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SZIA, Delia VAGYOK!
A Vajdahunyad megyei Petrozsényben élek
és az Egyesült Királysági Wolsly Hall Oxford
7. osztályos magántanulója vagyok.
Mi az első dolog, ami eszedbe jut, ha azt mondom ROBOTOK? Talán lézerfegyveres
gyilkosokra gondolsz, vagy önelégült természetellenes képességekkel rendelkező uralkodókra.
Esetleg szürke acélra és két nagy, piros üvegszemre, vagy egy közöttünk élő hamis emberre!
Képletekre, számokra, huzalokra…
Túl sok? Úgy gondolom, hogy aki ösztökélt engem, hogy ezt a kérdést feltegyem az
Asimov volt. Igen, jól hallottad, Asimov. Oh, különlegességeket akarsz? A könyv, amely
inspirált engem a Prelude to Foundation c. regény volt. A könyv a jövőben játszódik, a tejúti
időszámítás szerint 12020. évben, amikor negyven milliárd ember él két különböző bolygón, és
mindezt Cleon császár uralja. A birodalom fővárosa a Tantor bolygó. Itt, a tejúti birodalom
soknemzetiségű fővárosában az emberek elképzelhetetlen sokrétűségű technológiai és
kulturális civilizációt hoztak létre. De azért Cleon tudja, hogy vannak olyanok, akik
megbuktatnák őt – Cleon elpusztítaná őket, bárcsak látná a jövőt, hogy mit terveznek.
A főhős, Hari Seldon eljött a Tantorra, hozta az leírást a jövő előrejelzésének
elméletéről. Bár az elméletről bebizonyosodott, hogy – tekintettel a birodalom complex
történetére – kicsi esélye van neki arra, hogy a birodalom jelenlegi állapotában a gyakorlatban
is alkalmazza. Nekilátott, hogy visszatekerje a történelem kerekét addig az időig, amíg csak
egy bolygó volt – ha a pletykák igazak. Azóta a kutatás egy robot felfedezésére irányul, amely
képes lesz neki előre megmondani a jövőt.
Tartsunk egy kis szünetet az én könyvmoly kalandozásaimban és beszéljünk Asimovról.
Asimov 1941-ben kitalálta a “WORD” robotikát! Ez 80 évvel ezelőtt történt! Gondoljunk csak
bele – az az ember, akit egyszerűen őrültnek gondoltunk, megjósolta a jövőt, és szórakoztató
módon be is mutatta az ötleteit. Asimov meghatározása a robotikáról: kézzel végezhető
feladatok számítógéppel vezérelt robotokkal történő végrehajtásának technológiája. Az
általános meghatározás: a robotok tervezésének, gyártásának, elméletének és
alkalmazásának a tudománya, vagy tudomány ága. Asimov meghatározása nem messze van
ettől a meghatározástól, úgy gondolom. Asimov egy nagyszerű író, és az írásaiban egyik
legnagyobb dolog az ötletei. Minden könyvében eggyé vált a robotika törvényeivel. Ezek a
törvények a következők:
1.

A robot nem sértheti meg az emberi létet, vagy tétlenséggel nem engedheti meg, hogy az
emberi lét kárt szenvedjen.
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A robotnak be kell tartani az emberek által adott utasításokat, kivéve, ha az ilyen
utasítások ellent mondanak az első törvénynek.
A robotnak védeni kell a saját létezését, mindaddig, amíg az ilyen védelem nem kerül
összeütközésbe az első, vagy a második törvénnyel.

