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RH Rádió Marathón – 2013. 
 
Az „RH Rádió Marathón” egy országos verseny fiataloknak, akik rajonganak a rövidhullámú rádiózásért 
azokban a hullámsávokban, amelyek az amatőr rádiózás részére meg vannak határozva. E verseny 
természetesen szerepel a Nemzeti Rádióamatőr Szövetség utolsó, ötödik kiadású versenynaptárában, és 
a Nemzeti Oktatási Minisztérium rendezvény naptárában is. 
 
Az elmúlt évek során ez a verseny megyék közötti verseny volt, azaz országos szinten zajlott. A verseny 
során különböző feladatoknak kellett megfelelni, melyeket egy bizottság állított össze az oktatási 
tantervekre alapozva. 
A verseny a 2012 – 2013 –as tanévben belföldi (nemzeti) versenynek lett minősítve, viszont több ország 
(Románia, Magyarország, Szerbia és Moldova) részvételével zajlott le. Erre figyelemmel, szükségesnek 
tartottuk volna, hogy a 2013 – 2014 –es tanévben már nemzetközivé soroljuk, és igazítsuk hozzá az 
iskolai szervezetek versenyszabályait. 
 
Ez nem így történt… talán jövőre… 
 
Tekintettel arra, hogy ez egy hivatalosan jegyzett rádióamatőr verseny, részt vettek rajta e sport 
veteránjai, idősebb emberek, akik a sport minősítés különböző szintjein állnak és néhányan a sport 
kiválóságai. 
 
Általában a nemzetközi versenyeken, melyeket világszerte szoktak rendezni, bárki részt vehet, aki 
versenyezni akar. A rádióhullámok bárki által vehetők, s akinek erre a célra megfelelő felszereltsége 
van, indulhat rajta. 
 
Minden civilizált országban ösztönzik a technikai sportok alkalmazását. A rádióamatőrök az egyetlenek, 
akik képesek biztosítani a rádió hírközlést vészhelyzetekben, katasztrófa helyzetekben, természeti 
katasztrófák esetén, stb. Ezért, és Romániában még néhány más szempont miatt is, mind a vezető 
rádióklubokat, mind a rádióamatőröket általában a Sürgősségi Hálózatokba be kell vonni. Az idők során 
volt már számos eset, amikor rádióamatőrök bekapcsolódtak életmentésbe, vagy anyagi kármentésbe. 
 
Az ilyen fajta versenyek támogatása előnyös mind a fiatalok számára, akik magukévá teszik ezt a 
tevékenységet, mind a társadalom egésze számára. 
 
Ez az esemény támogat új dolgokat, népszerűsíti a fiatalok körében a nem hagyományos energiaforrások 
(pl. napelemek, stb. …) használatát. Népszerűsíti a növény-, és állatvilág védelmét, a természetvédelmi 
területeket (UNESCO), stb. 
 
A nemzetközi részvétel ösztönzőleg hat a különböző nemzetiségű fiatalokra, vonzóvá teszi ezt a sportot, 
tartós barátságok kötődnek egymás, illetve a nemzetek között. 
 
Remélhetőleg a következő évben az iskolák irányító testületei, az Iskola Felügyelőség, valamint az 
Oktatási Minisztérium nemzetközivé teszi ezt a versenyt. 
 

Felelős rádióklub YO2KQK – Petrozsény 
Kovács Imre tanár YO2LTF – I.kat. 
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 JELENTKEZÉSI LAP  

E rendezvény szerepel a 2014. évi oktatási rendezvénynaptárban    
             

A.) A JELENTKEZ Ő ADATAI 
Az intézmény neve / a 
jelentkező iskola 

GYERMEK ÉS DIÁKKLUB - PETROZSÉNY 

Teljes cím Temesvári utca.6, Petrozsény, Postai irányító szám : 332015,  
Vajdahunyad megye 

Telefonszám/fax 0254 /542954 
E-mail cím clubulcopiilor petrosani@yahoo.com 
 
KONTAKT SZEMÉLY 

Vezetéknév és keresztnév 

Beosztás 

Úr/ 
Úrhölgy 

Kovács Imre –YO2LTF 
Tanár 

Teljes cím Forradalom utca. 33, Pui, Ir.szám: 337345, Vajdahunyad megye 

E-mail cím yo2ltf@yahoo.com 
 

B.) INFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYR ŐL 
B.1. A rendezvény 
tárgya  

Nemzetközi / nemzeti verseny   ,, RH RÁDIÓ MARATHÓN ” 

B.2. A verseny 
kategória besorolása: 
(Válassza ki a 
kategóriát, amelyikbe 
beleillik) 

