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JÓ, VAGY ROSSZ?
EGYSZERŰ ALKATRÉSZVIZSGÁLATOK
Leggyakrabban egy készülék javítása során fordul az elő, hogy egy-egy elektronikai alkatrészről
csupán azt kell gyorsan megállapítani, hogy jó-e, vagy rossz. Legtöbbször egy digitális multiméter áll
rendelkezésünkre, de sokszor elegendő is egy ilyen műszer a „tönkre ment-e?”, illetve „használhatóe?” kérdés megválaszolására. Lássuk hogyan:
Dióda:
A diódák vizsgálata ohm mérővel a legegyszerűbb. A digitális multiméterek
ohmmérő részén általában van egy "diódavizsgáló" állás:

Kapcsoljuk a műszert a dióda végeihez. Amennyiben a műszer kijelez egy bizonyos értéket a dióda
nyitóirányú feszültségére lehet következtetni:
•
•
•

Ha a kijelzett érték 100 alatti, akkor gyanakodhatunk, hogy az eszköz hibás, zárlatos, vagy más
alkatrésszel van dolgunk (nem egy egyszerű dióda),
100...300 között Schottky vagy germánium diódával van dolgunk,
400...600 felett egyszerűszilíciumdióda akadt a kezünkbe.

Általánosságban elmondható, hogy amikor a műszerrel mérjük a dióda nyitóirányú feszültségét akkor
a "piros vezeték" (+) csatlakozik a dióda anódjára, és a fekete (test, –) a katódra.

Ezután a műszer (vagy a dióda) két kivezetését felcseréjük, és így mérünk. Ebben az irányban a dióda
nem vezet, azaz szakadást mutat a műszer. Ha nem így lenne, akkor a dióda rossz!
Amennyiben egy Graetz – „kockát” vizsgálunk, akkor ugyan úgy kell eljárni, mint a dióda mérésénél,
csak ebben az esetben 4 db diódát kell egyenként megvizsgálni. (Négy mérés!) Az egyes diódák
nyitóirányú feszültségeinek a méréséhez a műszer mérővezetékeit mindig megfelelően kell a Graetz –
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„kocka” kivezetéseihez kapcsolni.

Zener dióda:
Teljesen ugyanúgy mérhetjük ohm mérővel, mint egy egyszerű diódát - lásd fent.
Tranzisztor:
A tranzisztorok a diódákhoz hasonlóan vizsgálhatók. Általában Bázis és Kollektor, illetve a Bázis és
Emitter (a továbbiakban B, C, E) között egy-egy diódát tudunk mérni. (mérés közben a harmadik
kivezetés nincs bekötve).

NPN tranzisztorok esetén B a diódák anódja, PNP tranzisztorok esetén pedig a B a katód. C-E között
pedig szakadást mérünk.
Speciális tranzisztoroknálelőfordul, hogy C-E közé beépítenek egy további diódát, NPN tranzisztor.
esetén a katód a C-ra csatlakozik.
Még ritkábban előfordul, hogy B-E között egy ellenállás is be van építve, ezért itt fordított irányban is
vezet valamennyire - de ez ritkán fordul elő, valószínűbb, hogy az ilyen tranzisztor hibás.
Ha bármely két kivezetés között rövidzárat, vagy mindkét irányban szakadást mérünk akkor az
alkatrész vagy nem tranzisztor, vagy rossz. Alaposabb vizsgálathoz érdemes egy kisebb tesztáramkört
építeni, ami csak hibátlan tranzisztorralműködik.
MOSFET:
Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk. (Ez a
vizsgálati leírás is az N-csatornás MOSFET-re vonatkozik) AP csatornás
FET értelemszerűen ugyanígy vizsgálható, de fordított polaritással.
Kivezetések: G –gate(kapu), D –drain(nyelő), S –source(forrás).
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1. Ohmmérő G-S illetve G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhető ellenállásértéket kapunk) akkor a
gate átütött, az alkatrész rossz!
2. Ohmmérő (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell
mérni (D+), a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt mérjük, akkor az alkatrész rossz!
3. Ohmmérő D-S közé. G-S közé pedig például egy 9V-os elem, a gate a pozitív. Ekkor D-S között
mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van, akkoraz alkatrész rossz!
Egyébként jó eséllyel hibátlan, de mindenképpen használható.
Egy egyszerű próbaeszköz:

