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Alapfogalmak [1]

Egy akusztikus hullám nem más,
mint az anyagban terjedő nyo-
más- és térfogatváltozás. A fü-
lünk a levegőben terjedő nyo-
más- és térfogatváltozásokat ér-
zékeli. Ezeket a hallószervünk –
mint egy mechanikai szerkezet –
elektromos jelekké alakítja. A fü-
lünk és kapcsolt részei végső so-
ron nem más, mint egy bio-elekt-
romechanikai jelátalakító.

A levegő, amiben a hang ter-
jed, mechanikai rendszerként is
felfogható. Ennek állapotát, il-
letve bármely mechanikai rend-
szer, valamint egy elektromágne-
ses rendszer állapotát és változá-
sát azonos alakú differenciál-
egyenletekkel írhatjuk le. Ez
elemzési és tervezési szempont-
ból jelentősen megkönnyíti a vil-
lamosságtanban jártasak dolgát.
Ha ismerem a mechanikai rend-
szer jellemzőit, megrajzolhatom
a villamos helyettesítő képét, és
minden olyan törvényszerűséget
és formulát használhatok, amit
már megszoktam és jól ismerek.
A táblázat példaként tartalmazza
a mechanikai és villamos meny-
nyiségek egy koherens megfelel-
tetési lehetőségét. Több ilyen le-
hetőség is van, attól függően,
hogy az alapegyenleteket milyen
differenciálegyenlet-változatban
írjuk fel.

Ha készítek egy elektromecha-
nikai átalakítót, például egy
hangszórót, ez csak akkor lesz jó
hatásfokú, ha a membrán és az
általa mozgatott levegő mecha-
nikai impedanciája  megegyezik.

Ha ezek az impedanciák eltérők,
reflexiók lépnek fel. Ugyanúgy,
mint az elektromágneses térben
fellépő reflexiók esetén, az ener-
gia jelentős része hővé válik.

Az audiológiával foglalkozók
nagyszámú mérést végeztek és sta-
tisztikus módszerekkel megállapí-
tották, hogy az egészséges fiatalem-
berek jellemzően 20 Hz és 20 kHz
közötti frekvenciatartományban
érzékelik a hangrezgéseket. Hal-
lásküszöbnek nevezték el azt a
hangnyomás értéket, amekkora
értéknél elkezdünk egy hangot
hallani. Ennek tipikus effektív ér-
téke: 20 μPa. A 20 mikropaszkál
nyomásérték képezi a null decibe-
les pontot, amikor a hangnyomás
(hangosság) értékét decibelben
adjuk meg. Az akusztikus dB skála
analóg a villamos feszültség dB ská-
lával: 20 dB különbség egy nagy-
ságrendnyi arányváltozást jelent.

A hallható hangok ábrázolását
(1. ábra) a „hallási terület” ábrá-
jának nevezték el. A függőleges
tengelyen a hangnyomás effektív
értéke dB-ben, a vízszintes tenge-
lyen pedig logaritmikus lépték-
ben a frekvencia. A tipikusan
hallható hangok ábrázolási pont-
jai egy minden oldalról körülha-
tárolt területet foglalnak el.

Figyeljük meg, mert később
még szó lesz róla, hogy a beszéd-
tartomány maximális és minimá-
lis hangnyomás értékei között
mintegy 35 dB különbség van. A
beszéd problémamentes megér-
téséhez tehát 35 dB hangnyomás
tartományt kell a hallásunknak
átfogni.

A természet hangjai még kö-
zelítőleg sem „tiszta hangok”,
nem tekinthetők harmonikus
rezgéseknek. Ehhez járul, hogy
a hallás folyamata közben az
eredeti hangkép nemlineáris
torzításon megy keresztül: két
hang egyidejű érzékelése köz-
ben, a két hang frekvenciakü-
lönbségének megfelelő hangot
is hallunk. (Ez nem a „lebe-
gés”!) Ezt a jelenséget például ki
szokták használni az orgonaépí-
tők. A nagyon mély hangú sípok
igen költségesek. Egy 40 Hz-es
síp helyett alkalmazható, hogy
egyszerre szólaljanak meg a 80,
120, 160 hertzes sípok: a fülben
kialakul a 40 Hz-es hang, mint
ezek különbsége és úgy tűnik,
mint ha az eredeti hangkeverék-
ben is jelen lett volna.