� Kultúra és művészetek, vizuális művészetek 
� Kultúra és művészetek, kultúrák és civilizációk 
� Civil szféra, önkéntes és karitatív tevékenységek 
� Sport túrizmus 
� Műszaki terület 
� Tudományos terület 

                                                                   
B.3. Kiadás száma.... V. Kiadás 

B.4. 100 diák +10 tanár 

 A rendezvény költségvetése 

 Teljes költség Igényelt költség MECTS Saját hozzájárulás 
500 200 300 

 

C.)  A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLÓ BEMUTATÁSA 
A rendezvény a következő lényegi elemekből áll: 

a. A rendezvényen kb. 100 diák [fiúk és lányok] vesz részt, akik szerte az országban és külföldön 
élnek, különböző ifjúsági házakban és klubokban tevékenykednek, ahol rendelkeznek rádió adó-
vevő készülékkel és rádióamatőr hívójellel (YO xxx). Segítő tanár 3 (klubonként), 7 országosan, 
2 külföldön. 

b.  Közvetlen kedvezményezettjei ennek a versenynek a diákok az iskolai szakkörökben, ifjúsági 
házakban és klubokban, ezen felül a sportegyesületekben az országban és külföldön.  
*  Közvetett kedvezményezettjei a szülők, a klubok, és természetesen a „katasztrófa-védelmi 
bizottság” az által, hogy a fiatal rádióamatőrök felkészítését segíti az országos vészhelyzeti 
hálózatba. 
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Versenyszabályzat 

Ezt a verseny szabályzatot kell alkalmazni a hazai / nemzetközi „RH Marathón” V. évfolyama során 

A verseny felelőse és koordinátora Kovács Imre tanár – YO2LTF, Petrozsényi Ifjúsági Klub. 

E szabályzat kidolgozása az alábbi források felhasználásával történt: 

• http://www.radioamator.ro 

• http://www.hamradio.ro 

• http://wff-yo.blogspot.ro/ 

• http://yo2kqk.kovacsfam.ro, 

 

1. Általános célkitűzés / a verseny célja : 
           - az érdeklődés fokozása a tudományok és technológiák iránt; 

           - nagyobb hallgatói létszám bevonása a rádióamatőr tevékenységbe. 

- A diákok tudatosságának és a tanárok érdeklődésének növelése az elektronika iránt. A partneri 

kapcsolatok vonzóbbá tétele. A munkamódszerek és a speciális osztályokban alkalmazott különleges eljárások 

népszerűsítése a szakkörökben. A foglalkozások végső szakaszában csapatok felkészítése az országos és 
nemzetközi rádiós versenyekre.  

- A speciális tudás és készségek fokozása a gyakorlatban, a szakkörökben eltöltött idő során. Rádióamatőr 

hívójel megszerzésének elősegítése. 

- Az elméleti tudás gyakorlati készséggé alakításának megkezdése, a rádióállomás működtetése. 

- A tanulók / versenyzők gyakorlati készségének értékelése, válogatás a román nemzeti válogatott 

csapatba. 

- Információ csere egyrészt a diákok, másrészt a tanárok között; 

- Az ország néprajzi ismereteinek és kulturális értékeinek promóciója külföldön. 

- Különleges esetekben önkéntesek bevonása 

- A fiatal rádióamatőrök bevonása a ”Nemzeti Katasztrófavédelmi Hálózatba 

 

2. Időpontok : 

     A résztvevő csapatok regisztrálása a teljesen kitöltött nevezési lappal lehetséges, melyet a szervező időben 

online elérhetővé tesz. A verseny két ütemben lesz egy-egy óra időtartamban: 

1. 2014. 06. 01-én 15-16 UTC , [ 18-19 CFR] 80m-es sávban.  

2. 2014. 06. 02-án 7 -8  UTC ,  [  10-11 CFR] 40m-es sávban. 

     Az egyéni résztvevőknek, illetve a „hordozható”, kitelepült állomásoknak a regisztráció nem kötelező. 

 

3. Csapat verseny : 

  Ezen a versenyen indulhatnak ifjúsági és gyermekklubok, ifjúsági házak, iskolák, magán klubok által indított 

belföldi és külföldi csapatok, amelyek 1-3 diákból állnak. A csapatoknak a rádióállomáson egy 

koordinátor felügyelete alatt kell állniuk, aki a romániai távközlési törvény szerint rádióamatőr 

sportminősítéssel rendelkezik. Egyéni részvétel is engedélyezett, ha a diák / fiatal amatőr érvényes 

engedéllyel rendelkezik ARVOM III. osztályban.  
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Megengedett, sőt ösztönözni kell a „hordozható”, kitelepülési üzemmódot, amikor az adott helyre / klubba/ 

iskolába engedélyezett hívójel eltérő helyszínről üzemel. Ilyen esetben az üzenetet küldő adóállomásnak 

feltétlenül említést kell tenni arról, hogy hordozható. Például: YO2KQK/p  

 