Hibátlan alkatrész esetén, amikor a nyomógomb meg van nyomva, a LED világít
Tirisztor / triak:

1. Ohmmérő: anód (vagy A2) a két másik elektródához mérve szakadás. Ha ilyenkor vezet
valamennyire, akkor az alkatrész rossz!
2. Kell egy elem, vagy táp 5..10V, és egy izzó. Katód (A1)mínuszra, anód (A2) izzón keresztül a
pluszra (6....12V / 300mA). Az izzó sötét. Utána G-t és A-t egy pillanatra rövidre kell zárni. Az izzó
felizzik és égve marad. Ha a tápfeszt egy pillanatra megszakítjuk, akkor az izzó kialszik.
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Ha így van, akkor valószínűleg az alkatrész jó, ha nem, akkor az alkatrész rossz!
(Elektrolit) kondenzátorok:
A kondenzátorokat a legegyszerűbbtermészetesen kapacitásmérővel vizsgálni,
de, ha csak ohmmérő áll hirtelen rendelkezésünkre, egy tájékoztató jellegű
vizsgálat azzal is elvégezhető.
Kapcsoljunk egy kondenzátort az ellenállás mérőre (ohmmérőre). Kis kapacitású
kondi esetén szakadást kell mérni, ellenkező esetben a kondenzátor átvezet vagy
zárlatos (azaz hibás).
Nagyobb kapacitású kondenzátor („Elkó”) esetén a műszerelőször kicsi
ellenállást mutat, majd (ahogy a kondenzátor kezd feltöltődni, a műszer által
kiadott vizsgálófeszültségre egyre nagyobb értéket mutat. Végül vagy szakadást, vagy több Megaohm
értékű ellenállás környékén állapodik meg. A kijelzett érték változásának a sebességéből ügyesebbek
még a kondenzátor kapacitását is meg tudják saccolni....
LED:

Kapcsoljuk egy LED egy digitális voltmérőre 2V-os méréshatárban. Ha
megvilágítjuk a LED-et,típustól és fényerőtőlfüggően jól mérhető nagyságú feszültséget szolgáltat.
Összeállította:
Nagy Lajos, HA8EN
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IV. osztályos tanulók a Petrozsényi Gyermek Klub elektromechanikai szakkörében.
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Koaxiális kábelek rövidülési tényezője
Különböző
alkalmazások
esetén
szükséges ismerni a
koaxiális
kábel
rövidülési tényezőjét. A
vizsgálati
módszer
egyszerű, nem kell más
csak egy Grip-Dip
mérő (GDO) és némi
szerencse.
Vágjunk
le
egy
körülbelül 1 méteres
darabot a kábelből és
mérjük meg a hosszát.
(A hosszat a folyamatos
árnyékolás (harisnya)
mentén mért hossz
jelenti).
Esetünkben például a levágott kábeldarab valóságos hossza 1,08 méter lett.
1) Zárjuk rövidre a kábeleret az árnyékolással. Hagyjunk egy kis hurkot a rövidrezáró huzalból
a GDO-s méréshez.
2.) A rezonancia frekvencia ez esetben 100 MHz körüli értéken jelenkezett. A GDO pontossága
relatív, ezért megkerestem a GDO jelét a rádiókészüléken. Ez pontosan 101,266 MHz-en volt
(ami elég közel volt a GDO által mutatott értékhez)
3) Számítsuk ki a hullámhosszat: λ = 300/101,266 = 2,962 méter. Félhullám esetén 1,481 méter.
Ennek megfelelően a rövidülési tényező = (A tényleges hossz/ elméleti hossz) x 100 =
(1,08m/1,481m) x 100 = 72,92%, kerekítve 73%
Amennyiben a rövidülési tényező közel van a katalógusokban megadott adathoz, akkor a kábel
használható. Viszont, ha nagy a különbség – a rezonancia frekvencia általában alacsonyabb –,
akkor a kábel „beázott, vagy a harisnya szakadt.
Andrei Buta – YO6XK
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Egy kézműves munkadarab készítése a versenyben való résztvételhez –Gyermek Klub,
Petrozsény.
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NEM-FORMÁLIS FOGLALKOZÁSOK
A GYERMEK KLUBBOK „PALOTÁIBAN”
Imre Kovács Imretanár
Petrozsényi Gyermek Klub
A nem-formális oktatási formának – melyet az oktatási
rendszer végez – megvan a jól bevált helye és szerepe a
gyermekek személyiségének alakításában. A tanórán kívüli
tevékenységek nem intézményesített módon érik el az oktatás
céljait.
A nem-formális oktatás általában a legszélesebb
körben alkalmazható komplex módszer, mely
a
leghatékonyabb módja az általános iskolás gyermekek
jellemének alakításának. Az általános iskolások azok, akiknek
a lelkületéhez a leginkább hozzá lehet férni az oktatási
rendszerben.
A szokásos iskolai oktatási tevékenység lehetővé teszi
az ismeretek, kézségek, kompetenciák átadását és
alkalmazását az osztálytermekben az iskolai tantervbe
beillesztett módon. A diákok vonzódnak a művészeti
tevékenységekhez, a pihenéshez, a szórakozáshoz, melyek
segítenek fejleszteni a kreativitásukat, a kritikus
gondolkodásukat
és
serkentik
résztvételüket
a
döntéshozatalban.
A formális oktatási módszerek jól előkészítettek és
vonzóak bármely életkorban. Ez az oktatás kelti fel az érdeklődést, a tanulási kedvet, s könnyíti meg az
ismeretszerzést abban az esetben is, ha ez külön erőfeszítéseket is igényel. A gyerekek gyakorlatiasan,
hatékonyan vannak fejlesztve, megengedve a természetükből adódó önállóságukat. A gyerekek
önfegyelmezővé válnak azon tények alapján, hogy
ezekre a tevékenységekre önkéntesen állítanak fel
szabályokat átérezve a felelősséget. A tanároknak
ez a fajta aktivitás óriási lehetőségeket ad gyerekek
megismerésére, közvetlen befolyást tudnak
gyakorolni fejlődésükre, könnyebben és sokkal
szebben el tudják érni a fő célkitűzést – felkészíteni
a gyerekeket az életre.
A nem-formális oktatási módszer ( a
szakköri foglalkozás) hozzájárul az iskolások
gondolkodási
és
tanulási
folyamatának
befejezéséhez, a hajlamok és képességek
kibontakozásához, szabadidejüknek a hatékony és kellemes eltöltéséhez. Egy vonzó, vidám és
optimista légkörben a gyerekek lelkesedéssel és odaadással végzik tevékenységeiket. A formális
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tevékenységek széleskörű lehetőségeket generálnak a kutatásokra és különböző megoldásokra. A siker
garantált, ha bízunk elképzeléseinkben, a gyerekek lelkületének játékosságában és szeretetében, és
hagyjuk őket, hogy vezessenek minket a szépség és az érték felé.
Amellett, hogy gondoskodunk arról, hogy a tanítási-oktatási célok érvényesüljenek, a szakköri
foglalkozásokon kikapcsolódást, kiegyensúlyozottságot biztosítva mindig különleges eredményeket
fogunk elérni. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók megtanulják használni a különböző információs
forrásokat, megtanulnak kigyűjtéseket készíteni, az adatokat rendszerezni, megtanulnak tanulni. E
foglalkozások alkalmával a tanárnak nagyszerű lehetőség kínálkozik a tanulók kiismerésére.
Közvetlenül befolyásolni tudja a fejlődésüket, könnyen és sokkal kellemesebben el tudja érni az
iskola, azaz az alapfokú oktatás fő célját – felkészíteni
Az iskolai tanórákon kívüli tevékenység célja változatos és
gazdag tartalmú foglalkozásokkal a diákok különleges
készségeinek fejlesztése, egyre nagyobb érdeklődés elérése a
szociális és kultúrális tartalmú elfoglaltságok iránt. Ezeket a
tevékenységeket egészében kell nézi, nem részekre bontva és
elvonatkoztatva a valós gyermeki élettől. A foglalkozások
informális környezetben történnek, melyek lehetővé teszik, hogy a
fiataloknak/diákoknak csökkenjen az iskolai környezetben
előforduló szorongás szintje, továbbá maximálni tudják a szellemi
potenciáljukat és kapcsolatépítő képességüket.
A tanítási órákon kívüli foglalkozásokat méltányolják mind
a gyerekek, mind a nevelők. Cél az adott lehetőségekhez mérten
feltárni és fejleszteni a gyerekek érdeklődését és gyakorlati
kézségét; rendezvényeket szervezni a gyerekek szabadidejének
kellemes és pihentető módon történő eltöltése érdekében;
optimalzálni a oktatási eljárásokat; ötletes és szórakoztató
formában szabad teret engedni a gyerekek kezdeményező
szellemiségüknek; határozottan támogatni
a folyamatos
tevékenységet. Mindezeknek pozitív hatása van munkacsoportokra.
A gyerekek szabadidejére vonatkozóan ismerni kell a hozzáállásukat, tiszteletben kell tartani a
kívánságaikat, melyeknek meghatározóknak kell lenni a foglalkozások során. Ezek figyelembe vétele
biztosítja a kikapcsolódást, a bizalmat, a pihenést, a jó humort, és néhány közülük lehetővé teszi a
kézségek felismerését.
A nem-formális foglalkozásokra vonatkozó példák több diák tevékenységének elemzésén
alapulnak. Ezek változhatnak helytől függően, a megvalósítási forma tekintetében, a rendelkezésre álló
idő vonatkozásában, intézmények és magánszemélyek esetében. A gyermekpaloták és klubok jó
lehetőségeket biztosítanak e tevékenységek gyakorlására.A műszaki szakkörök a palotákban és a
gyermek klubokban fejlesztik a képességeket és a gyakorlatiasságot, amire szükség van a mindennapi
életbe.
Irodalom:
1.Cernea, Maria - ”Tanórán kívüli tevékenységek optimalizálása és hozzájárulás a képzéshez
az alapfokú oktatásban” nr.1/2000, Ed. Discipol, București;
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EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK
Szerző : Haiduc Darius Gabriel
III-a osztály
Petrozsényi Ifjúsági Klub
Az alábbi dolgozat egyenáramú tápegységeket mutat be, melyek váltakozó áramú hálózatról
működnek. A cél egyenáramú feszültség szolgáltatása a lehető legkissebb váltakozó összetevővel. A
váltakozó összetevő azért van, mert a válakozó feszültséggel táplált, félvezetőket
tartalmazó.egyenirányító egység után a feszültség viszonylag állandó, de lüktető lesz. Szűrő nélküli
egyenirányítókat ezért általában nagyon ritkán használnak.
Egyenirányító szűrő
A kétutas egyenirányítás kapcsolási rajzát az 1.1 ábra mutatja. Szűrő kondenzátor van beépítve.
Attól függően, hogy mik a követelmények, a kapacitás értéke viszonylag nagy (500 – 5000 µF, vagy
még nagyobb)