Asimov hozzáadott e törvényekhez egy negyediket is, ami valójában a nulladik törvény, hogy
előtte álljon a többinek:
4. A robot nem károsíthatja az emberiséget, vagy tétlenséggel nem engedheti meg, hogy az
emberiség kárt szenvedjen.
A bonyolult leírásai ellenére van valami a könyveiben, ami megengedi nekem, hogy szabadon
gondolkozzam és kifejezzem a saját véleményemet. Tudod mi ez? Nos, amint látod, 12 éves
vagyok és a könyvei összetettebbek, mint a felnőtt típusú könyvek szoktak lenni, és mégsem
volt gondom elolvasni, megérteni.
Az íróról szólva, ez is befolyásolta az írásomat. Azóta a robotok gyakran megjelennek
az írásaimban és teszek fel további kérdéseket magamnak:
Amikor írok, BÁRMIRŐL, először felteszem azt a kérdést, azaz megkérdezem
magamtól: “Valójában hihető ez?” Még ha egy feltételezésről is van szó, valósnak kell érezni,
vagy a történet nem fog senkit ösztönözni arra, hogy tovább folytassa az olvasást.
A szereplők megformálása, a tudományos dolgok rendkívüli egyszerűséggel vannak
megfogalmazva! Vesz egy komplikált, csak géniuszok számára érthető dolgot és
elmagyarázza a lehető legjobban érthető módon!
OK, vissza a robotikához. Egyébként én sokat utaztam. Az egyik ország ahol éltem és
iskolába jártam az Egyesült Arab Emírségek volt. Ott apukámnak ritkán volt ideje arra, hogy
velem foglalkozzon. Az első dolog, amit elkezdtünk csinálni, az a kódolás (program írás) volt.
Mára a nulláról eljutottunk a HTML –ig. Nem jutottunk el ugyan a profi szintre, de az alapokat
megismertük és egy kicsit értünk a CSS-hez is (CSS = Cascade Style Sheets). Apu vásárolt
nekem sok könyvet, sőt tankönyveket az alkalmazásokról és mindenről, amelyeket többször is
elolvastam. Úgy döntöttünk, hogy egy magasabb szintre lépünk. Apukám Dubajban valahogy
talált egy gyerekeknek, az én korosztályomnak szóló programozói tanfolyamot, és elkezdtem
tanulni a MIT App Invertort, ami egy ugrás a HTML-hez. Lehetővé teszi számodra, hogy vidám
játékokat tervezzél! Ez nagyon érdekes tanulási mód volt, és én sokat tanultam.
Miután visszaköltöztünk Romániába megtudtam, hogy nem csak az történik, amit az
utasítások kiszámolnak, hanem attól is függ, hogy mi történik, hogy mi van mögöttük. Szóval
találtunk valami újat és érdekeset. Kovács Imre tanár úr bemutatta a robotikát, és új
lehetőségeket adott nekem, hogy többet megtudjak arról, mi van a programsorok hátterében.
Ahelyett, hogy utasításokat ismételnénk és játékokat készítenénk, nyitottá váltam az
újdonságok iránt és felfigyeltem a körülöttem folyó dolgokra.
Világítás, számítógépek, távirányítós autók… De hogyan működnek? Azt szeretem,
hogy nem csak a szimbólumokat és a kapcsolási rajzokat tanuljuk meg, hanem elkészíthetjük
azokat és kísérletezhetünk velük. Például a robotika szakkörön lézeres gravírozó gépet
szeretnék készíteni!. Érdekesen hangzik és tanulni lehet belőle!
Ez felidéz bennem emlékeket! Az Emírségekben, 4. osztályos koromban az iskola
meghatározta, hogy milyen témájú különleges rendezvényt fog tartani. (Hagyomány volt
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ugyanis, hogy az iskola minden évben egy napon valamilyen, az oktatással kapcsolatos
versenyt tart. A rendezvény témáját vagy az iskola határozta meg, vagy a diákok szavazata
alapján döntötték el, hogy mi legyen). Robotika nap volt! Az új informatikai és kommunikáció
technológiai tanár látta, hogy mennyire örül az osztály és ezt a témát javasolta. A
negyedikesek szétváltak és nekiláttak megtervezni a robotjaikat!
Nos, néhány kritérium alapján döntenünk kellett a robotnak a szerkezetéről. Szilárdság,
kreativitás, sebesség, és a szállító képesség. Miután felvázoltunk körülbelül öt fajta robotot,
beadtuk az elképzeléseket kiválasztásra. Miután a mi robot elképzelésünk lett kiválasztva, a
tanárok megépítették és mi pedig elkezdtük tesztelni a szerkezetet. A mi osztályunknak a
robotja meglehetősen gyors volt, kreatívan volt megtervezve, a legtöbb kockát szállította és
igen erős volt. Mi győztünk! Az egész osztály oklevelet kapott!
Később egy társaság, melyet CR8-nak neveznek ( http://cr8go.com/v6/ ) reklámozta és
segítette a gyerekeknek szóló robotikát: gyerekek építettek robotot LEGO-ból kapott útmutatók
és alkatrészek segítségével, majd szumó versenyt rendeztek, hogy lássák, hogy melyik robot
a legerősebb. A robot szumó egy olyan sport, amelyben két robot vesz részt és megpróbálják
egymást kinyomni egy körből (hasonlóan a valóságos sumó sporthoz). A robotokat, amelyek
ebben a versenyben használnak sumó-robotoknak nevezik. A mérnöki kihívás a robot
megalkotásával szemben az, hogy megtalálja az ellenfél-robotot (általában infravörös, vagy
ultrahangos érzékelőkkel), majd kitolja azt a lapos arénából.
A támadó robotnak el kell kerülnie az arénából való kilépést, általában egy olyan
érzékelő segítségével, amely érzékeli az aréna szélét. A szumó-robot versenyen használt
leggyakoribb “fegyver” a robot elején levő ferde szögalatti él. Ez az él általában 45 fok alatt áll
hátrafelé. A különböző taktikai elképzelések szerint ez az él állítható magasságú. A szumó
robotok rögtönzött anyagokból, kittekből, vagy LEGÓ alkatrészekből, különösen a Lego
Midstorm alkatrészeiből készülnek.

