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NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ ROBOTOK 

                                                                                 Kovács Imre tanár,  
                                                                           Petrozsényi Ifjúsági Klub 

 
Az ifjúsági klubbokban és gyermekpalotákban a tanulók által amatőr módszerekkel 

megépíthető, napenergiával működő robotok csak egy részét képezik a robotok széles 
választékának.  
A robotokat osztályozhatjuk pl. az alábbiak szerint: 

• -napenergiával működő robotok 

• -üldöző robotok 

• -szumó robotok 

• -labirintus megoldó robotok 

• -kétéltű kígyószerű robotok 

• -emberszerű robotok. 

Egy érdekes kategóriája a robotoknak a napenergiával működő robotok, amely esetében a 
szerkezet működését napelemek biztosítják. 

Egy elemi napelem cella, függetlenül a cella gyártójától, nagyon kis töltőáramot képes 
biztosítani (2 mA-től 15 mA-ig). A teljesítménye ezeknek az elemi celláknak nagyon kicsi, csa 
néhány mW. Annak érdekében, hogy a gyakorlatban használható használható áram-, illetve 
feszültségforrást kapjunk, az elemi cellákat egyrészt sorbakötjük (növelve a feszültséget), 
másrészt párhuzamosan kötjük (növelve a áramot) 
 
 

A robotok az alábbi fő egységekből állnak: 
� -a fém váz  
� -a futómű 
� az elektronikus vezérlő és szabályzó rendszer 
� -a meghajtó motor 
� -a napelem cella 

A fém váz: 
Erre az egységre vannak felszerelve a 

napenergiával működő robot alkatrészei. A váznak 
kellően merevnek kell lenni ahhoz, hogy megtartsa 
a kerekeket és a rászerelt elektronikát. Újabban a 
robot váza műanyagból is lehetséges.  
 
 
Futómű ; 

A gumiból készült kerekek, melyek a motoros 
hajtási rendszernek a részét képezik, fel vannak 
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 erősítve a tengelyekre. A kerekek fontos jellemzője a kerületük és a tapadásuk az út 

felületéhez. A robot által elért megtett távolság a legfontosabb jellemző a verseny során, amit 
a futómű hatékonysága nagyban befolyásol. A tömegének kicsinek kell lennie.  

 
 
Elektronikus vezérlő-szabályzó áramkör : 
Az áramkör elektronikai alkatrészekből épül fel, általában 
félvezetőkből, úgy mint tranzisztorok és integrált áramkörök. Az 
elektronika egyik fő alkatrésze egy nagykapacitású elektrolit 
kondenzátol (elko), de maga az üzemi feszültségszint alacsony. 
Ennek a kondenzátornak a szerepe a tápfeszültség ellátás. Az 
áramnak olyan alacsonynak kell lenni, amilyen a robot haladásához 
éppen szükséges. A kapacitásban tárolt energia arányos a 
konde
nzátor 

kapacitásával, amit „farad”-ban 
fejezünk ki.  
 
Az áramkört úgy tervezték, hogy 
biztosítsa a kondenzátor töltését 
a maximális feszültség-szintre, 
amely elérésekor az elektronika 
összeköti a motort a feltöltött 
elektrolit kondenzátorral. Ezen a 
ponton a motor a robot kerekeit el 
kezdi forgatni. Ez az üzemállapot 
addig tart, amíg a kondenzátor 
feszültsége alá nem esik egy 
bizonyos, előre meghatározott 
szintnek. A napenergia 
felhasználás időtartama addig 
tart, ameddig a robot megáll. A 
robot a kiindulási ponttól (a 
versenyzőnktől) egy bizonyos távolságot tesz meg. A napelem cella terhelése a kapacitás.  
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A meghajtó motor: 
A meghajtó motor lehet olyan 
léptetőmotor, illetve kisteljesítményű 
villamos motor, amelynek a 
tápfeszültsége 1-2 Volt. Léptető motorok 
alkalmazása esetében lehet használni 
olyan motort is, mint amilyet az 
elektromechanikus faliórákban 
alkalmaznak. Ebben az esetben az 
elektronikus áramköri kapcsolás kissé 
bonyolultabb lesz, mivel ezek az 
óramotorok impulzusokkal 
működtethetők. Az ilyen kapcsolás 
oszcillátora felépíthető TTL, vagy CMOS 
típusú integrált áramkörökkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napelem: 

A felhasznált napelem lehet akár egyedileg 
vásárolt napelem cella, vagy akár a napelemes 
kerti lámpákból kiszerelt cella. Amennyiben 
szükséges két vagy több napelem cella összeköthető sorosan és/vagy párhuzamosan. 