D2

D1
C1

D3

RL

D4

1.1. ábra
Abban az időintervallumban, amikor az egyenirányító egység által szolgáltatott feszültség
magasabb, mint a (C1) kondenzátor lemezei közötti feszültség, akkor töltés (energia tárolás) jön létre.
Amikor viszont az egyenirányított feszültség alacsonyabb, mint a kondenzátor lemezei közötti
feszültség, akkor energia fogyasztás (villamos áramlás) történik az R1 terhelésen. A feltöltődött
szűrőkondenzátor feszültsége csökkenni fog. Ez a csökkenés addig tart, amíg az egyenirányító
feszültsége ismét el nem éri a kondenzátor pillanatnyi feszültség szintjét. Utána a kondenzátor megint
töltődni fog, és ez a folyamat periódikusan ismétlődni fog.
A kondenzátoron levő feszültség változást lüktető egyenfeszültségnek nevezzük. Lásd 1.2 ábra. A
lüktetés nagysága (amlitudója) alacsonyabb lesz, ha a kondenzátor értéke magasabb. Meg kell
jegyezni azonban, hogy az elején, a periódus első negyedében, amikor még a kapacitás teljesen
kisütött állapotban van, a töltőálam nagyon nagy lesz. A szűrőkondenzátor maximális kapacitását ez
határolja be, és ennek összhangban kell lenni az egyenirányító hídon átfolyó megengedett maximális
árammal, hogy megakadályozzuk a híd tönkremenetelét.
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300 × I
, ahol
U ×r
C µF-ban, I az áram mA-ben, U a feszültség V-ban, és az r a megengedhető lüktetés a feszültség
százalékában.