4. Versenyszellem: 

      A versenyszellem azt jelenti, hogy a verseny során a megértés és az együttműködés, a csapatmunka erősítése 

a meghatározó. Tiszteletben kell tartani a köztársaságnak a rádióforgalomra vonatkozó törvényeit, s azt 

megfelelően kell alkalmazni. A fonetikus ábécé megfelelő használata, valamint a rádióamatőr 

rendeletek, s azon belül is a megengedett maximális 100W átviteli teljesítmény betartása tartozik a 

megfelelő versenyszellem fogalmába. 

  5. A versenyállomás felszerelése: 

       A versenyzők használhatják a saját adó-vevő készülékeiket, illetve intézmények, rádióklubok közös 

tulajdonban levő készülékeit. A rádiókészülékeket a koordináló tanárok ellenőrizni fogják. Az ő 

felelősségük megvizsgálni, hogy a berendezések megfelelnek-e a törvényes előírásoknak. Ellenőrizni kell 

a műszaki jellemzőket, a kimenő teljesítményt. (Főleg, ha saját készítésű a készülék) 

 

  6. A verseny lefolyása: 

       Az „RH rádió Marathón” verseny a rövidhullámú rádiózás iránt elkötelezett amatőrök versenye. Az amatőr 

az a (fiatal) ember, aki szeretne – és képes rá – lebonyolítani rádió-kommunikációt két (távoli) pont 

között, segítség nélkül, csak maga, a saját antennájával, gyakran villamos energia hálózat használata 

nélkül. 

       Minden versenyző működtet egy adó-vevő berendezést, amely megfelel a törvényes előírásoknak, és 

rövidhullámú elektromágneses rádióhullámokat bocsát ki. A verseny a 80 és 40 méteres 

hullámhosszúságú sávokban zajlik. 

      Minden adó-vevő állomásnak saját hívójele van (Pl. YO2KQK a Petrozsényi Ifjúsági Klub hívójele). Minden 

állomásnak van egy engedélyes, saját hívójellel rendelkező felelős kezelője. Az egyéni hívójelet azután 

lehet megszerezni, miután a személy sikeresen átment a Nemzeti Távközlési Igazgatási és Szabályozási 

Hatóság (ANCOM) által a Román Rádióamatőr Szövetségnél tartott szabályos vizsgán. Amennyiben a 

rádióállomás más helyről sugároz ki rádióhullámokat, mint amely helyre az engedély szól, akkor kötelező 

csatolni a hívójel után a /P betűt.  

       Minden rádióállomás egy visszaigazoló (QSL) lappal erősíti meg, hogy az éteren keresztül megtörtént az 

összeköttetés, pontos dátumot, időpontot (UTC-ben), az üzemi frekvenciát, az üzemmódot és az RST 

vételminőséget jellemző számot feltüntetve.  
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       Kívánatos, hogy a QSL visszaigazoló lapok el legyenek küldve a Petrozsényi Ifjúsági Klubnak akár közvetlenül 

(332015 Petrozsény, Temesvári utca 6., Hunyad megye), akár a „Rádióklubon” (az ingyenes QSL-lap 

továbbító rendszeren, a QSL irodán) keresztül.  

Az a szándékunk, hogy ebben az évben a kétnapos verseny a két különböző frekvencián két különböző helyről 

történjen.  

Vizsgálva a lehetőségeket, ezt a szándékot az alábbi szempontok miatt kívánjuk megtenni: 

� Nagyobb számú versenyzőt lehet bevonni a versenybe 

� A terjedés megfigyelése mind a nap folyamán és este, illetve mind a 80 méteres és 40 méteres 

sávokban.  

� Hordozható energiaforrás használata 

� „Zöld energia” használata 

� A „természetvédelmi területek”, növény és állatvilág népszerűsítése  

A legmagasabb pontszámot elérő győzteseket oklevéllel jutalmazzuk. A verseny eredményeit közzétesszük a 

Web-oldalon: www.yo2kqk.kovacsfam.ro továbbá a versenyzők élménybeszámolóit megjelentetjük a 

„HOBBY” magazinunkban. A magazin (ISSN –L = 2069- 7228) online is elérhető az alábbi linken: 

http://yo2kqk.kovacsfam.ro/revista/HOBBY.33.pdf . 