Tekintettel a szavak közti szü-
netekre, az emberi beszéd tulaj-
donképpen különálló csillapí-
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Hallja? Nem hallja? Na hallja!
(hang, hallás, hallókészülékek)

Engárd Ferenc okl. villamosmérnök, signtechnika@engard.hu

A Műegyetemen két-féléves tárgyam volt a műszaki akusztika. Négy éve szembesültem apám hallásromlá-
sával, amin már nem segítettek a gyári hallókészülékek. Csináltam egy univerzális készüléket, amivel 92
éves korában bekövetkezett haláláig jól hallott. Aztán másik öt idős személy is kapott tőlem egy-egy ilyet.
Kipróbálták, használják és hallanak vele. Igencsak drága gyári készülékeik pedig porosodnak valahol. Sze-
retném, ha e cikkem hasznos segítséget jelenthetne a nagyothallóknak.

Mechanikai mennyiségek Villamos mennyiségek
Erő Áram

Sebesség Feszültség
Impulzus Töltés

Mozgékonyság Impedancia
Tömeg Kapacitás

Mechanikai hajlékonyság Induktivitás
Súrlódási tényező Vezetőképesség
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tott rezgések sorozata. A beszéd
dinamikáját a 2. ábra mutatja be.

Az ábrából kitűnik, hogy frek-
venciatartomány szempontjából
jelentős a különbség a férfiak és
a nők beszédében. Ráadásul a
beszédhangok között mind frek-
vencia, mind relatív hanginten-
zitás szempontjából is jelentős
különbségek vannak. Beszédér-
tés szempontjából nyilvánvalóan
nem elég a hallást néhány diszk-
rét frekvencián vizsgálni. A 3. áb-
ra azt mutatja meg, hogy egy
normálisan halló személy eseté-
ben, hogy alakul a beszédértés,
ha frekvenciakorrekciót alkal-
mazunk.

Az ábrán az 1-gyel jelzett vonal
egy olyan felülvágó szűrő hatását
mutatja be, amelyik a kiválasztott
frekvencia fölött minden jelet le-
vág. Például: kiválasztjuk a 2000

Hz-es pontot. Ha 2000 Hz felett
nem jut hang a fülbe, a szótagér-
tés 72% körül alakul.

A 2-vel jelzett vonal egy olyan
alulvágó szűrő hatását mutatja
be, amelyik a kiválasztott frek-
vencia alatt, minden jelet levág.
Például: ismét kiválasztjuk a
2000 Hz-es pontot. Ha 2000 Hz
alatt nem jut hang a fülbe, a szó-
tagértés 65% körül alakul.

Hallókészülék használatakor
– a megfelelő szótagértéshez –
kiemelkedő jelentőséggel bír a
300 Hz...4 kHz közötti frekvencia -
sávban alkalmazott korrekció.

A hallási folyamat [2] kutatá-
sában elért eredményeiért Békésy
György magyar kutató 1961-ben
Nobel-díjat kapott. Hallószer-
vünk rendkívül összetett: több-
szörös impedancia transzformá-
ciók, a rezgések elektromos im-

pulzusokká alakításának egyedi
módja és a folyamat érthető le-
írása sok oldalt tenne ki, ezért
mellőznöm kell. Itt csak halló-
szervünk funkcionális működési
vázlatát mutatom meg [2]: lásd
4. ábrát. A hivatkozott irodalom
minden részletre kitér.

Lényegesnek tartom megem-
líteni, hogy a hangok egy része
nem a levegőn át, hanem a ko-
ponya- és arccsontokon keresz-
tül jut el a belső fülbe. Saját
hangjainkat jelentős részben
csontvezetésen keresztül érzé-
keljük. Ezért, ha egy hangfelvé-
telen halljuk a saját beszédün-
ket, először szinte biztosan nem
fogunk magunkra ismerni.

Ha úgy érezzük, hogy rosszul
hallunk és a fülmosás sem segít,
akkor elmegyünk egy hallásvizs-
gálatra. Itt csak azzal az esettel
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3. ábra 4. ábra

1. ábra 2. ábra
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foglalkozom, amikor egy halló-
készülékeket forgalmazó cég in-
gyenes hallásvizsgálatát választ-
juk és a vizsgálat eredménye
időskori hallásromlás. Az idős-
kori hallásromlás tipikusan 40
évnél idősebb embereknél je-
lentkezik.