A szűrőkondenzátor kapacitását az alábbi egyenlet alapján határozhatjuk meg:: C =

Az 1.2 ábra a belépő és a kilépő töltöfeszültség hullámformáját mutatja.

Fig. 1.2.
Ahol szükség van szűrésre (egy meghatározott alacson lüktetés elérésére) ott szükséges sok
kapacitást használni. Az egyenirányító híd védelme érdekében úgynevezett Π („pí”) szűrőt
alkalmazunk. Lásd 2. ábra:

2. ábra
Meg kell jegyezni, hogy ha változó áramfelvétel (változó terhelés) van, akkor a kimeneti feszültség
a C2 kondenzátor pólusain változó lesz. Változik a feszültségesés az R1 ellenálláson, A Π („pí”)
szűrős megoldás csak kis terhelés-változás esetén alkalmazható, ami korlátossá tesz
alkalmazhatóságát.
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Fezsültség stabilizálás
A feszültség stabilizátorok a teljesítmény határain, és egy bizonyos korlátozott
feszültségcsökenésen belül, állandó tápfeszültséget biztosítanak a felhasználók részére Kompenzálják
mind a tápfeszültség változását, mind a töltőáram változás befolyását.
•

Zener diódás stabilizátor

A 3. ábrán egy parametikus stabilizátor Zener diode látható:

3. ábra
A 3. ábrán egy parametikus stabilizátor zener dióda látható:
Ennek a típusú stabilizátornak a működése a negatív visszacsatolás alkalmazásán alapszik.
A szabályzó kimeneti feszültsége egy referencia feszültséggel van összehasonlítva. A referencia
feszültséget a Zener dióda adja. A hibajel a tranzisztoros szabályzó bemeneti ellenállását, azaz a
tranzisztor munkapontját változtatja. A stabilizátor kimeneti feszültsége azáltal van szabályozva,
hogy a tranzisztor átveszi a munkapont mozgását, így kiigazítja a terhelés, illetve a terhelő áram
okozta eltérést a kimeneti feszültségen.
Egy hibajel erősítő nélküli stabilizátor kapcsolási rajza látható a 4. ábrán

Fig. 4
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A tranzisztor lehetővé teszi normál terhelési értékek mellett a stabilizálást. A Zener diódán
megengedehető maximális áramváltozásnak a β- szerese lehet aváltozás a terhelésen A β a tranzisztor
áramerősítési tényezője.
Amennyiben nagy teljesítményű stabilizátorra van szükség, vagy ha a vezérlő jel túl kicsi a
tranzisztor vezérlésére, akkor még egy tranzisztort (lásd 5. ábra), vagy e (hiba)jel erősítőt illeszthetünk
be az áramkörbe.
Fig. 5.

