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Elkészítés, bemérés

A polatritásváltó áramkört 42×67
mm méretű, egyoldalas nyákle-
mezre készítjük el. A panel nyom-
tatási rajza a 4. ábrán látható, az
alkatrészek beültetése az 5. ábra
alapján történik. Az elkészített
áramkört célszerű dobozba építe-
ni, melynek anyaga lehet nyákle-
mez, műanyag stb. Beméretezett
dobozrajzot nem adunk, mivel
mindenki igényének és lehetősé-
gének megfelelően készíti el a
polaritásváltót. A kapcsolás tápré-
szében a hálózati trafó szekunder
oldala 7…8 V közötti váltakozó
feszültség leadására legyen képes
1 A mellett.

A polaritásváltót 5 V-os stabili-
zált tápfeszültségre kapcsoljuk és
DVM-mel ellenőrizzük a kime-
nő-feszültséget és egyúttal a sza-
bályozási tartományt. Ha a meg-
adott tartomány nem állítható
be, akkor P potenciométer érté-
két ellenőrizzük; az nem lehet
43 kohmnál kisebb! Esetleg R7
értékét is csökkenteni kell. Ha a
panelt más készülékbe építjük
be, akkor a beültetési rajzon sze-
replő trimmer köthető a poten-
ciométer helyére, külön dobo-

zolt egység esetén viszont inkább
szigetelt huzalokkal bekötött
tengelyes potenciométert prefe-
ráljunk! 

Néhány szót az alkatrészekről.
Az ellenállások 2%-os fémréteg
típusúak, 0,25…0,4 W terhelhe-
tőséggel. A kondenzátorok közül
C1 kerámia típus, míg C2 elektro-
lit. Az L helyére a Lomex kft.
-nél beszerezhető PD5022MT102
cikkszámú, SMD kivitelű teker-
cset építettük be, ami DC-ben
maximálisan 1 A-ig terhelhető.
Az IC-t foglalatba helyeztem, a
kapcsoló tranzisztort célszerű egy
30×30×2 mm méretű alumínium
hűtőlemezre felfogni. Az áram-
kör maximális terhelhetőségét
néhány gyakori feszültségértékre
az alábbiakban foglaltuk össze:

A fenti értékek ΔUki ≤ 0,6 V fe-
szültségváltozás mellett érvénye-
sek. Ezeknél a terhelő áramoknál
a tekercs erősen melegszik. Ha
ebben az áramtartományban is
használjuk a polaritásváltót, ak-
kor esztergáljunk a tekercs szá-
mára egy alumínium hűtősapkát!
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Uki, V: -9…-10 -12 -15
It, mA: 150 100 65

3. ábra

5. ábra

4. ábra

Oszcilloszkóp javítás nagy gyakorlattal!
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