Halláscsökkenés és 
audiogram [3]

A hallásveszteség számszerű kiér-
tékelése az audiométer nevű ké-
szülék segítségével történik. Ez
lényegében egy fülhallgatóval el-
látott hanggenerátor, aminek ki-
menőteljesítményét a halláskü-
szöb szintjéhez hitelesítik. A
csökkenés referenciapontja a 18
éves, ép fülű, normál hallású fia-
talokra mért átlagos halláskü-
szöb érték (0 dB).

Az 5. ábra a saját audiogra-
mom. A felvétel kereken két éve
készült és enyhe nagyothallást
mutat. 

A vizsgálat egy hallókészüléket
forgalmazó cég egyik telephe-
lyén, hangszigetelt helyiségben
történt. Egy orvosdoktor készí-
tette. Amikor meghallottam a
hangot, kézfelemeléssel jelez-
tem. A vizsgálatért nem kellett fi-
zetnem. A születési dátumomat
kitöröltem, minden más az ere-
deti audiogrammal egyező.

Az audiogramon mindig bal
oldalon van a jobb fülről készí-
tett mérés ábrája, és jobb oldalra
kerül a bal fülről készült mérés
ábrája. A mérési frekvenciák
mindig ugyanazok: 125 Hz, 250
Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz
és 8 kHz.

Véleményem szerint a függő-
leges tengely felirata: „Hallás
szint dB-ben” megtévesztő. A
tengely helyes neve: „Halláskü-
szöb érték dB-ben” lenne. A mé-
réspontok – a frekvencia függvé-
nyében – azt a hangnyomás érté-
ket mutatják, ami az adott frek-
venciánál éppen a hallásküszöb
hangnyomás értékével megegye-
zik. (Emlékeztetőül: a halláskü-
szöb az a hangnyomás-érték,
amelynél kisebb hangnyomást
az adott frekvencián már nem
érzékelünk.) Ha a hallásküszö-
bünk 0 dB-nél magasabb értékű,
akkor halláscsökkenésről, hal-
lásvesztésről, hallásromlásról
van szó. Az időskori hallásrom-
lás jellemzője, hogy a halláskü-
szöb hangnyomás-értéke a ma-
gasabb frekvenciák tartományá-
ban erőteljesen nő.

A hallásromlás kategorizálásá-
ra számos változatot találtam. Az
időskori hallásvesztésre nekem a
[3] cikk besorolása tűnik a leg-
jobbnak. E szerint, ha a halláskü-
szöb értéke a 125 Hz – 2 kHz tar-
tományban:

• 0-25 dB, akkor normál hallás,
• 26-40 dB, akkor enyhe hallás-

károsodás,
• 41-70 dB, akkor mérsékelt hal-

láskárosodás,
• 71-90 db, akkor súlyos hallás-

károsodás,
• 91 dB-nél nagyobb, akkor

mélységes halláskárosodás
(ezt a WIKIPEDIA már siket-
ségnek nevezi).

A fentiek szerint, enyhe halláská-
rosodásom van. Hallókészüléket

még nem használok. A mérésből
ránézésre is kitűnik, hogy a jobb
fülem a rosszabb. Ez tényleg így
van, a telefont mindig bal füllel
hallgatom. A 2. és a 3. ábra alap-
ján értem is, hogy miért.

A mai hallókészülékekről

Napjainkban háromféle hallóké-
szüléket gyártanak. A leggyako-
ribb, az úgynevezett hallójárati
(lásd 6. ábra), teljes egészében a
fülön belül helyezkedik el, és
mélyen benyúlik a hallójáratba.

Ezeknek a készülékeknek a
fülbe nyúló palástja, a hallássé-
rült füleiről vett lenyomat alap-
ján, méretre készül. A készülé-
ket párban árulják. A képen lát-
ható darabokat 2016-ban Apám
122 300 forintért vásárolta. A
számlán feltüntették, hogy ezen
az összegen felül a forgalmazó
266 700 forint TB támogatást is
kapott.