 

7. Kategóriák és besorolások:                                             Verseny a következő kategóriákban: 

A. egyéni 

a) ,,A” Kategória          9-12 éves                I,II.III. helyezett      [ a megfelelő minősítés- egyéni ] 

b) ,,B” Kategória        13-15 éves                I,II.III. helyezett      [ a megfelelő minősítés- egyéni ] 

c) ,,C” Kategória        16-18 éves                I,II.III. helyezett      [ a megfelelő minősítés- egyéni ] 

d)  ,,D” Kategória       18 év felett               I,II.III. helyezett      [ a megfelelő minősítés- egyéni ] 

e) ,,E” Kategória   külföldi állomások [ külföldről ] I,II,III helyezett      [egyéni, vagy klub ]. 

B.  Csapat 

,,F” Kategória – a csapatoknak csak egy kategóriájuk van, akik a kollektíva, vagy klub hívójelével 

versenyeznek. (Például –YO2KQK). 

C. Megfigyelők  

,,G” Kategória   Fiatal amatőrök nem bocsátanak ki rádióhullámokat – megfigyelők – ugyan azok az 

életkor kategóriák vannak.[ A,B,C,D,E kategória]  

 

    8.  Pontozás/ ellenőrzés: 

          Két versenyző közötti rádió kapcsolat 2 pontot ér. A rendező állomással, az YO2KQK-val történt 

összeköttetésért 10 pont jár. Egy napon egy adott állomással csak egy összeköttetés érvényes. A verseny 

üzemmódja SSB, sávkiosztása 80 méteren 3650-3750 KHz, illetve 40 méteren 7060-7150 KHz. Az az 

állomás nyeri meg a versenyt (adott kategóriában), amelyik a két órás verseny során a legmagasabb a 

pontszámot ér el. Dupla összeköttetés nincs pontozva. 

           Ahhoz, hogy egy összeköttetés érvényesnek legyen tekinthető, meg kell állapítani annak tényét a két 

forgalmi napló (jegyzőkönyv) összevetésével. Az időpontban elfogadható különbség +/- 5 perc. 

           Minden kategóriában készül rangsorolás, amennyiben legalább 3 versenytárs van. 
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     I. II. és III. helyezett lesz eredményként kihirdetve. A pontszámításnál szorzó nincs alkalmazva. 

            Az ellenőrző szám (riport) az ilyen versenyeknek megfelelően: RS + három számjegyű kódszám (első 

számjegy a hívójel számjegye, a további kettő az operátor életkora) + a megye betűjelzése.  

Megjegyzés :   Támogatni és ösztönözni kell fiatalokat, hogy megfigyelőként vegyenek részt a rendezvényen, 

amely a vizsgára való felkészülésüket segíti elő, abból a célból, hogy majd hívójellel rendelkező 

rádióamatőrök legyenek. A megfigyelők külön kategóriában lesznek értékelve. 

 

    9. Záró rendelkezések/ elbírálások: 

 A verseny két külön részből áll. Az első napon a 80 méteres sáv megadott szegmensében, 15-17 UTC 

közötti időintervallumban lesz a verseny. A második napon „hordozható”, kitelepüléses üzemmódban 

lesz verseny a 40 méteres sáv megadott szegmensében. A kitelepülés az UNESCO által tájvédelmi 

körzetnek minősített helyről történik.  

         A verseny elbírálása a Román Rádióamatőr Szövetség által akkreditált bírók által történik. 

         A bírók nem tanárok, nincsenek tanulóik a versenyben, a döntéseik nem vitathatók, véglegesnek 

tekintendők és érvényesek maradnak. 

 

Kovács Imre koordináló tanár – YO2LTF 
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Névleges   ,,Maraton radio –US”  verseny résztvevői 