A stabilizátor az 1.8 ábrán látható (egy Darlington
egységgel). Lehetővé teszi a terhelési áramnak a Zener diódán
átfolyó maximális áramnak a βT = βT1 x βT2 -szeresére történő
beállítását. Ebben az esetben azonban a kimenő feszültség
US=UZ – 1,4V lesz. (se pierde tensiune pe două joncțiuni EB în
serie.
Amennyiben IS (terhelő áram) növekszik, a feszültség a
terhelésen egyre inkább csökken. Ahogy az UZ= US + UBE és
UZ= állandósul, az alacsony US és UBE növeli a tranzisztor
telítettségét, ami alacsonyabb UCE. –t eredményez. A kollektoremitter feszültség Prin scăderea tensiunii colector-emitor a
tranzistorului, acesta preia tendința de scădere a tensiunii de
sarcină US, aceasta rămânând constantă.
Dacă IS scade, US are tendința să crească, deci UBE scade conform relației date anterior și se
produce reglarea tensiunii prin fenomenul invers.
Bibliografie:
http://ep.etc.tuiasi.ro/site/Introducere%20in%20Electronica/LUCR4.pdf
http://vega.unitbv.ro/~craciun/ElnAn/Lab/Lucr4_Redr.pdf
http://www.utgjiu.ro/ing/down/dce1-lucrarea02.pdf
https://mail.uaic.ro/~ftufescu/LUCRAREA%20NR.5-Stab.parametric.pdf.
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Mi okozza a visszaverődést a meteor nyomvonalon ?
A meteorok, miután bejutnak a Föld
légkörébe elégnek és ionizálják az
ionoszféra „E” rétegét. Ez lehetővé
teszi, hogy a rádióhullámok
visszaverődjenek a földre, és várhatóan
a tányér formájú visszavert hullámok el
fognak érni valakit, aki éppen ezt
figyeli. A jelek időtartama rövid, csak a
néhány mikroszekundumtól a
másodperces időtartamig tarthatnak.
Ezért van szükség különleges technikai
feltételekre, hogy a kommunikáció
megvalósítható legyen.

Mikor dolgozhatunk?(az év során)

ezek
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dolgozhatunk?(a nap folyamán)
A meteorok két kategóriába sorolhatók: a szort (sporadikus) és a rajszerű. A meteoroknak – ritkán
tartósan – van egy csúcsa 6 óra körül (helyi idő szerint) és van egy minimuma 18 óra körül. Ez a
változás abból adódik, hogy mivel a Föld forog, változik keleti féleke, és a hátsó oldalon a napnyugta.
(Ugyan úgy képzelhető el, mint ahogy a rovarok tömege találkozik az autó szélvédőivel: kevés ütközik
hátul, a legtöbb rovar (meteor) az első szélvédővel ütközik (ami a napfelkelte felöli oldalnak felel
meg.) Ezen túlmenően a reggeli meteorok gyorsabbak, mivel a Föld forgása hozzáadódik (30km/sec).
Mivel a nagyobb sebesség
nagyobb mozgási energiát
jelent,
ezért
a
visszaverődések nagyobbak
lesznek.
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Mikor dolgozhatunk?(a percen belül )

Ez
az állomás
fog
hívni
másodiknak
(2.)

Ez
az állomás
fog
hívni
elsőször
(1.)

Amennyiben meghúzzuk az észak-déli meridiánt a meteor nyomvonal összeköttetést létesíteni
kívánó állomások esetére, akkor a meridián szerint keletebbre elhelyeszkedő állomás hív először (ő az
első) és ugyanakkor mi vétel üzemmódban leszünk (mi vagyunk a másodikok). Tehát ő ad 30
másodpercig először és mi a 60 másodperces teljes periódusból a másodikok 30 másodpercben adunk.
Ebből következik, hogy a tőlünk nyugatra elhelyezkedő állomás lesz a második, és mi adunk
először 30 másodpercig.
A WSJT program használata esetén gyakorlatilag automatikusan megtörténik a megfelelő
váltás. A WSJT fő képernyő megfelelő mezője ellenőrzi ezt.
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Milyen módon dolgozzunk?
Általában digitális üzemmódban rövidhullámú és ultrarövid
hullámú berendezéssel dolgozhatunk. A szükséges
berendezések:
1) Egy adó-vevő berendezés 50MHz/144MHz –es
sávokra
2) Egy interfész, amely képes működni digitális
üzemmódban
3) Legalább egy három elemes antenna
4)Egy WSJT, vagy MSHV program
5)Egy számítógép.