Az egyes darabok méretei be-
forgatott elemtartókkal: hossz 24
mm, szélesség 20 mm, vastagság
14 mm. Színjelzés mutatja, hogy
melyik darabot kell a jobb, illet-
ve a bal fülben használni. A kis
rovátkolt tárcsa egy kapcsolós
potmétert mozgat: ki-be kapcso-
ló és hangerőszabályozó. Fülün-
kön belül, ezt a tárcsát a mutató-
ujjunk körmével tudjuk forgatni.
Felette jól látszik a mikrofonnyí-
lás. A hangszórókimenet egy fe-
hér henger a dugó végénél. A
hang egy kb. 0,5 mm átmérőjű
nyíláson keresztül jut a fülbe. A
készülékeket picike gombele-
mek működtetik. Többnyire
cink-oxigén elemek, de előfor-
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5. ábra 6. ábra
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dulnak ezüst-cink akkumuláto-
ros készülékek is.

Az utóbbi években jelentek
meg és egyre gyakoribbá válnak
azok a hallójárati hallókészülé-
kek, amiknek nincs mikrofonja.
Bluetooth-on keresztül kommu-
nikálnak a felhasználó okostele-
fonjával, annak mikrofonját
használják és a hangerőt is a tele-
fonon lehet állítani.

Végül vannak a fül mögé he-
lyezett hallókészülékek, amelyek
hallgatója vagy egy rövid akuszti-
kus vezetéken keresztül egy pasz-
szív hallójárati dugóban végző-
dik, illetve a dobozból kinyúló
rövidke elektromos vezeték egy
kis dinamikus fülhallgatót táplál.
Ilyen készülékeket általában sú-
lyos halláskárosodásra ajánlanak
a forgalmazók, mert ezek jóval
nagyobb hangteljesítményt ké-
pesek biztosítani, mint a hallójá-
rati készülékek.

A felsorolt hallókészülékek
DSP (Digital Signal Processing)
technikával működnek. A frek-
venciakorrekciót memória tar-
talmazza és ez csak gyári progra-
mozással változtatható. A forgal-
mazók egy újabb hallásvizsgálat
alapján, általában néhány hét
határidővel vállalják a készülé-
kek átprogramozását, és erre az
időre másik hallókészüléket
nem biztosítanak.

Esetleges problémák

A hallásvizsgálatnál alkalmazott
fejhallgatók az egész fülkagylót
fedik. A teljes fül és a nagy be-
zárt levegőtömeg akusztikus im-
pedanciája személyenként rend-
kívül hasonló. Ezért a fejhallgató
kimenetére vonatkoztatott me-
chanikai impedanciát jól lehet
tervezni. Az impedancia-illesztés
szinte tökéletes. A mérésre vo-
natkozó előírás, hogy a 125 Hz –
8 kHz frekvenciatartományban a
hangnyomás ingadozása az 1 dB-t
nem haladhatja meg.

A hallójárat és a középfül szo-
ros csatolásban van és egyénen-
ként a hallójárati akusztikus im-
pedancia a hely függvényében
jelentős eltéréseket mutat. Egy
hallójárati hangszóró impedan-
ciáját gyakorlatilag lehetetlen jól
illeszteni, ezért jelentős hatás-
fok-romlás lehetséges. Előfor-
dulhat, hogy a kimeneti teljesít-
mény nem lesz elegendő a meg-
felelő korrekcióhoz.

Gyakori hiba, hogy a kimeneti
nyílás eltömődik – például egy
kis fülzsír rátapad. A készülékek
gyakori és gondos tisztítása elen-
gedhetetlen.

Jellegzetes gond, hogy a ké-
szülék hangerejének növelése-
kor a készülék egyszer csak
akusztikusan begerjed (sípol).
Közel van egymáshoz a mikro-
fon és a hangszóró, ami rövid
akusztikus úthosszt jelent. Még
akkor is valószínű a gerjedés, ha
a készülék belső hangszigetelése
tökéletes lenne. A koponya- és
arccsont nagyon jó hangvezető,
tehát az akusztikus csatolást a
mikrofon és a hangszóró között
nem lehet tetszőlegesen kicsivé
tenni. A begerjedést érdemben
a mikrofon és a hangszóró kö-
zött legegyszerűbben a távolsá-
guk megnövelésével lehet meg-
akadályozni. Ebből a szempont-
ból az okostelefonos készülékek
megoldást jelenthetnek.

