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A készülék kapcsolási rajza meg-
található az [1] 36-37. oldalán,
de fellelhető az interneten is
([2]). Jelen cikkhez azért nem
mellékelem, mert nem sikerült
nyomdai közlésre alkalmas má-
solatot készíteni, az újrarajzolás
pedig túl nagy munka. A műkö-
dést sem részletezem, megtalál-
ható mindkét említett doku-
mentumban.

Sajnos hamar kiderült, hogy a
hálózati trafó zárlatos, így kény-
telen voltam újratekercselni.
Csak remélni tudom, hogy sen-
kinek sem lesz rá szüksége, de
„vészesetre” azért a táblázatban
közlöm a menetszámokat és a
huzalátmérőket.

Ezután bekapcsolva a készülé-
ket, a DC-mérések szerint látszó-
lag jól működött, de az oszcillosz-

hány példány alig 10 nF-t produ-
kált. A kimeneten lévő 500 uF-os
elkók is kiszáradtak. Érdekes, de
a nyers DC-t szűrő kondenzáto-
rok (C1...C5, C16...C20) között
egyetlen hibásat sem találtam. A
beállító potenciométereket is át-
vizsgáltam, a kontakthibásakat
kicseréltem. Ezek után már kifo-
gástalanul működött a szerkezet,
lehetett kalibrálni. P1(6) a kime-
neti 0 beállítására szolgál, P2(7)
a 30 V-éra. P3(8) a túláramvéde-
lem beállítását végzi úgy, hogy 
30 V kimeneti feszültség mellett,
1,75 A-nál tiltsa le a kimenetet.
Ezt a beállítást én kihagytam,
ugyanis már a javítás elkezdése-
kor elhatároztam, hogy – a ma-
napság szokásos módon  – szabá-
lyozható áramgenerátoros üzem-
módot is beépítek a tápegységbe.
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Az EMG-1852, TR-9150 kettős labortáp felújítása
Debreczeny Ábel okl. villamosmérnök, ha5ajr@ha5khc.hu

Hozzájutottam a címben szereplő kettős tápegységhez. Üzemképtelen volt, de sértetlen, szép volt a do-
boza és szinte hibátlan a festése. Nem utolsó sorban EMG-s múltam miatt is sajnáltam kidobni, inkább
helyreállítottam, felújítottam és kissé továbbfejlesztettem. Sokan idegenkednek ma a germánium félve-
zetőktől, de véleményem szerint ami jó, azt használjuk, ne dobjuk ki!

kópos mérésen már megbukott,
brummos volt. Következett az el-
kók átvizsgálása. A segédfeszült-
ségeket szűrő elkók mindegyike
erősen kapacitásszegény volt, né-
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Így ugyan nem lesz teljesen ere-
deti a szerkezet, viszont a haszná-
lati értéke lényegesen megnő.

Ha már nem lesz teljesen ere-
deti, akkor még egy modernizá-
lást elvégeztem: a ±10 V-os segéd-
feszültségeket 78L10 és 79L10
háromlábú IC-kel stabilizáltam.
Az így feleslegessé vált alkatrésze-
ket (Tr11, 12, 26, 27; SiD11, 12,
28, 29, 16, 33; P4, 9; R8....14, 68,
77....83, 137) kiforrasztottam. Ki-
építettem és eltettem emlékbe a
J1(5) – GeD15(32) „optocsatoló-
kat”, to váb  bá kiforrasztottam a
Tr13, 14, 28, 29 tranzisztort, a P3,
8 potmétert, az R55....65,
125....134 ellenállást és a C15, 30
kondenzátort. Kiszereltem az
előlapon található S4 és az S9

„Reset” nyomógombot; ide ke-
rülnek majd az áramszabályzó
potenciométerek. Ezután beépí-
tettem, és bekötöttem az ábrán
látható áramkört. Az eredeti pa-
nelon bőven van hely erre, de aki
jobban szereti, szerelje saját ter-
vezésű kis feltét-nyákra, és úgy
építse be.

Az IC nálam 741P, de alkal-
mas ide szinte bármilyen műve-
leti erősítő, csak legyen belső
frekvenciakompenzálása. A leg-
több OPA-nak a lábszámozása is
megegyezik a rajzon feltüntetet-
tel. Az alkatrészek számozását
200-tól kezdtem, hogy véletlen
se keveredjen az eredeti pozíció-
számozással. A P200 kerül a „Re-
set” nyomógomb helyére, lehe-

tőleg eredeti EMG forgató-
gombbal. P201-et P3(8) helyére
szereltem. R202....205 ellenál-
lást az R2(71)....R5(74)-re for-
rasztottam, létraszerűen. A töb-
bi alkatrészt az eredeti panelre
építettem rá, az IC-t foglalatba
helyeztem.

Ezzel az áramkörrel – ha bein-
dult az áramgenerátoros üzem-
mód – gerjedt a tápegység. Emi-
att kellett beépíteni a C201 elkót
a eredeti meghajtó tranzisztorok
Tr5(20) emitterére. Értékét kí-
sérletezéssel lehet meghatároz-
ni. Nálam az egyik oldalon 47 uF
kellett, a másikon 10 uF elegen-
dő volt. Beépítés után maxi-
mumra állítva a P200-t (csúszka
R206 felé), terhelés nélkül az
előbbiek szerint újra kalibráltam
a tápegységet. 0,5…1 V kimenő-
feszültséget beállítva, a kimene-
tet pontos árammérővel rövidre
zárva, a P201-gyel 2 A kimenő-
áramot kell beállítani. A táp ere-
detileg 1,5 A-t „tudott”, de simán
elviseli a 2 A-t is: 8 órán keresztül
2×30 V/2×2 A-es terheléssel kb.
40 °C-ra melegedtek az áteresztő
tranzisztorok hűtőbordái, a há-
lózati trafó alig érezhetően volt
langyos.

Ezzel a módosítással a kime-
nőáramot kb. 100 mA és 2 A kö-
zött tudjuk szabályozni. Az
„Overload” lámpa jelzi az áram-
generátoros üzemmódot.

A szerkezet megmenekült az
enyészettől, elkerülte a re-cirku-
lációt is (HI) és egy jól használ-
ható, szép nosztalgiaműszerként
díszíti a munkaasztalomat.
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Kivezetés
száma Menetszám Huzalátmérő

mm
Kivezetéshossz

cm

1-2 374 0,75
53-4 374 0,75

4-5 58 0,75
6-7 13 0,3

8
7-8 13 0,3
9-10 63 0,3
10-11 63 0,3
12-13 13 0,3

8
13-14 13 0,3
15-16 63 0,3
16-17 63 0,3
18-19 35 1

5

19-20 35 1
20-21 28 1
21-22 7 1
22-23 7 1
23-24 7 1
24-25 7 1
26-27 35 1

5

27-28 35 1
28-29 28 1
29-30 7 1
30-31 7 1
31-32 7 1
32-33 7 1

Megjegyzések: a kivezetések számozása a tekercselési sorrendre is utal.
Minden kivezetés „saját anyag”, azaz a maga a tekercshuzal képezi.
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