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Indicativ Loc Categorie 

1 BLAJ EMANUEL YO2MNI II B 

2 MIHAI MACARIE YO2MNO I B 

3 JUNC ADRIAN YO5OBA I D 

4 CORNELIU FĂURESCU YO4AUL II D 

5 MOSCALIUC MATEI YO8TYT I C 

6 BALINT ALEXANDRU YO2KQB/P II A 

7 PINTEA AUGUSTIN YO8TPA I A 

8 GOLICZA ARON YO6KNE III B 

9 GOLICZA BALASZ YO6KNE III A 

10 MIHALY DANIEL YO6KNE II A 

11 SCHMIDT PETER YO6KNE II C 

12 MIHALY MATYAS YO6KNE III C 

13 RUS RAZVAN YO5KLP/YO5-34/CJ I C 

14 MĂCELARU FLORIN YO3-9055/PH I G 

15 SÎRBU ŞTEFAN  YO3-9052/PH II G 

16 PENEŞ FLORIN YO3-9050/PH II G 

17 PLĂIEŞU GEORGIANA YO3-9056/PH III G 

18 DEDU LAURA YO3-9047/PH III G 

19 STELICĂ FUEREA YO6PEG III D 

20 CLUBUL COPIILOR PETROŞANI YO2KQK I F 

21 CLUBUL COPIILOR RĂDĂUŢI YO8KUU I F 

22 PALATUL COPIILOR REŞIŢA YO2KJI II F 

23 PALATUL COPIILOR SUCEAVA YO8KGB III F 

24 CLUBUL COPIILOR LUPENI YO2KQB III F 

25 SPORT CLUB MIERCUREA-CIUC YO6KNE II F 

INTERNAŢIONALE 

1 CONSTANTIN ANDRUCHOVICI IV3/YO8CNA III E 

3 OLEG I. LACHIY ER4LX II E 

4 JON PAUSER YU7RR IV E 

5 RADIOCLUBUL VRSAC YU7BDB II E 

6 RADICLUBUL MAKO HA8KCI I E 
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Elektronika – az én szenvedélyem 

 
Nevem Oprişan Ovidiu. Petrozsényban (Hunyad 
megyében) élek. 1996. 04. 29-én születtem. Jelenleg 17 
éves diák vagyok a ,,Dimitrie Leonida” Műszaki 
Középiskolában, Petrozsényban. A 7. sz általános iskolába 
jártam. 
Elsőéves középiskolás koromban az egyik nap üldögéltünk 
az iskolatársaimmal és beszélgettünk a kedvteléseinkről. 
Szájról-szájra adtuk a szót, és elmondtuk ki-mit ért el a 
passziója során. Egyszer csak két osztálytársam elmondta, 
hogy az ő szenvedélyük az elektronika. Járnak gyakorlati 
foglalkozásokra ezen a területen, mivel a mi iskolánkban 

ilyen gyakorlati foglalkozások nincsenek. Mindig alig várják már, hogy mehessenek 
oda tanulni. Megkérdezték tőlem, hogy mi az én passzióm, és én elmondtam, hogy 
a szenvedélyem a sport, a természetjárás, és különösen a horgászat és az 
elektromosság. Azután azt mondták nekem, hogy ha többet szeretnék tudni az 
elektomosságról, akkor mejek velük a „Gyermek Klubba”, mivel ott lehetőség van 
tanulni és fejleszteni tudom magamat. Így én elfogadtam a meghívást és egy hétfői 
napon elmentem. Ők is ott voltak és éppen forrasztó pisztolyokat javítottak, mivel 
a pákahegyük el volt törve. Én félénk léptekkel beléptem az osztályterembe, de 
mindenki aki ott volt melegen köszöntött. Kovács Imre tanár úr is nagyon boldog 
volt, hogy sok diák eljött a foglalkozásra. Ezután én néhány órán keresztül 
elmélettel foglalkoztam, mivel kezdő voltam és a tényleges gyakorlati foglalkozás 
majd csak azután jöhetett.  
 
Az első munkám, amit én csináltam az 
egy bistabil multivibrátor, vagy 
„Szentjánosbogár” volt. Az első 
kapcsolási rajz – bevallom – nem 
valami jól sikerült, de némi gyakorlás 
után már le tudtam rajzolni. Azután 
megterveztem a nyomtatott áramköri 
(NYÁK) rajzot, amit egy kihúzóval 
átrajzoltam a NYÁK lapra. Ezt 
követően a NYÁK lapot vas-klorid 
oldatba tettem. Egy idő után, kb. fél 
óra múlva kivettem a lapot az oldatból 
és megtisztítottam denaturált szesszel. 
Következett a fúrás, majd ami remek 
szórakozásnak bizonyult az alkatrészek összeválogatása. El kezdtem keresni, illetve 
kiválogatni a kondenzátorokat, tranzisztorokat, LED-eket és a 9 Voltos elemet.  



 
   Lap  14                                           Hobby ?                         Nr. 1  --> 2014 
   

Miután megtaláltam az összes szükséges alkatrészt következett a szerelés, 
huzalozás, forrasztás. Az alkatrészek beforrasztása forrasztó pákával történt, 
kellett hozzá forrasztó ón és egy kis hegedű gyanta, vagy „fenyő gyanta”, amit 
valamikor a bádogosok is 
használtak. Ezután a kis 
projekt után én már haladó 
szintre kerültem a 
szerszámok kezelésében. 
Megtanultuk, hogy hogyan 
kell megjavítani a pisztoly-
pákát, ha elszakad a páka-
hegy. 
A páka-hegy réz huzalból 
készül, mert a réz jó 
hővezető, kicsi az 
ellenállása, ezért alkalmas 
erre a feladatra. 
Egy másik projekt egy 
egyenirányító áramkör 
elkészítése volt. Ezt előre 
fúrt „teszt”-panelre 
készítettem el, amit a tanár úrtól kaptam. Megtanultam használni az egyenirányító 
diódákat. Megértettem szerepüket, hogyan egyenirányítják a váltakozó áramot. 

