjük a telepet,
kapcsolót. A kapcsolási rajzon
feltüntetett piezohangszóró-tí-
pusok a néhai Kőporc gyártmá-
nyai, amelyek közül a két felső
3,2 ±0,6 kHz, míg az alsó 4,2
±0,6 kHz rezonanciafrekvenciá-
jú. A P4 helyé re az alábbi beállí-
tásához 1 Mohmos, az utóbbi-
hoz  470 kohmos trimmer ülte-
tendő be.

A felsorolt sugárzók azonban
a maguk korában is meglehető-
sen drágák voltak, ma már ne-
hezen beszerezhetők. Ezért ja-
vasolom a HAM-bazárban kap-
ható, olcsó, „meztelen” piezo-
zümmert, amit egy ún. Helm-
holz-rezonátorban célszerű el-
helyezni. A rezonátor vázlatát
az 5. ábrán láthatjuk. Alapja egy
1-2 mm falvastagságú műanyag-
cső-darab. A cső belső átmérője
néhány tized milliméterrel le-
gyen kisebb, mint a sugárzótár-
csa külső átmérője. A memb-
ránt a széleken ragasztással rög-
zítsük a csőhöz úgy, hogy a for-
rasztandó pontok hozzáférhe-
tők legyenek!

A cső belső átmérőjének
megfelelő dugó (melyet akár
fából is kifaraghatunk) segítsé-
gével beállítható az üreg rezo-
nanciafrekvenciája. A dugó fu-
rata 4 mm átmérőjű legyen! A
védőcső kartonpapírból is elké-
szülhet, amely 2-3 mm-rel nyú-
lik túl a sugárzó síkjain. Ha tel-
jesen zárt szerelvényt akarunk
kialakítani, úgy az alsó nyílást is
lefedhetjük egy kör alakú lap-
pal, amelyet szintén ragasztás-
sal rögzítünk. Megjegyezzük,
hogy szabadon levő sugárzóhoz
képest már egy 10...15 mm ma-
gasságú műanyag cső is megnö-
veli a hangerőt.

A kész hangsugárzót ideigle-
nesen a rezonancia megállapí-
tásához, és az üreg beállításá-
hoz a nyák A pontjára kötjük. A
szerelvényből eltávolítjuk a du-
gót. A műtücsköt tápfeszültség-
re kapcsolva, megkeressük a re-
zonanciát P1-gyel. A többi pot-
méter középállásban legyen! Az
oszcillátor akkor van rezonanci-
ára hangolva, ha a hangerő
érezhetően megnő és eléri a
maximumot.

Ezután a Helmholz-rezoná-
tort állítjuk be a dugó tologatá-
sával. Beállítás után a méretek
csökkentése végett levágjuk a
felesleges dugódarabot (né-
hány millimétert hagyva a ke-
zelhetőséghez). Ismét beállít-
juk az üreget és a dugót végle-

gesen rögzítjük, majd a vezeté-
keit a nyákba beforrasztjuk. A
többi oszcillátor (és kapu) mű-
ködését is vizsgáljuk meg oszcil-
loszkóppal, esetleg nagyohmos
fejhallgatóval! A „megy nem
megy” vizsgálathoz használha-
tunk pl. mutatós műszert is. Vé-
gül, amikor már minden műkö-
dést rendben találtunk (a tü-
csökciripelés minden kompo-
nense megjelenik a végső hang-
képben), az összhatást módosít-
suk ízlés szerint a P2, a P3, a P4
segítségével, azonban P1-hez
ne nyúljunk! A telepet akár be-
főttes gumival, vagy spárgával
hozzáerősíthetjük a panelhoz,
bár az igazi, korrekt megoldás
egy kis teleptartó dobozka.
(Iyen, beépített telepkapcsoló-
val készen is kapható.)

Ha a műtücsköt ajándékba
készítjük (a gyerekek bizonyára
örülnek az ilyen kis játéknak),
úgy például egy tücsökformájú
lapra szerelhetjük fel. A hang-
sugárzó részére megfelelő fura-
tot készítsünk! A tücsök talap-
zatába rejthetjük a telepet és a
kapcsolóját.
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