Ezekkel a napelemes robotokkal részt venni a versenyben különösen érdekes dolog. Az 
a versenyző győz, akinek a napenergia felhasználásával működtetett robotja a legnagyobb 
távolságot teszi meg. A képeken látható néhány  változata az ilyen robotoknak. 

Az elkészítéshez néhány alkatrészt meg kell vásárolni erre szakosodott cégektől, de 
több alkatrészt, illetve szerkezeti egységet el lehet késziteni az otthon található anyagokból és 
alkatrészekből. 
 

Bibliográfia (Forrásmunkák): 
 http://sbolt.home.xs4all.nl/e-smiley.html 
https://hackaday.io/project/581-tiny-robot-family 

http://avr.tavir.hu/ 
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A fémdetektor elektronikus eszköz, melynek célja, hogy érzékelje és jelezze a 

közelben elrejtett, vagy földbe eltemetett/eltakart fémtárgyakat. Működési alapja egy 

indukciós tekercs, melynek induktivitása a tekercs mozgatásával egyik irányból a 

másikba irányba megváltozik. 

Az első eszközt, amely fém érzékelésére volt alkalmas Alexander Graham Bell 

mutatta be 1881-ben, míg az első szabadalom benyújtása fémdetektorra vonatkozóan 

Gerhard Fisher nevéhez fűződik 1930-ban. 

 

Egy lengyel kozák, Josef Stanislaw hadnagy épített a második világháború során 

fémdetektort csöves detektor alkalmazásával, melyhez külön árramforrás is tartozott. 

Ezt használták a visszavonuló német csapatok által hátrahagyott aknamezők 

aknamentesítése során. Mivel az eszköz katonai kutatás eredménye volt, ezért ezt az 

érzékelőt évtizedekig titokban tartották, mígnem néhány gyártó cég meg nem szerezte 

az ötletet és elkezdték sorozatban gyártani. Ezek a fémdetektorok ma is használatosak. 

A tranzisztor, majd az integrált áramkörök megjelenése lehetővé tette, hogy a 

fémdetektorok napjainkra már kisebb méretben és súlyban elkészíthetőkké váltak, 

valamint sokkal érzékenyebbek lettek és könnyebben kezelhetővé váltak. 

 

A fémdetektorokat jelenleg különböző területeken alkalmazzák, mint például: 

• Katonaság– aknák és fel nem robbant lőszerek felkutatására 

• Biztonsági szervezet- személyek ellenőrzése, elrejtett fegyverek, vagy egyéb 

fémes tárgyak felderítésére (repülőterek, intézmények, stb.) 

• Ipar– fém tárgyak kimutatása különböző helyeken: építőiparban a falban húzódó 

fém csövek, vezetékek, vagy földbe fektetett csövek nyomvonalának felderítésére.  
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Arra is fel lehet használni, hogy egy szállítószallagon haladó ömlesztett anyagból 

kimutassa/kiválogassa a nem kívánatos fém tárgyakat. 

• Régészet– különböző régészeti lelőhelyeken a fém tárgyak felfedezése. 

• Hobby –legendák alapján egyes emberek kedvtelésből fémdetektorokat használnak 

rejtett kincsek felkutatására. Használják búvárok is a víz alatti fém tárgyak 

megkeresésére a víz alatti régészkedés során. A hobby-szintű régészkedésnek van egy 

világszintű szervezett közössége és számos más hasonló tevékenységi körű egyesület 

is létezik. 

A működési elvüket tekintve a fémdetektorok három kategóriába sorolhatók: 

 

Nagyon alacsony frekvenciás (VLF: Very Low Frequency) 

Ezek a detektorok két koncentrikus tekercset használnak. A külső tekercs (az adó 

tekercs) van gerjesztve, amely elektromágneses mezőt hoz létre. Abban az esetben, ha 

egy mágnesezhető tárgy kerül az adótekercs közelébe, akkor a tárgy körül is létrejön egy 

elektromágneses mező. Ennek a mezőnek az intenzitása kisebb és polaritása ellenfázisú 

lesz az őt létrehozó mezőhöz képest. (Mivel a gerjesztés váltakozó áramú, ezért amikor 

az adó tekercs elektromágneses mezeje a minimumon van, akkor a tárgy által létrejött 

mágneses mező intenzitása a maximumon lesz – és fordítva). A tárgy által létrejött 

mágneses mezőt érzékeli a belső tekercs (a vevő tekercs): 