Rájöttem az egyenirányított feszültségnek elektrolit kondenzátorokkal történő 
szűrésének a szerepére. 
 
Ezt követően a tanár úr megkérdezte tőlem, hogy vállalkoznák–e egy kicsit 
nagyobb kihívásra, részt vennék-e egy versenyen a városban, aminek a neve 
„Minitechnikus” volt. Adott nekem néhány ötletet a vizsgamunkára, melyek között  
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volt a „polisztirol lemezvágó gép” is. Ez felkeltette a kíváncsiságomat és azon 
tűnődtem, hogy vajon hogyan működik? Később a tanár úr megkérdezte, hogy 
akarom-e ezt a projektet tenni vizsgamunkának? Igent mondtam. 
 
Azután elmondott nekem mindent, hogy mire van szükségem a gép elkészítéséhez. 
Elkezdtem a bevásárlást a projekthez. Először is vettem egy préselt rétegelt 
falemezt és egy vascsövet, amit kiszabtam a tervezett méretekre. 
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„Polisztirol lemezvágó gép”, készítette Oprişan Ovidiu tanuló 
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A hegesztést [édesapám segítségével] és a fúrást bizonyos szögben kellett 
elvégezni, amihez óvatos útmutatást kaptunk a tanár úrtól. 
 
Ezt követően a tanár úr adott nekem egy nikkel huzalt, amit felszereltem 
függőlegesen. Valamivel vastagabb réz vezetőket használtunk kivezetéseknek, és 
rákötöttem egy alacsony feszültségű áramforrásra. Így próbáltuk ki, hogy a 
szóbanforgó eszköz jól működik-e, vagy sem. 
 
Ez működött. Majd ezt követően még körülbelül két hét intenzív munka után eljött 
a verseny napja. Készítettem még hozzá egy expozíciós egységet is. A sok munka 
megérte a fáradságot, mert második helyezést értem el projektemmel a versenyen. 
Én nem sajnálom, mert sokat tanultam, amikor épült ez a gép. A verseny után a 
tanárommal megpróbáltunk készíteni egy termosztátot, ami szabályozza a 
kifeszített nikkel huzal hőmérsékletét. A kisfeszültségű forráshoz csatlakoztatott 
huzalnak biztosítani kell egy állandó hőmérsékletet. Sikerült ilyet csinálni. 
 
Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy elég magas szintre jutottunk el ahhoz 
képest, ami az elején volt, és ezúton is szeretném megköszönni Kovács Imre tanár 
úrnak, hogy türelemmel volt hozzám és társaimhoz, és mindazoknak, akik az évek 
során jószándékúaknak bizonyultak. 
 
Bár elég későn kezdtünk járni a gyerek klubba, de remélhető, hogy a felsőfokú 
iskoláig tanulunk még sok hasznos dolgot, készítünk sok szerelést, és miért ne, 
részt veszünk elektronikai versenyeken. 
 
A klubban tanultakkal, úgy gondolom, az életem hasznosabbá válik, attól 
függetlenül, hogy milyen munkát fogok majd választani.  
 
 
      Oprişan Ovidiu , villamosmérnöki szakkör, Petrozsényi Gyermek Klub 
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Kapcsolás polisztirol lemezvágó húr hőmérséklet 

stabilizálására 
 

 
Egy forró huzalos polisztirol hő-vágó kés elektronikus kapcsolása látható az alábbi 
ábrán: 

 
 
 
 
 
 