A gombelemek folyamatos
pótlása állandó üzemköltséget
jelent. A hallókészülékek több-
sége cink-oxigén elemmel üze-
mel. Ezek az elemek négyféle
méretben és kapacitással kapha-
tók. A 6. ábrán látható hallóké-

szülékbe 312 típusszámú elem
kell. Hatos csomagolásban 
kaphatók. Fotója a 7. ábrán lát-
ható. Egy elem mérete: Ø 7,9 
3,6 mm.

A cink-oxigén elemek köze-
pén van egy kis nyílás, amelyet
egy fóliacsík takar. Amikor a fóli-
át lehúzzuk, az elem működni
kezd. Két-három perc alatt kerül
üzemkész állapotba. Indulófe-
szültsége 1,4 V, de üzemideje 80
százalékában csak 1,3 V a ka-
pocsfeszültsége. Töltéskapacitá-
sát a gyártók (a mérési módszer-
től és a végfeszültségtől függő-
en) 75 mAh és 160 mAh közötti
értékben adják meg. Maximális
terhelő árama 6 mA. Ilyen áram-
nál egy új elem kapocsfeszültsé-
ge 1,1 V-ra csökken. (A kivehető
csúcsteljesítmény tehát 6,6 mW.)
Ha az elemet nem használjuk és
nincs rajta a védőfólia, kb. 2 hét
alatt teljesen lemerül.

Készítsünk hallókészüléket!

Apám 80 éves korától használt
hallókészüléket. Egyre rosszab-
bul hallott, így aztán 88 évesen
elment ahhoz a céghez, akiktől
korábbi készülékét vásárolta.
Csináltatott egy hallásvizsgálatot
és rendelt egy új hallókészülé-
ket. Emlékeim szerint, az audio -
gram alapján halláskárosodása a
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7. ábra 8. ábra
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mérsékelt és súlyos halláskároso-
dás közöttinek minősült. Az új
készüléket megkapta, kipróbál-
ta. Valamennyire hallott vele.
Jobban mint az előzővel. Így
megvette. Két hónap múlva már
panaszkodott, hogy időnként
jobban hall, ha kiveszi a füléből.

Biztos voltam benne, hogy egy
olyan dobozos hallókészülékkel,
mint amiket az 1970-80-as évek-
ben használtak, meg tudnám ol-
dani apám problémáját. Körbe-
néztem az interneten, de nem
találtam semmit. Egy audioló-
gustól hallottam: több éve már,
hogy nem gyárt senki sem ilyet.
Ekkor határoztam el, hogy készí-
tek egy olyan dobozos hallóké-
szüléket, amellyel apám egészen
biztosan jól fog hallani. Meg is
csináltam. Mit, miért és hogyan

oldottam meg, a következőkben
erről lesz szó.

Először a kinézettel foglalko-
zom: az első kép (8. ábra) az
összképet mutatja. A képen jó-
magam vagyok, nyakamban a ké-
szülékkel. A második kép (9. áb-
ra) az elölnézet. Jól látszik a két
hangerőszabályzó gomb és a ki-
bekapcsolásra szolgáló karos
kapcsoló. A harmadik kép (10.
ábra) a hátulnézet. Látszanak a
hangkorrekciót szabályozó pot-
méterek nyílásai, a teleptartó be-
pattanó fedele és a hordszalag
ragasztott rögzítése.

A készülék bármilyen hallga-
tóval használható. Egyaránt
használhatunk fejhallgatót és
fülhallgatót is. Ha szükséges, 130
dB-es hangnyomást is biztosítha-
tunk. Ez egy DJ fülhallgatóval el-
érhető. A készülék konstrukció-
jában ennek az ára a magasabb
tápfeszültség és teljesítmény.

Az ABS-ből készült doboz ké-
szen kapható a LOMEX-nél. Mé-
rete: 135  70  24 mm. A telep-
tartó fészekbe tökéletesen illesz-
kedik egy 9 V-os kesztyűgombos
elem vagy akkumulátor. A 11.
ábrán az USB tölthető 9 V-os ak-
kumulátort töltés közben látjuk.

A doboz alját és fedelét, a sar-
kokon csavarok fogják össze. A
készüléket szétnyitva jól látszik a
belső rész (12. ábra).

Az elektronika felületszerelt. A
potmétereket és a fülhallgató
csatlakozót tartó lemez a doboz
vájataiba illeszkedik. A panelt a
dobozhoz két lemezcsavar rögzíti.
Ezeket kicsavarva és a csatlakozó-
kat széthúzva, a panel és a potmé-
teres szerelvény is kiemelhető.
Ennek köszönhetően, az esetle-
ges szervizelés igen könnyű. Elvi
kapcsolási rajz a 13. ábrán látható.