Előtte

Utána

Én is úgy döntöttem, hogy csatlakozom a versenyhez és körülbelül egy óra frusztráció,
zavartság és diadalmenet után befejeztem a robotot. Betettem a ringbe. Az ellenfél is
elhelyezte a robotját az enyém előtt. Megragadtuk a távvezérlőinket és háromig számolásra
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feltekertük a vezérlő gombját. A robotok életre keltek! Elég zajos volt az ütközet, de a végén a
másik robot került ki a körön kívülre és az enyém győzött! Kaptam egy trófeát és egy érmet!
A robotika nem csak egy fiús-játék. Remélem, hogy ez a történet ösztönzőleg hat a Te
kedvtelésed folytatására. Bár messze vagyok a tökéletestől, remélem, hogy készítek egy
különbözőt, táplálom a kíváncsiságomat és tanulok általa. Azoknak a kívülálló embereknek,
akik félnek attól, hogy azt csinálják, amit szeretnek, törekedjenek álmaik megvalósítására.
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TÖRD AZ AGYAD!
Logikai feladatok
Az igazságos nagymama
A nagymamának van egy 8 deciliteres pohara, tele
tejjel. Van két unokája, kiknek uzsonnára szeretné
felszolgálni a tejet. Van ugyan még két pohara, de
sajnos az egyik csak 3 deciliteres, a másik 5 deciliteres.
Vigyáznia kell arra, hogy unokái pontosan egyforma
mennyiségű tejet, azaz pontosan 4 – 4 decilitert
kapjanak, mert különben kitör a sírás-rívás… Amelyik
unokája akár egy cseppel is kevesebbet kapna, mint a
másik, akkor az szomorú lenne, hogy ő kevesebbet
kapott.
Nyilvánvaló, hogy végül is a 8 deciliteres és az 5
deciliteres pohárban kell lenni 4 -4 deciliter tejnek.
Hogyan felezi meg a nagymama a két unokája között – a 3 deciliteres pohár segítségével igazságosan a 8 deciliter tejet?

Megoldás:
I.

8

II.

III.

IV.

5
3
8

0

0

5

0

3

5

V.

8

3

0

2

VI.

3

3

2

VII.

5

1

VIII.

5
3
7

0

1

7

1

0

4

1

3

4

4

I.) Teleönti a 3 dl-es poharat (A 8 dl-esben marad még 5 dl)
II.) A 3 dl –t átönti az 5 dl-esbe (Üres hely még 2 dl)
III.) Ismét teleönti a 3 dl-es poharat (A 8 dl-esben marad még 2 dl)
IV.) Teleönti a 5 dl-es poharat a 3 dl pohárból (A 3 dl-esben marad még 1 dl)
V.) Hozzáönti a 8 dl-es pohárban levő 2 dl-hez az 5 dl –t, így lesz 7 dl
VI.) Átönti a 3 dl-es pohárban levő 1 dl-t az 5 dl-es pohárba

0
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VII.) Teletölti a 3 dl-es poharat a 8 dl-es pohárban lévő tejből, ott marad 4 dl
VIII.) Átönti a 3 dl-t az 5 dl-es pohárba, így ott is 4 dl lesz
Próbáld megjegyezni a megoldást, a leírt (I. – VIII.) a műveletsort!
Talán nehéznek, nehezen megjegyezhetőnek tűnik? Sokkal egyszerűbbé, gyorsan
megjegyezhetővé válik a feladat, ha egy közbenső célt tűzünk ki: legyen az első cél az, hogy a
3 deciliteres pohárban legyen 1 deciliter tej (IV. lépés)! Ha ide eljutottunk, onnan már
„gyerekjáték” a végső megoldás (VIII. lépés).

A kapitány és a hajója

A kapitány szeli át a végeláthatatlan óceánt hajójával, s mivel most
éppen csendes, nyugodt a tenger, pipálgat és gondolkodik erről-arról.
Rájön, hogy épp a mai nap van a születésnapja, így megenged
magának egy-két korty rumot is…
Egyébként is nevezetes napja van, mivel a kapitány most kétszer
annyi idős, mint mikor a hajója volt akkor, amikor a kapitány volt
annyi idős volt, mint most a hajója. A kapitány és a hajója
életkorát összeadva 70 évesek.
Be is jegyezte ezt a tényt a hajónaplóba.
Hány éves most a kapitány és a hajója?

Megoldás:
1.) Most a kapitány X éves és a hajója 70-X éves
2.) Korábban, amikor a kapitány 70-X éves volt (mint most a hajója), ugyanakkor a hajója X/2
volt (a kapitány mostani életkorának a fele)

Most
Korábban

Kapitány
X
70-X

Hajó
70-X
X/2

3.) A mostani időpont és a korábbi időpont között eltelt évek száma:
a kapitány vonatkozásában X – (70-X), a hajó vonatkozásában (70-X) – (X/2)
4.) Az eltelt évek száma megegyező: X – (70-X) = (70-X) – (X/2)
5.) Az X – (70-X) = (70-X) – (X/2) egyenlőséget megoldva X-re:
X – 70 + X = 70 – X – 0,5X
2X - 70 = 70 – 1,5X
3,5X = 140
X = 140/3,5 = 40
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6.) A kapitány (X) 40 éves, a hajója (70-X) 30 éves:

Most
Korábban

Kapitány
40
30

Hajó
30
20

Az egyszerű szöveges (matematikai) feladatok megoldásánál fontos a szöveg értelmezése. Az
egyik ismeretlent (példánkban a kapitány életkorát) azonnal vegyük X-nek. A szöveg
értelmezése során így már könnyen felállíthatjuk az 1.) és 2.) pontban leírt megállapításokat.
(Ezeket a megállapításokat táblázatba is foglaltuk.)
A megoldás kulcsát az adja, hogy az eltelt évek száma a kapitány vonatkozásában és a hajó
vonatkozásában egyenlő (Ld.3.) és 4.) pont), így felírható volt az X – (70-X) = (70-X) – (X/2)
egyenlőség. Ezt az egy-ismeretlenes egyenletet már „gyerekjáték” megoldani, könnyű
kiszámolni az X-et.
Írd fel ugyanennek a feladatnak a megoldását úgy, hogy a hajó életkorát veszed X –nek!
Ekkor a megoldási sor így kezdődik:
1.) Most a hajó X éves és a kapitány 70-X éves
……………………
Segítségül a táblázat:
Kapitány
Most
70-X
Korábban
X
Folytasd tovább!