A VLF detektorok előnyei: 

• Jó érzékelése kis tárgyaknak 

• Valódi lehetőséget ad különböző fémek megkülönböztetésének 

• Alacsony energia fogyasztás 

• Alacsony beszerzési (előállítási) ár 

A VLF detektorok hátrányai: 

• Az érzékelési távolság kicsi (maximum 70 cm) 

• A fémek megkülönböztetési távolsága 20...30 cm 
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• A talaj ásványianyag tartalma befolyásolja az érzékelést 

Ez a típusú fémnetektor érmék, vagy nemesfémből készült kis tárgyak felületi 

felkutatására ajánlott (a régészetben, vagy vízpartokon). 

 

Impulzus indukció (PI: Pulse Induction) 

Ezek a fémdetektorok egy-, vagy két (koncentrikus) észlelési tekercscsel 

rendelkeznek (egyszeri impulzus technológia, illetve dupla impulzus technológia). A 

tekercs impulzus-szerű elektromágneses mezőt generál, ami a keresendő fém tárgyba 

hatol, mely létrehozza a saját, ugyancsak impulzus-szerű válasz elektromágneses terét. A 

két impulzus között szünet elemzését végzi el a műszer.  

A PI detektorok előnyei: 

• Az érzékelés nagyon mélyre tud hatolni (akár 5 m) 

• A talaj ásványianyag összetétele nem befolyásolja 

• Stabil teljesítőképesség 

A PI detektorok hátrányai: 

• Magas energiafogyasztás 

• Csak kis távolságra (20...30 cm) képes különbséget tenni vastartalmú és nem 

vastartalmú fémek között  

• A nagyon kis tárgyakat nem érzékeli 

Ez a fajta fémkereső mélységi keresésekre ajánlott. Közepes méretű, nagy mélységbe 

eltemetett tárgyak felkutatására alkalmas. Jelenleg ez a legmegfelelőbb megoldás 

kincsek, fém edények, különböző tárgyak helyének meghatározására. 

 

Üttető (keverő) oszcillátor (BFO: Beat Frequency Oscillator) 

Ez az érzékelési módszer azon az elven alapszik, hogy az érzékelő rezgőköri 

tekercs ugyanazon a frekvencián rezeg, mint egy külön precíziós oszcillátor, ami a 
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fémkeresőn belül van elhelyezve. Amennyiben egy fém tárgy kerül az érzékelő tekercs 

közelébe, akkor az elhangolja az érzékelő rezgőkört, frekvenciája megváltozik. Ezáltal 

egyenlőtlenség alakul ki a két két oszcillátor frekvenciája között. Ez a különbségi 

frekvencia jelzi a fém tárgy jelenlétét. 

A BFO elven működő detektorok előnyei: 

• Könnyő elkészíteni (amatőrök is megépíthetik) 

• Alacsony fogyasztás 

A BFO elven működő detektorok hátránya: 

• Az érzékelési távolsák kicsi (maximum 40 cm); 

 

Az alábbi kapcsolási rajz egy egyszerű fémdetektort mutat, melyet a Dévai Gyermek 

Palota elektronikai szakköre fejlesztett ki és valósított meg. 

A fémkereső amatőrök által könnyen elkészíthető. Használható falba süllyesztett 

eletromos kábelek, gáz-, vagy víz csővezetékek megkeresésére, nyomvonaluk 

kimutatására, ezzel elkerülve azokat a katasztrófális következményeket, amelyek egy 

rossz helyen végzett falfúrás esetén előfordulnak. Egymás közelében levő kis 

fémtárgyakat is tud érzékelni azzal a lehetőséggel, hogy még meg is tudja különböztetni a 

fémek fajtáját. 

Az érzékelési távolság kicsi – állítható maximum 8 cm-ig. 9V-os elemmel működik, 

és egy LED, valamint egy zümmögő jelzi a fém térgy közelségét. Az érzékelő két 

tekercset tartalmaz, az egyik 120 menet, a másik 43 menet és ugyanarra a ferrit-rúdra 

vannak feltekerve. A detektor érzékenysége állítható két trimmer segítségével, amelyek 

az elektronikus áramkörbe vannak beépítve. 