Tekintsük át röviden az áram-
kör működését!

Az M mikrofon helyén több tí-
pust is kipróbáltam. Legjobbnak
a HAMA gyártmányú 00057152
típusszámú, flexibilis szárral sze-
relt, vese karakterisztikájú note-
book mikrofont találtam. Frek-
venciatartomány: 30 Hz-16 kHz,
érzékenység: -62 dB, kimeneti
impedancia: 1,4 kohm, csatlako-
zó: 3,5 mm-es jack dugó, méret:
13,5 cm  3,5 cm.

Szerencsémre van egy Rohde
& Schwarz gyártmányú, BN4519
típusú „SOUND LEVEL CALIB-
RATOR” készülékem. Ezzel
megállapítottam, hogy ez a mik-
rofon 105,2 dB 330 Hz hitelesítő
hangnyomásnál, 3,3 kohmos
táp ellenálláson 350 mVpp  jelet
kelt. Ennek az adatnak az alap-
ján határoztam meg a hallóké-
szülék maximális erősítését.

A D1 dióda a fordított polari-
tás ellen véd. Az R1, C1, C2 és a
T1 tranzisztor a készülék bekap-
csolásakor biztosítja, hogy a +8
V-os tápfeszültség lassan álljon
be, azaz bekapcsolási koppanás-
gátlást végez.

A T2, T3 tranzisztor és a kap-
csolódó elemek szimmetrikus fe-
szültséget állítanak elő, így bizto-
sítva az IC1 és IC2 műveleti erő-
sítők maximális kivezérelhetősé-
gét. (Erre nincs szükség feltétle-
nül, de a tervezésnek ebben a fá-
zisában még tranzisztoros vég-
fokban gondolkodtam.)

A mikrofonhoz kapcsolódó
IC1 erősítőjének elsődleges fel-
adata, hogy a kimenetéhez kap-
csolódó frekvenciakorrekciós
áramkört (az úgynevezett PRE-
SENCE [4] áramkört) kis impe-
danciával hajtsa meg. Az IC1
másik egysége a PRESENCE
áramkör áramösszegző erősítő-
jét képezi.

A PRESENCE áramkör három
sávra bontja a hangfrekvenciás
tartományt. A P1-gyel a mély
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hangok, a P2-vel a középhangok,
a P3-mal pedig a magas hangok
kiemelése, illetve vágása lehetsé-
ges. A potméterek egyik végállá-
sa az adott sávban maximális
emelést (+20 dB), másik állása
pedig max. vágást (-20 dB) ered-
ményez. A potméterek középál-
lásában az áramkör erősítése
egyenletes (0 dB). A három pot-
méter megfelelő beállításával a
hallásgörbe nagyon jó közelítés-
sel korrigálható. A magas emelés
10 kHz felett hatástalan, mert az
R7, C6 és az R18, C13 10 kHz fe-
lett –40 dB/dekád erősítéscsök-
kenést okoz.

A PESENCE áramkör hatását
a frekvencia-átvitelre a 14. ábrán
szemlélhetjük.

Az IC2 fázisfordító erősítőre
azért van szükség, hogy a mikro-
fon kimenetén megjelenő és az

L, R hallgatókat meghajtó fe-
szültség azonos fázisú legyen. Ha
a PRESENCE áramkör átvitele
egyenletes, akkor a mikrofon ki-
menetén megjelenő váltófeszült-
ség erősítése, az IC2 kimenetén
vizsgálva, kereken 21 dB. Az IC3
feszültségerősítése 40 dB.

A PL és PR potméterekkel a
kimeneti hangerő szabályozha-
tó, és a két fül különböző érzé-
kenysége is kiegyenlíthető.

Az IC3 egy TDA2822 típusú
sztereó végfok integrált áram-
kör. Bemeneti erősítése csator-
nánként 40 dB. Kimenete „B” tí-
pusú. Max. kimeneti árama 1 A
és SO tokozású kivitelben 0,5 W-
ot képes disszipálni. A végfok
kapcsolása az adatlapi ajánlással
megegyezik.