Hajó
X
(70-X)/2

Péter gyorsan növekszik

Tegnapelőtt Péter 17 éves volt, jövőre 20 éves lesz.

Lehetséges ez?

Megoldás:
1.) Ma január 1-e van
2.) Péter születésnapja december 31.
3) Tegnapelőtt (tavaly december 30-án) még nem töltötte be a 18-at, azaz 17 volt
4.) Másnap (tavaly december 31-én) 18 lett
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5.) Az idén december 31-én 19 lesz
6.) Jövőre (következő év december 31-én) pedig 20 éves lesz.
tegnapelőtt
MA
TAVALY

IDÉN

30 31 1
december
17 18

január

JÖVŐRE

30 31 1
december
18 19

január

30 31 1
december
19 20

január

A helyi Görbe Tibor CNC marógép alkalmazási lehetőséget mutatta be és a 3D
nyomtatással is meg lehetett ismerkedni.
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Elektronikus „gyertya”
Villamos világítás bekapcsolása gyufával, kikapcsolása elfújással

Az emberiség régóta ismeri és használja a gyertyát. A gyertya viasz, faggyú, vagy parafin
felhasználásával készül, általában hengeres alakú tárgy, és középen kanóccal rendelkezik.
Évszázadokon át nélkülözhetetlen világító eszközünk volt. Az izzólámpa feltalálásával
(Thomas Edison, 1879.) a gyertya használata azonban érthető módon háttérbe szorult. Ma
már világítási célból kizárólag villamos árammal működő világító lámpatesteket használunk.
Ennek ellenére a gyertya mára sem tűnt el a mindennapi életünkből, csak megváltozott a
szerepe. Egyházi szertartások, vagy különleges családi ünnepek alkalmával használjuk a
gyertyát a meghittség és a fennköltség kihangsúlyozására.
Azt mindenki tudja, ahhoz hogy egy gyertya
világítson meg kell gyújtani. Nyílt lánggal,
legtöbbször gyufával meggyújtjuk a gyertya kanócát.
Amennyiben el akarjuk oltani, akkor egyszerűen
elfújjuk a lángot. Műszaki nyelven fogalmazva: a
gyertya-világítás BE kapcsolása gyufával történik,
míg a KI kapcsolása elfújással.
Ugyanakkor az is ismert, hogy egy villamos világítás
BE kapcsolása a világításkapcsoló
felkapcsolásával („I” állás), KI
kapcsolása a világításkapcsoló
lekapcsolásával
(„O”
állás)
történik.
Talán hihetetlen, de megvalósítható: a villamos világítást is BE lehet kapcsolni gyufával és KI
lehet kapcsolni elfújással! Hogy hogyan? Az alábbi leírás elmagyarázza.
Működési elv:

Gyufa
Jel feldolgozó

1.

Kapcsoló (relé)

3.

2.

4.
Fény kibocsájtó
(izzó)

Fény érzékelő

5.
Feszültség forrás
(Elem)

1. ábra
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Az 1. ábrán látható blokkséma mutatja, hogy milyen funkciójú egységekből építhető fel egy
izzólámpát a gyufaláng fényével bekapcsoló eszköz.
1. Fény érzékelő. Feladata, hogy érzékelje a gyufa láng fényét, amely sokkal intenzívebb
a környezet megvilágítási szintjénél. Az érzékelő egy zárt dobozban („sötét-kamrában”)
van elhelyezve, csupán egy vékony (kb. 3 mm átmérőjű) furaton jut be („szűrődik be”)
hozzá a külső fény.
2. Jel feldolgozó. A fény érzékelőnek az intenzív megvilágítás hatására megváltozik egy
villamos tulajdonsága, amely változás azonban nem alkalmas arra, hogy közvetlenül
működtessen egy kapcsoló eszközt. Az érzékelő bemenő jelét át kell alakítani a
kapcsoló eszköz működtetésére alkalmas kimenő jellé. Ezt az átalakítást végzi a jel
feldolgozó egység.
3. Kapcsoló (relé). Miután a jel feldolgozó egység előállította a megfelelő kapcsoló jelet,
az a „végrehajtó szervre” van vezetve, amely pl. egy elektromágneses kapcsoló relé.
4. Fény kibocsájtó (izzó). A fény kibocsájtó maga az izzólámpa, amit a gyufával (a gyufa
lángjával) be kívántuk kapcsolni.
5. Feszültség forrás (elem). Mind a jelfeldolgozó egység, mind a kapcsoló relé, illetve az
izzólámpa működéséhez szükség van energiára, feszültség forrásra.
A fentiekben leírtak szerint a gyufaláng fényével be tudjuk kapcsolni a villamos izzólámpát. Ha
van gyufaláng világít az izzólámpa, ha nincs gyufaláng, akkor nem világít. Ha meggyújtunk egy
gyufaszálat, az előbb-utóbb elég (a „körmünkre ég”), azaz kialszik. Viszont akkor elalszik a
villamos izzólámpa is, vagyis nem marad égve.
A 2. ábra mutatja, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy maradjon égve az izzólámpa:

Fény kibocsájtó
(izzó)

4.
Jel feldolgozó

1.