1 ) Én jelenleg egy (a fenti képen látható) FT100 adó-vevővel dolgozom, de alkalmanként a
vételt egy régebbi generációs FT adó-vevővel
tesztelem. Általában 10W, 50W és 100W
teljesítménnyel
dolgozunk
a
terjedési
lehetőségektől függően 144MHz és 50 MHz-en.
Kezdetben az egyik legfontosabb dolog az volt,
hogy helyesen megtaláljam az „Adat BE” és és az
„Adat KI” pontokat az adó-vevő kommunkációs
csatlakozó aljzatán.
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Példa: Az FT100 adat csatlakozóját a
hátlapon találhatjuk. A mellékelt képen
megjelölve látható („DATA Conector).
A helyes sorrend azonosítása egy vezeték
segítségével lehetséges. A PTT pontra
bedugott vezeték esetén a készülékből
műsorszóró állomás hallható.

2) Interfész
Meg lehet beszélni a legjobb megoldásokat, de a legfontosabb az, hogy az interfész galvanikusan le
legyen választva annak érdekében, hogy a csatlakozó áramkörök ne veszélyeztessék a rendszer
integritását (kóbor áramok, eltérő feszültség szintek, ...)
Én a legegyszerűbb interfészt a „Ham Radio Lux” útmutatót használom, ami sok programmal jön
elő.

3)Antenna
Mint általában, minél nehezebb, annál jobb. Elkezdtem 50 MHz-en egy 80 méteres dipóllal.
Dolgoztam ON4IQ-val 26-szor, mire elkezdtem látni, hogy mi miért és hogyan működik.
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Általában 3-6 elemes Yagi-val dolgozom 6m-en és
2m-en 10 elem fölött. De ritkán láttam, hogy
használták volna EME antennákat (miután megízleltem
a meteorozást, már nem volt álmom az olyan nagy
távolságok elérése)

Vagy egy hagyományos variáció
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4) A dekódoló program
Nagyon sok féle program van, de az összes program Joe Taylor dekódoló algoritmusán alapszik,
aminek a newe WSJT (Weak Signal Joe Taylor = „Gyenge Jel Joe Taylor”)
A program letölthető innen: http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/
A közelmúltban megjelent LZ2HV – Christo által fejlesztett MSHV program is, melyet sok
amatőr tesztelt Európában. A program letölthető itt: http://www.lz2hv.host.sk/?q=node/6
De először a hagyományos verziót, a WSJT –t fogjuk kipróbálni, mivel így van egy közös tárgyalási
alapunk. Van ugyan egy web-oldal és a HELP-nek román változata, de az inkább arra vonatkozik, hogy
hogyan működik az EME (havonta frissül).
Az első dolog, még mielőtt telepítenénk bármilyen MS (Microsoft) programot, be kell másolni egy
programot a számítógép szinkronizálására, annak ellenére, hogy mindig van időnk az internetről egy
szinkronizációs programmal. Láttam futni számítógépeket 15 másodperces eltéréssel a valós időhöz
képest , különösen akkor, ha nem csatlakoztatták a gépet az internethez.

Szinkronizálás
Bármilyen üzemmódban dolgozunk a pontos
szinkronizálás elengedhetetlen. Amikor JT6M-nek a
WSJT
programjával
dolgozunk,
akkor
a
szinkronizálás nem annyira kritikus, megfelel, ha
kevesebb, mint egy másodperc pontosságon belül
van. Ez elérhető, ha szabványos harmadik generációs
programot használunk, mint a 4. Dimenzió, vagy a
Tardis, ami szinkronizálja a számítógépek óráját
Windows-alapú operációs rendszereken. Állandóan
figyelni fogja az internet kapcsolatot, és egy
meghatározott
intervallumban
automatikusan
beállítja a számítógép óráját, amikor online
kapcsolatban vagyunk. Ezt az idő szerverek
biztosítják,
melyek
általában
atom-órákkal
rendelkeznek, vagy közvetlenül csatlakoznak más
helyszíneken levő oldalakra, amelyeknek ez a szerepük.
A 4. Dimenzió idő szinkronizáló program minden 60. percben végzi el a szinkronizálást a
ntp2.uu.net szerverről. Ez a frissítési intervallum
valószínűleg a legtöbb felhasználó számára
megfelelő akkor is, ha esetleg a számítógépnek
gyenge órája van.
Az idő szinkronizálás (például) 60 másodpercre van beállítva, és előállítja az idő információt,
például a következőképpen:
A 4. Dimenzió a szinkronizálás során a számítógép órája esetén -5 milliszekundum eltérést érzékelt
egy óra időtertam alatt, így egy periódusnak a meghatározó időzítése rövidebb, ami használhatatlan
lenne.