A fejhallgatók és fülhallgatók
általában 32 ohm belsőellenál-

lással készülnek. 8 V-os tápfe-
szültségnél egy „B” osztályú vég-
fok maximális kimeneti feszült-
sége: 2,8 Veff. 32 ohm terhelés
esetén a max. kimeneti teljesít-
mény kereken 0,25 W csatornán-
ként. A két csatorna együttesen
0,5 W. Tekintve, hogy egy „B”
osztályú végfok hatásfoka 50%, a
0,5 W-os kimeneti teljesítmény
éppen megegyezik a megenge-
dett max. disszipációval.

A nyomtatott áramköri panel

A panel kétoldalas, furatgalván
technológiával készült. A mére-
te: 72  63 mm. A nyomtatás a
15. ábrán, a szerelt oldalak fotói
pedig a 16. és 17. ábrán láthatók.

Mint látható, a panel kétolda-
lasan szerelt. A rögzítés a két fu-
raton keresztül, lemezcsavarok-
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kal történik. Pontosan illeszked-
nek a dobozba fröccsöntött rög-
zítő furatokhoz. A panel alsó fe-
lén helyezkednek el az SM ele-
mek, a felső oldalon pedig a csat-
lakozók és a terjedelmes C1 kon-
denzátor. Az M mikrofoncsatla-
kozót egy csepp kétkomponensű
epoxi ragasztóval rögzítettem.

Bemérés

A beméréshez legalább egy
hanggenerátor és egy oszcillo -
szkóp szükséges. Ha a készülék
építésnél nem vétettünk hibát,
valamennyi erősítő IC kimene-
tén, a tápfeszültség középértékét
(4 V-ot) kell mérnünk. A készü-
lék nyugalmi áramfelvétele 10-
11 mA. A hangfrekvenciás beállí-
táskor húzzuk ki a mikrofont és
ide adjunk pár mVpp 250 Hz-es
szinuszjelet a generátorból. Csa-
varjuk minimumra a PL, PR pot-
métereket. A trimmerpotméte-
rek a gyári csomagolásukban kö-

zépállásban vannak. Ha még
nem tekergettük azokat, akkor
egyenletes frekvenciamenetet
várhatunk a beforrasztásuk után
is. (A tekergetéshez 3,5 mm-es
lapos csavarhúzó szükséges.) A
PRESENCE áramkör hatását cél-
szerű az IC2 (6) lábán mérni. A
250 Hz-en mért feszültséget te-
kintsük 0 dB-nek, és ehhez viszo-
nyítjuk a többi frekvencián mért
feszültségarány alapján számí-
tott dB-értékeket. Természete-
sen a bemeneti frekvencia vál-
toztatáskor a bemeneti feszültsé-
get állandó értéken kell tarta-
nunk. Ügyeljünk arra, hogy az
IC2 ne torzítson. A bemeneti fe-
szültséget csökkentenünk kell,
ha a bemérés során az IC2 6. lá-
bának a feszültsége a 6 VPP érté-
ket meghaladja. A pontos frek-
venciamenet beállításakor elő-
ször az 500 Hz...2 kHz sávban, a
P2-vel közelítsünk a megfelelő
emeléshez. Ezt követi a P3 beál-
lítása a 2 kHz...8 kHz sávban. A
kívánt karakterisztikát iterációs
módon érhetjük el. Ha nem tu-
dunk eleget emelni a magasabb
frekvenciákon, állítsunk be né-
hány dB mélyhang vágást a P1-
gyel, és ismételjük meg az eljá-
rást. Különben, a P1-hez szinte
soha sem kell hozzányúlni.

A beállításhoz sokszor nem áll
rendelkezésre audiogram. Ilyen
esetben azt ajánlom, hogy állít-
sunk be 1 kHz-től 6 dB/oktáv
emelést, majd 3 kHz-től 12
dB/oktáv emelést. A végleges
beállítást a készüléket használó
(a saját fülre alapozva) el tudja
végezni. Valószínűleg ebben se-
gíteni kell neki...

Sokféle fül- és fejhallgatót is
kipróbáltam. Két típust különö-
sen jónak találtam: A fülhallga-
tók közül, a Delight márkájú
52033 típusút, a fejhallgatók kö-
zül a Panasonic márkájú RP-
HF100 típusút.

E cikk témáját érintő bármilyen
kérdésben szívesen segítek, min-
den megkeresésre válaszolok.
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