Kapcsoló (relé)

3.

2.

Fény érzékelő

5.
Feszültség forrás
(Elem)

2. ábra
Az izzólámpát a fény érzékelőt tartalmazó doboz nyílása (furata) fölé kell helyezni. A fényt
kibocsájtó izzólámpa gyakorlatilag átveszi a gyufaláng szerepét, ha ki is alszik a gyufaláng
(vagy egyszerűen elvesszük a nyílástól a gyufát) az izzólámpa „égve” marad. Az izzólámpát a
gyufával meggyújtottuk, mint egy gyertyát…
Ezt a kapcsolási megoldást, illetve működési jelenséget nevezzük ÖNTARTÁS -nak.
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A világító eszközünk mindaddig folyamatosan világítani fog, míg az öntartást valamilyen
módon meg nem szakítjuk. Ennek egy egyszerű módja az, ha az izzólámpát elfújjuk a fény
érzékelőt tartalmazó doboz furata fölül. Elfújjuk, mint egy gyertyát… Miután a fény érzékelőt
így már nem éri kellő intenzitással fény, a kapcsoló relé kikapcsolja az izzólámpát. Lásd 3.
ábra:

4.
Jel feldolgozó

1.

Kapcsoló (relé)

3.

2.

Fény érzékelő

5.
Feszültség forrás
(Elem)

3. ábra
Az izzólámpát vékony (0,3 – 0, 5 mm átmérőjű) vezető huzalokra kell felfüggeszteni, hogy
könnyen elfújható legyen a nyílás (furat) fölül. Lásd 4. ábra:

4. ábra
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Kapcsolási rajz:
Miután megértettük az eszköz működési élvét, nézzük meg hogyan valósítható meg a
különleges lámpánk a gyakorlatban. Az 5. ábra a kapcsolási rajz:

L
6,3 - 9V

PT
BPW17N
e

c

+ 9V
BC109

T

c

b
e
1, 14

2

RL
D31A5110

VR
100K

7, 8

6

- GND

5. ábra
PT – fény érzékelő. A blokksémán ez az alkatrész az 1. számú blokként van ábrázolva.
A fény érzékelő egy BPW17N típusszámú, NPN
fotótranzisztor. Két kivezetése van, az emitter (E) és a
kollektor (C).
A bázis nincs kivezetve – de természetesen, mint
minden tranzisztornak, ennek is van bázis félvezető
rétege. A tranzisztornak áttetsző műanyag burkolata
van, melyen át tud hatolni a fény. Az a bázis.
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Az emberi szem a 380-780 nanométer hullámhosszúságú elektromágneses spektrumot tudja
érzékelni. Ez a látható fény tartomány.
A BPW17N fotótranzisztor hullámhossz—spektrum érzékenység karakterisztikáját
tanulmányozva (Ld. fenti, bal oldali ábra) láthatjuk, hogy 600-800 nanométer hullámhossz
tartományban a legérzékenyebb. Ebbe a tartományba esnek a vörös, narancs és sárga
színek. A gyufa lángja is ilyen színekből áll, ezért is esett a választás erre a típusú
fotótranzisztorra.
A BPW17N fotótranzisztor „látószöge” keskeny (Ld. fenti, középső ábra), ± 12 fok (Ld. lenti
táblázat). Mivel a fény érzékelő felfele mutatóan és egy furatba van elhelyezve, ezért az oldal
irányú fények, fényforrások nem zavarják az eszköz tervezett működését (csak a furathoz
közelített gyufa lángjára, valamint a furat fölé helyezett izzó fényére lesz érzékeny).
További paraméterek és villamos jellemzők láthatók az alábbi táblázatban:

T és VR – jelfeldolgozó. A blokksémán ezek az alkatrészek az 2. számú blokként vannak
ábrázolva.
A „T” tervjelű tranzisztor egy BC109 típusszámú általános célú NPN tranzisztor.
Alkalmazásunkban kapcsoló szerepet (kollektor – emitter: vezet, nem vezet) tölt be. A bázisára
a „PT” fotótranzisztor és a 100 KΩ-os „VR” tervjelű trimer ellenállás csatlakozik, képez
bázisosztót. A „PT” fotótranzisztor vezetésének a megváltozása idézi elő, hogy a „T” bázisára
az átkapcsoláshoz szükséges feszültségszint jut. A „VR” trimerrel ezt a feszültségszintet,
végeredményképpen a fotó tranzisztor hatásosságát lehet befolyásolni. (Zavaró fényekre ne
kapcsoljon be magától az izzólámpa).
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A kísérleti darabnál a trimer helyett megfelelt egy 100 KΩ-os fix ellenállás is.
RL – kapcsoló (relé). A blokksémán ez az alkatrész az 3. számú blokként van ábrázolva.
Az „RL” tervjelű „reed” relé a „T” tervjelű tranzisztor emitter körében van, amikor a tranzisztor
vezet, behúz és bekapcsolja az „L” tervjelű izzólámpát. A relé típusa D31A5110, olyan
tokozása van, mint a 14 lábú integrált áramköröknek. 12V DC behúzó tekerccsel rendelkezik.
L – fényt kibocsájtó (izzó). A blokksémán ez az alkatrész az 4. számú alkatrészként van
ábrázolva.
A kísérleti darabnál megfelelt egy 6,3 V-os rádió skálaizzó.
Feszültségforrás. A blokksémán ez az alkatrész az 5. számú blokként van ábrázolva.
A kísérleti darabnál 9V-os ALKALINE elem volt használva.
A kísérleti darab:
Az alábbi fotókon egy elektronikus „gyertya” lehetséges kiviteli formája látható. A zárt doboz
3mm vastagságú rétegelt (fa) lemezből készült. A dobozon felül csak egy 3mm átmérőjű furat
található, mely fölé van lógatva az izzólámpa vékony tekercselő huzallal (A huzal egyben az
izzó bekötő vezetéke is). Az izzólámpát a huzallal egy fából készült „akasztófa” tartja. A
furatba alulról van bedugva a fotótranzisztor.
A zárt doboz alulról nyitható, ott található az elektronika és az elem. Amikor be van csukva a
doboz alja, az idegen szemlélő nem is tudja, hogy el van rejtve valami is, mitől világít az izzó,
miután „meggyújtottuk” a gyufával. Ugyanilyen célból az izzóhoz kötött vezeték is az
„akasztófában” belül van vezetve, hogy ne látszódjon.