Ahhoz megfelelően működjön a berendezés, a kifeszített huzalt (húrt) megfelelő 
hőmérsékleten kell tartani, mert egyébként vagy nem vágja az anyagot, vagy 
lángra lobbantja és megfeketedett krátereket hoz létre. 
Egy kisfeszültségű transzformátor képes szolgáltatni 2 A-es áramot, ami elegendő 
a feladat ellátására. A vágóhuzalon átfolyó áram szabályozásával lehet szabályozni 
a szál hőmérsékletét. Azért, hogy csökkentsük az energiafelhasználást, a 
teljesítmény disszipáció szaggatva történik, amit triak alkalmazásával valósítunk 
meg. 
A vágóhuzal (a rajzon RL ellenállásnak van jelölve) egyik vége közvetlenül rá van 
kötve a transzformátor szekunder tekercsére. Az IC1 N1 és N2 NAND-kapuja 
átalakítja a transzformátor szekunder feszültségét négyszög-feszültséggé. Az N3  
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NAND-kapu (Schmitt trigger) és a körülötte levő alkatrészek egy időzített 
kapcsolójelet állítanak elő a triak begyújtására. A periódus időt a C3 kondenzátor 
határozza meg. E kondenzátort a P1 trimmer ellenálláson keresztül töltjük, és az 
R5 ellenálláson és a D3 diódán keresztül sül ki. A C3 töltési szintje belül esik az 
N3-as Schmitt trigger küszöbértékén. Ebből következik, hogy a C3-on levő 
feszültségszinttől függően értelmezhető logikai „1”, vagy logikai „0” szint. Logikai 
„1” esetén az N3 pozitív impulzust kap az N2-től, ami rövid negatív impulzust 
eredményez a kimeneten. 
Ugyancsak negatív impulzust eredményez a kimeneten az N3 átbillenése által a C3 
kondenzátor feszültségének csökkenése. Az N3 nem fog reagálni az N2-től kapott 
impulzusokra, így a kimenet marad logikai „1”. A C3 nem tud kisülni az R5 és D3 –
on keresztül, így a triak blokkolva lesz. Egy idő után (amit a P1-el állíthatunk) a 
C3 feszültsége ismét logikai „1” lesz, és a folyamat megismétlődik. Az R6 –nak és 
a C4 –nek a triak vezetésben tartásában van szerepe. 
A használt (vágó)huzal ellenállása nem haladhatja meg az 5 Ohmot. 

 
 

Szerző: Soldea Michael Bogdan, III.A. osztály, Petrozsényi Gyermek Klub 
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Mit is jelent? 

(Folytatás) 
 

Összeállította: Nagy Lajos (HA8EN) 
 
Az előző („Hobby?” 2013. 4.) számban egy VOLTCRAFT A801(1)-es típusú, egyszerű analóg 
multiméter előlapján feltűntetett néhány különlegesnek tűnő feliratot, illetve skálabeosztást beszéltünk 
meg. Ennek során megismertük a feszültségmérő műszerek kΩ/V-ban meghatározott „jóságát”, valamint 
megtudtuk, hogy mire jó a dB skála. 
 
Ebben a részben megnézzük a műszert belülről, és megfejtjük még néhány feliratot az előlapon. 
 

A műszer belülről 

  
 

NYÁK lap (beültetési oldal)  
 

NYÁK lap (forrasztási oldal) 
A műszer átkapcsoló érintkező sávjai a NYÁK-

ból vannak kialakítva 
 

 
 

Műszer alaptest. (Láthatók az üzemmód és méréshatár átkapcsoló érintkezői)  
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Az alkatrészekkel beültetett nyomtatott áramköri lap (NYÁK-lap) alapján le tudjuk rajzolni a műszer 
belső kapcsolási rajzát. A rajz – rendezett formában – az alábbi: 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

R13

R14

R15

R10R11

R12

R1R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R16

D3

D4

D1

D2

VR1

B-

B+

FUSE

V-A-OHM

COM

Rx 1K

Rx 10

BAT 1,5V

BAT 9V

DC 50mA

DC 250mA

DC 15V

DC 150V

DC 500V

AC 500V

AC 150V

AC 15V

OFF

(1)

(2)

Rx 10

Rx 1K

 
VOLTCRAFT A801(1)-es típusú analóg multiméter kapcsolási rajza 

(Az üzemmód és méréshatár átkapcsoló a könnyebb áttekinthetőség miatt „kiterítve” 
 - egyenes vonalba - van ábrázolva) 

 
Ellenállások és félvezetők adatai: 

R1 2Ω 0,5W 1% R5 4,7KΩ R9 8,33KΩ R13 61KΩ 1% 
R2 8Ω 0,5W 1% R6 25Ω R10 140KΩ 0,1% R14 5,91MΩ 1% 
R3 15Ω 1% R7 474Ω 0,1% R11 1,28MΩ 1% R15 1,44MΩ 
R4 26,5Ω 1% R8 50Ω 1% R12 3,34MΩ 1% R16 2KΩ 

      VR1 30KΩ 
D1 T148 D2 Ge D3  T148 D4 T418 

 
Kövessük végig a kapcsolási rajzon a multi-funkciós műszer egyes mérési üzemmódjaiban az 
áramköröket! A könnyebb áttekinthetőség érdekében az alábbi ábrák üzemmódonként mutatják a 
kapcsolást: 
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Váltófeszültség mérése (ACV) 
Láthatók a méréshatárnak megfelelően az R13, R14, R15 (és R16) előtét ellenállások. A D2 dióda a 
váltófeszültség egyenirányítását végzi. 

(4)R13

R14

R15

R16

D3

D4

D1

D2

FUSE

V-A-OHM

COM

(6)
AC 500V

AC 150 V

AC 15 V

(5)

 
 
Egyenfeszültség mérése (DCV) 
Láthatók a méréshatárnak megfelelően az R10, R11, R12 (és R16) előtét ellenállások. 

