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disszipálni szabad levegőn, szo-
bahőmérsékleten. Ha csak a szá-
mokat nézzük, akkor ezekkel az
értékekkel rendben is volnánk.
Ugyanakkor nem mindenki –
miként a jelen sorok írója sem –
szereti, ha a félvezetőt a forró-
ságtól kézzel megfogni már nem
lehet. (Egyes internetes források
[2] szerint, a hasonló kapcsolás-
ban 24 órás folyamatos üzem és
megfigyelés után sem volt hő-
megfutása az eszközöknek.) Így
mi most mindenképpen javasol-
juk az említett alkatrészekre egy-
egy kisméretű hűtőlemez (bor-
da) felszerelését. A beültetés fo-
lyamán először az R2 (R7) hely-
ére egy-egy 10 kohmos potencio-
métert kábelezzünk be, melyek-
nek majd a beállításkor lesz sze-
repük.

Az erősítő működéséhez egy 12
V/500 mA-es táp szükséges, mely-
nek megfelelhet pl. egy 12 V/1,2
Ah-s kis akkumulátor is. Ez utóbbi
azért is ideális megoldás lehet,

mert a fejhallgató erősítőnél (is)
fontos követelmény a táp hullá-
moságának alacsony értéken tar-
tása, valamint a zajmentesség. A
beállításhoz pedig egy áramkorlá-
tos tápegységet használjunk. A
cső felfűtése után az ideiglenesen
beforrasztott 10 kohmos potenci-
ométerrel állítsuk be a MOSFET

source elektródáján a tápfeszült-
ség felének megfelelő értéket, itt
kb. 6 V-ot. Ezt a mérést célszerű
C3 kivezetésén mérni, mert a
MOSFET könnyen belepusztul,
ha a lábait a mérőcsúcs véletlenül
összezárja! A beállított értéket az
első néhány órás üzem után ellen-
őrizzük, szükség esetén finomít-
sunk az ellenállás értékén. Ezt kö-
vetően mérjük meg a potenciomé-
ter ellenállását, s annak megfelelő
fix ellenállást ültessünk az R2 (R7)
pozícióba. Több csövet is kipróbál-
va ez az érték 4,3…4,7 kohmra
adódott. Ezek után a fejhallgató ki-
meneten ellenőrizzük a DC ofszet-
feszültséget! Ennek – egy DMM-
mel mérve – 10 mV alatt kell len-
nie, a kapcsolás teljes áramfelvéte-
le pedig 250…260 mA.

Irodalom

1.Nagymáté Csaba: Hibrid fejhallga-
tó-erősítő  Rádiótechnika 2019/2

2.htpp://diyAudioProjects.com

É
P
ÍT

É
S

3. ábra

4. ábra

Tordelt 2019_03 Quark2017_Radiotechnika  2019. 02. 21.  20:51  Page 82