Pag. 17

Hobby ?

Nr. 4 --> 2018

Pag. 18

Hobby ?

Nr. 4 --> 2018

Készítse el a leírásban szereplő elektronikus „gyertyát” és ejtse ámulatba
barátait!
Szerző: Nagy Lajos - HA8EN
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12 V/20 A TÁPEGYSÉG— a “MIVAROM” Kft.-től
Az ilyen tápegységek megtalálhatók rádióamatőröknél, s nem csak Romániában. Ezek az elmúlt
évek során viszonylag olcsón megvásárolhatók voltak az alexandriai “Mivarom” Kft.-től.
A tápegységet Kínában fejlesztették ki 12 Volt kimenő feszültségre
és 20 Amper terhelő áramra. A rádióamatőrök rájöttek, hogy könnyen
átalakíthatók 13,5 Volt kimenő feszültségre is, amely feszültség a legtöbb
adókészülék működtetéséhez szükséges tápfeszültség szint.
Meghibásodásuk az első év hibátlan működése után kevésbé
valószínű, de az évek múlásával meghibásodások azért még mindig
előfordulhatnak.
Mint minden rádióamatőrnek, nekem is két ilyen tápegységem volt.
Miután az egyik meghibásodott nem törődtem vele, tudván, hogy van egy
másik is. Csakhogy eljött az a nap, amikor a másik tápegység is
tönkrement. Ekkor aztán felmerült a javításuk problematikája. Az
internetes fórumokon való kutakodás nem sok eredményt hozott. Nagy
segítséget jelentett volna kapcsolási rajz, különösen azért, mert a hibák
nem voltak tipikusak, és a két tápegység esetében különbözők voltak.
Az egyik nem adott ki feszültséget a kimeneten, a másik esetében
pedig csak 5 – 6 Volt feszültség volt a kimeneten, s terhelésre az is ledöglött. Tehát két különböző hiba
volt.
Eredetileg azt gondoltam, hogy a tápegység lényegében megegyezik egy számítógépnek a
tápegységével, bár egyszerűbbnek kellene lennie, mivel csak egyetlen feszültséget ad ki.
Ezeknek a tápegységeknek a javítására, illetve mondhatni, hogy általában a kapcsolóüzemű tápegységek
javítására jó, ha egy minimális felszereltséggel bíró
javítóműhely áll rendelkezésre. Feltételezzük, hogy
minden amatőr rendelkezik termosztátos forrasztó
állomással,
ón-szippantóval,
különféle
kéziszerszámokkal, állítható feszültségforrással.
Azonban
az
eredményes
hibajavításhoz
elengedhetetlen
még,
hogy
legyen
egy
oszcilloszkóp is. Nem szükséges nagyteljesítményű
oszcilloszkóp, én sikeresen használtam egy 10
MHz-es E102 típusú román oszcilloszkópot.
Az első lépés, hogy tanulmányozzuk a dokumentációt (már ha van…). Először tételezzük fel, hogy nincs
kapcsolási rajz…
A következő lépések az alábbiak:
• A tápegység burkolatának az eltávolítása (ebbe bele tartozik a hűtőbordák eltávolítása a
teljesítmény tranzisztorokról és az egyenirányító diódákról),
• A tápegység szemrevételezése (vannak-e törött alkatrészek, vagy az elektrolitikus
kondenzátorok duzzadtak-e, vagy repedtek-e),
• Ohmmérővel mérjük meg az olvadó biztosítót, a teljesítmény tranzisztorokat, az egyenirányító
diódákat,
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Egy hibás alkatrész, illetve a hiba okának beazonosítása után végrehajtott egyszerű
alkatrészcsere esetén előfordulhat, hogy a kicserélt új alkatrész rövid idő alatt tönkremegy,
A szűrő kondenzátorok kapacitását, akár magas feszültségűek, akár alacsony feszültségűek, le
kell ellenőrizni. Rendszerint ki kell forrasztani a panelból a kondenzátort és meg kell mérni az
ESR értékét (ha van ilyen műszer). (ESR = kondenzátorok soros ellenállása) Erősen ajánlott
rendelkezni ilyen mérőműszerrel azoknak, akik az elektronika után érdeklődnek és ilyen
készülékek javításával kívánnak foglalkozni. (Az eBay-en viszonylag olcsón beszerezhető – 50 LEI
körül)
Szükség esetén a nagy kapacitású kondenzátorok analóg ohm-mérővel (mutatós műszerrel) is
ellenőrizhetők, bár ehhez szükség van egy kis gyakorlati tapasztalatra is. A kondenzátor, amikor
összekapcsoljuk az ohm-mérővel, energiát tölt be magának az ohm-mérő eleméből
(feltöltődik…). A műszer az első fázisban kis ellenállást mutat, de miután a kondenzátor töltődni
kezd, száz kilo-ohmnagyságrendűre emelkedik az ellenállás. Ez egy elavult módszer ugyan, de
tapasztalt hibaelhárítók sikeresen alkalmazták ezt 20-30 évvel ezelőtt.
Amennyiben ezek a mérések nem vezetnek eredményre, s a tápegység még mindig nem
működik, szükség van mélyebb vizsgálatokra. Az integrált szabályzó áramköröket az alkatrész
panelen kell keresni. Szerencse, hogy az ilyen típusú tápegységekben csak két integrált áramkör
van. Szerencsére ekkor a Google segít nekünk.
Megfigyelhetjük, hogy a TL494 integrált áramkör vezérli a kapcsoló tranzisztorokat
(természetesen ez néha álom) és a másik integrált áramkör egy közös LM358-as műveleti
erősítő. Nyilvánvalóan legyünk figyelemmel a katalógus adatokra, de a működéséhez szükséges
tápfeszültség 3V –tól indul.