R16

D3

D4

D1

D2

FUSE

V-A-OHM

COM

+

–

(9)R10

R11

R12
(7)
DC 500V

DC 150 V

DC 15 V

(8)

 
 
Egyenáram mérése (DCA) 
Láthatók a méréshatárnak megfelelően az R1, R2 sönt ellenállások. Az R3, R4, R5 (és R16) 
ellenállások előtét ellenállások szerepét töltik be. 

(10) R1

R2

R3

R4

R5

R16

D3

D4

DC 250 mA D1

D2

FUSE

V-A-OHM

COM

(11)+

–

DC 50 mA

 
 
Elem töltöttségi állapotának (terhelt elem kapocsfeszültségének) mérése (BAT) 
Láthatók a méréshatárnak megfelelően az R1, R2 (R3) sönt ellenállások, amelyek biztosítják, hogy ne 
„üresjárásban”, hanem terhelten történjen a mérés. Az (R3), R4, R5 (és R16) ellenállások előtét 
ellenállások szerepét töltik be. 

(12)

R1

R2

R3

R4

R5

R7

R16

D3

D4

BAT 9V

D1

D2

FUSE

V-A-OHM

COM

(13) R6

BAT 1,5V

–

++

–
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 Ellenállás mérése (OHMS) 

A mérő „nullázása” a mérőzsinórok rövidrezárásával egyidőben a VR1 potenciométer segítségével 
történik. A méréshez szükséges tápfeszültséget a műszerbe beépített (cserélhető) 1,5V-os „ceruza-
elem” biztosítja. Az R1, R2 R3 R4 (R5) ellenállások és a velük párhuzamosan kötött (R5), VR1 
ellenállások eredője feszültségosztót képez az R8, (R9) ellenállásokkal. A potenciométerrel a műszer 
mutatóját végkitérésre kell beállítani. Ezután a mérendő ellenállásnak Rx a feszültségosztóba történő 
soros beiktatásával történik meg az ellenállás mérés. 

–

(1)

(2)

R1

R2

R3

R4

R5

R8

R9

R16

D3

D4

Rx 1K

Rx 10

VR1

D1

D2
B-

B+

FUSE

V-A-OHM

COM

Rx
+

 
 

Mit jelentenek ezek a műszer előlapján látható feliratok? 
 
 

 
 

 

 
FUSE = biztosító 

& = és 
DIODE = dióda 

PROTECTION = védelem 
Jelentés tehát: Biztosító és Dióda védelem 

Biztosító: 
A műszerbe be van építve egy 500 mA –es 
névleges kiolvadási értékű „üvegcsöves” olvadó 
biztosító. Ez a legnagyobb megengedett 
áramerősség, ami a műszer vezető fóliáin 
keresztül folyhat. Túláram esetén az olvadó-szál 
kiolvad és megvédoi a műszert a károsodástól. A 
kiolvadás sebessége függ a túláram nagyságától. 
Különösen áram mérésekor fordulhat elő 
túláram, hiszen a műszert ilyenkor a terheléssel 
sorosan iktatjuk be. 

                                       
  

 Jelentése: 
A műszerre kapcsolható maximális értékek: 

maximum 500 Volt váltófeszültség 
maximum 500 Volt egyenfeszültség 

maximum 250 milliAmper egyenáram 
 
Dióda védelem: 
Az alpműszer túlterhelés elleni védelmére 
szolgál. A mérőmű két kivezetésére kötött 
diódák valósítják meg. 
Ha a két kivezetés közötti feszültség a 
normális üzemi feszültséget meghaladja, és 
eléri a dióda (diódák) nyitóirányú 
nyitófeszültségét, akkor a diódán (diódákon) 
átfolyó áram a mérőmű kivezetéseit 
rövidrezárja. 

           

R16

D3

D4

D1

D2
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„ÁTTEKINTÉS” ON LINE :      www.yo2kqk.kovacsfam.ro 

 

 

 

 
A következő szám tartalmából : 

• Riportok 

• Internet 

• Rádióamatőrizmus 

• Érdekességek 

• Praktikus tanácsok, receptek 

                            … és számos diákok által írt cikk..  

     

 
 

További információkért forduljon: Kovacs Imre – YO2LTF Petrozsényi 
Ifjúsági Klub Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

& 
Telefon:   0741013296 

& 
Email: yo2kqk2000@yahoo.com 

 
          GRÁTISZ    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro   pdf formátumban... 

 

 

BÍZUNK BENNE, HOGY HOZZÁJÁRUL MAGAZINUNK 

SIKERÉHEZ !  