Folytatása következik …

Hobby ?

Pag 26

Nr. 1 --> 2015

RÁDIÓÉPÍTŐ OKTATÁSI ESZKÖZ
Szerző: Oprisan Ovidiu
XII-A. osztály
Petrozsényi Ifjúsági Klub
Az oktatási eszközök nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük az elektronikus áramkörök
működési elvét. A rádióvevőkészülékek működésének tanulmányozására a Petrozsényi Ifjúsági Klub
oktatói is készítettek egy rádióépítő oktatási eszközt.
Az oktatási eszköz váza 4mm vastag rétegelt lemezből készült. Egy nyomtatott áramköri lemez –
melyeken forrasztási szigetek vannak kiképezve - (NYÁK-lap) szolgál a különböző elektronikai
alkatrészek befogadására. A baloldalon egy 2x500 pF kapacitású forgókondenzátor található. Mellette
egy 3-tárcsás többállású átkapcsoló („Yaxley”) van elhelyezve. Az eszköz ugyancsak rendelkezik egy
10mm átmérőjű ferrit rúddal, melyeken különböző menetszámú (induktivitású) tekercsek vannak. Az
eszköz hátlapján egy 4 Ohmos 0,25 Wattos hangszóró van elhelyezve. Megtalálható még egy 10
KOhmos potenciométer és természetesen egy 9 Voltos egyenáramú tápellátás.
A kísérleti éramkörök, amiket elkészíthetünk az alábbiakban mütatjuk be:
Egy tranzisztoros hangfrekvenciás erősítő

Ahhoz, hogy megértsük a hangfrekvenciás (audio) erősítő
működését, tanulmányozzuk a kapcsolási rajzát. Tartalmaz 2db
10 mikrofarados elektrolit kondenzátort, két 0,25 wattos
ellenállást és egy BC108 típusú tranzisztort, mit ahogy a lenti
képen látható:

Az erősítő kimeneti jele egy elektrolit kondenzátoron keresztül csatlakozik a hangszóróra. A bemenő
jel a C1-es elektrolit kondenzátoron keresztül csatlakozik a tranzisztor bázisára, mely az
előfeszültséget előállító bázisosztótól egyenáramúlag galvanikus elválasztást biztosít, de a
hangfrekvenciás jelet átengedi.
Annak érdekében, hogy az erősítést szabályozzuk, a bemenő jel nagyságát az eszközbe beépített 10
kOhmos potenciométerrel állíthatjuk.
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Intergrált áramkörös erősítő
A kapcsolási rajza az alábbi:
TDA típusú integrált áramkört használunk

Radió vevőkészülék közvetlen erősítővel
A megfelelő működés kipróbálása és az elektromos
jelenségek megismerése elérhető egy egyszerű rádió
vevőkészülékkel. A vevőegység után közvetlenül egy
hangfrekvenciás erősítő is kapcsolva van. Ezek az
egységek számos alkatrészt tartalmaznak, melyekből
néhányat említünk meg:
- Bemeneti egység, amely áll egy tekercsből és egy
forgókondenzátorból
- Germánium típusú dióda
- Alacsony frekvenciájú germánium PNP tranzisztor.
A fenti leírás bemutatta a rádióépítő oktatási eszköz sokoldalúságát, a különböző beépített
alkatrészek hasznosságát, mely lehetővé teszi számos kapcsolás megépítését és kipróbálását. A
Petrozsényi Ifjúsági Klub elektromechanikai szakköre sikeresen tesztelte ezt a hasznos
segédeszközt.
Irodalomjegyzék :
www. Elforum.ro
www. Tehnium.org
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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...
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