Mielőtt belekezdenénk ennek a tápegység működésének magyarázatába, célszerű megkeresni az
interneten azoknak a fő elektronikai alkatrészeknek a műszaki dokumentációját (adatlapját), amelyek
esetleg hibásak lehetnek:
➢ A több cég által is gyártott TL494 integrált áramkörnek az adatlapja innen tölthető le:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Képek az integrált áramkörünkről, valamint a bekötési rajzok itt találhatók meg:
https://www.theengineeringprojects.com/2017/06/introduction-to-tl494.html ,
Egy
érdekes
film,
ami
ismerteti
a
chip
működését
itt
látható:
https://www.youtube.com/watch?v=bErcY_iDxlQ
➢ Az ugyancsak több cég által is gyártott LM358 integrált áramkörnek az adatlapja innen
tölthető le:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
➢ A két D4515 kapcsoló teljesítmény tranzisztor erről a címről tölthető le:
https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/ATE/D4515/pdf.php?id=865094
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Megjegyzés: azért, hogy a fiatal elektronikusok ne ijedjenek meg, közzétesszük a tápegység
kapcsolási rajzát… :

A következőkben röviden bemutatjuk a tápegységünk működését egy újabb sorozatgyártású
tápegység kapcsolási rajza alapján (az áramköri lapon az alkatrészek elhelyezése és megnevezése
különböző lehet, de a működési elv az azonos).
A tápegység váltóáramú hálózati áramellátása az AC/L és AC/N sorkapocs pontokon keresztül, 8Aes olvadó biztosítón közbeiktatásával történik. A C1-C4 kondenzátorok és az LF1 tekercsek szerepe
a hálózati zavarszűrés. A BD1 egyenirányító híd a váltóáramot egyenirányítja, és a C5 és C6
kondenzátorok az egyenirányított feszültséget simítják, illetve szűrik. A mérhető feszültségnek a
két kondenzátor kapcsain 300V felett kell lenni normál üzemi körülmények mellett. Alacsonyabb
mért feszültség vagy a hálózati feszültség hibájára, vagy kondenzátor hibára utal, mely esetben a
kondenzátort ki kell cserélni. Ügyelni kell a SW kapcsolóra, amelynek 220V-os állásban kell lenni.
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A T1 transzformátornak több szerepe is van. Egyrészt biztosítja a tápegység egyenirányítatlan
alapfeszültségét, másrészt váltakozó feszültséget a tápegység egyéb funkcióihoz. A D13
teljesítmény diódák 12V kimeneti feszültséget eredményeznek. A szűrés a C35-C38 kondenzátor
csoporttal történik, a LED1 jelzi a kimeneti feszültség jelenlétét.
A T2 transzformátor látja el a Q1 és Q2 kapcsoló tranzisztorokat, a két nagyteljesítményű NPN
tranzisztor SD4515 típusú, 120 W-os és 15A a kollektor áram. Az alábbi ábra mutatja a tranzisztor
legfontosabb jellemzőit, amennyiben cseréjükre lenne szükség. A katalógus adatok itt találhatók:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/410759/JSMC/3DD4515-O-AB-N-B.html

A Q3 és Q4 tranzisztorok és a hozzájuk tartozó
komponensek úgy vannak kialakítva, hogy a
TL494 által generált ellenfázisú jeleket erősítsék
és azokat a T2 transzformátor primer tekercsére
juttassák. A szükséges jeleket a TL 494 integrált
áramkör állítja elő. Működése viszonylag könnyen
érthető a katalógusban található egyszerűsített
blokkdiagramok segítségével.
Az első blokk egy belső 5V-os referencia
stabilizátor, amely az IC 14-es lábán 5V-os
stabilizált feszültséget ad ki. Az áramkörnek van
egy belső oszcillátora, aminek a frekvenciája
stabilizálva van egy, az IC 5-ös és 6-os lábára
csatlakoztatott külső RC áramkörrel. Ugyan csak
van két műveleti erősítő, melynek kimenetei az 1es és 2-es láb, illetve a 15-ös és 16-os láb. Ezek a
lábak csatlakoznak a referencia feszültségekhez, és
a tápegység védelemhez. Ugyancsak van egy
komparátorunk is, amely vezérli a tranzisztorokat,
melynek kollektorain a Q3 és Q4 tranzisztorok
parancsjele lesz. További részletek az áramkörről
elérhetők
az
alábbi
címen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf .

Pag. 24

Hobby ?

Nr. 4 --> 2018

A TL494 kipróbálására egy érdekes alkalmazást mutat az alábbi ábra:

A

tápegység védelmi áramköre egy LM358 típusú kettős
műveleti erősítővel rendelkező IC-t tartalmaz, amelynek
minimális működtető feszültsége 3V. A nagyáramú
tápegység hő-védelme TTC502 és U2B (LM385)
termisztorokkal rendelkezik. Egy bizonyos hőmérsékleten a Q5 tranzisztor kinyit, melynek
következtében a hűtőventilátor bekapcsol. A túlfeszültség védelmet a ZD1 Zener-diódával és a Q6
tranzisztorral hajtjuk végre, amely az U2A (LM358) 1-es lábán keresztül blokkolja a TL494 működését.
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A kimeneti feszültség szabályozása meglehetősen széles tartományban (10-14V) lehetséges az SVR1
segítségével. Ne feledjük, hogy az LM358 5V-ról van táplálva a TL494 14-es lábáról kapott stabilizált
feszültséggel. A 12V stabilizátornak a szerepe csak a hűtőventillátornak a táplálása. Az LM358 teljes
dokumentációja letölthető erről a címről:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf

ESETTANULMÁNY…

Egy hibás tápegység javításának lépései
NINCS semmilyen kimeneti feszültség
A végrehajtott műveletek időbeni sorrendben:
➢ A tápegység kibontása, szétszerelése (a hűtősapkák, hűtőbordák leszerelése a
tranzisztorokról és teljesítmény diódákról).
➢ A tápfeszültségnek és a C5, C6 kondenzátorokon levő feszültségnek a megmérése (300Vnál nagyobbnak kell lennie).
➢ Normál feszültség esetén húzza ki a hálózati csatlakozást és süsse ki a kondenzátorokat.
➢ Mérjük meg ohm-mérővel a teljesítmény tranzisztort, a diódákat, esetleg a
kondenzátorokat a kapcsaikon.
➢ Megállapítás: tranzisztorok, diódák, kondenzátorok OK (rendben vannak).
➢ Mérjük meg a feszültséget a TL494 IC 12-es és 14-es lábain. Jelenség: az első pillanatban
12V-nál nagyobb feszültség van, majd gyorsan lemegy kb. 0V-ra.
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➢ Szüntessük meg a feszültség
táplálást,
vegyük
ki
a
kondenzátorokat és tápláljuk a
TL494-et egy külső 12V-os
egyenáramú forrásból, és mérjük
meg a feszültséget a 14-es lábon.
5V-nak kell lenni. Jelenség: a
feszültség kb. 0V. A TL494
szabályzó hibás lehet.
➢ Ellenőrizzük, hogy nincs-e zárlat a
nyomtatott
áramköri
vezetősávokon. Jelenség: Nem
találtunk semmi gyanúsat..
➢ Kivettük
a
TL494
IC-t
ónszivattyúval és forrasztottunk
be egy újat.
➢ Külső forrásból megtápláltuk az IC- a 12-es lábon és gyorsan meg mértük a feszültséget a
14-esen.
➢ Jelenség: a feszültség 2-3V-ra csökkent, az áramellátás ki van kapcsolva, nagy áramfelvételt
várunk az 5V-os fólia-sávon..
➢ Mérjük meg a kondenzátorokat és az 5V-os alkatrészeket, amelyek nagy energiafogyasztást
eredményezhetnek. Jelenség: nem találtunk
semmi gyanúsat. Ez esetben gyanítjuk, hogy az
LM358 lehet a hibás.
➢ Kicseréljük az LM 358-as IC-t és megmérjük a
feszültséget a TL494 14-es lábán. Ezúttal
megvan az 5V!
➢ Csatlakoztattuk a 220V-os hálózati kábelt. A
tápegység normálisan működni kezd.
Következtetések:
Az IC meghibásodása következhet a tápegységen belüli
hőmérséklet emelkedéséből. Javasoljuk, hogy a termisztort
a lehető legpontosabban helyezzék el a megfelelő helyre,
hogy a ventilator amikor szükséges beinduljon. A végső
próbához, rakjuk vissza a hűtőbordákat, hűtősapkákat (ne
használjunk szilikon zsírt) és csatlakoztassunk a
tápegységhez terhelést. Egy kb. 60W-os fejlámpa kb. 5A
terhelést biztosít. Négy ilyen fogyasztó egyidejű
rákapcsolásával 20A-es terhelést biztosít. A tápegységnek
hő-védelmének nem szabad lekapcsolnia… bár forró lessz.
Prof. Kovács Imre – YO2LTF
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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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