Bibliográfia (Forrásmunkák):     - Detectoare de metale.ro   - Dafinoiu.ro                         

Az oldal címe: A fémdetektorok szerelmesei  -ro.wikipedia.org/wiki/ 
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         A fémdetektor kapcsolási rajza    megvalósitva a szakkör által. 

 

 

Gyorfi Eduard, IX. osztály, Déva, 

Gyermek Palota 
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MEGÉPÍTENI” 
PERTOZSÉNYI IFJÚSÁGI KLUB-2015. 05. 29 

 

ZENÉLŐ DOBOZ NAPELEMMEL 
KÉSZÍTETTÉK: 

Macarie Paul, IX. osztály, Déva, Gyermek Palota 
Ștefănie Arthur, V. osztály, Déva, Gyermek Palota 

Koordináló tanár: Amalia Cucu 
 

        A kapcsolási rajz lentebb látható. Működési leírása az alábbi: 
       A napelem fényt kap és biztosítja a szükséges 2V-os feszültséget egy mikrokontroller részére, 
amelyben egy belső program fut. Egy Zener dióda és egy 470 Ohmos ellenállás biztosítja, hogy a 
mikrokontrollerre jutó tápfeszültség még erős fényben se lépje túl a 2,4 Volt DC-t. A napelem által 
termelt feszültség két részre van osztva 2db 4,7 KOhmos ellenállásból felépített feszültségosztó 
segítségével. Ez a feszültség megy a PIC (mikrokontroller) analóg bemenetére. Még erős napfény 
esetében sem lesz ez a feszültség 2,25 V-nál nagyobb. A belső program „méri” e bemenő feszültséget és 
átkonvertálja hang jellé (változó hangfrekvenciás jellé). Egy piezó-kristályos hangszóró teszi lehetóvé, 
hogy a jel hallhatóvá váljon. Mivel a fény, ami a napelemre jut változó, így a bemenő feszültség is 
változó lesz. A program ennek megfelelően változó frekvenciájú jelet állít elő. Megváltozik a hang 
magassága, a doboz zenélni fog 
 
Bibliográfia (forrásmunka): www.vellemanprojects.com 
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Legfiatalabb versenyző a versenyen ,,Játszva, megtanuljuk megépíteni” V-OSZTÁLY. 
                                             PETROZSÉNYI  IFJÚSÁGI KLUB 
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KÍSÉRLETEZZÜNK! 
 
A minap kezembe akadt gyermekkorom legkedvesebb könyve: Sztrókay Kálmán – Kísérletezőkönyv. 
Mondhatom, ez a könyv volt az, amely életre szólóan meghatározta elkötelezettségemet az 
elektromosság iránt, és meghatározta szakmai pályafutásomat is. Mindössze 10-12 évesen, egyszerű 
kísérletek alapján, ennek a könyvnek a segítségével ismertem meg könnyedén az elektrotechnika 
alapjait. 
 
Kísérletezzünk! A könyv bevezetésében ez olvasható: 
 
„Kísérletezni azért kell a fizikában, hogy megismerjük a természetet, megállapítsuk törvényeit, s ezeket 

azután felhasználhassuk a munkában. A természet megismerésének első lépése a megfigyelés, de amit 

közvetlenül megfigyelhetünk, az mindenkor nagyon bonyolult tünemény és nehéz belőle kihámozni 

valamilyen szabályt, törvényt. A kísérletezésnek éppen az a célja, hogy kiküszöböljünk minden nem 

fontos, zavaró, mellékes körülményt és egész figyelmünket ráirányíthassuk egyenesen arra, amit a 

természettől kérdezni akarunk. Minden kísérlet kérdés a természethez, és a természet feleletének 

megértése. Két oldala van a dolognak: tudni kell értelmesen kérdezni, de ahhoz is értenünk kell, hogy a 

megfigyelésből jól ki is olvassuk a természet feleletét. Mindkettő nehéz, de sokszor az első nehezebb. A 

természet ugyanis csak értelmes kérdésekre ad értelmes feleletet és nagyon sokszor nem bizonyos előre, 

hogy csakugyan értelmesen kérdezünk-e. Könnyen kiderülhet, hogy rossz volt a kérdésünk és a 

kísérletből természetesen nem tudunk kiolvasni semmi értelmes választ. Ilyenkor először mindig 

magunkban keressük a hibát, és ha megtaláltuk, fogalmazzuk meg a kérdést másodszorra értelmesen.” 
 
A Kísérletezőkönyv 31fejezetében számos kísérleti leírás található. „Ízelítőül” – kissé lerövidítve – 
bemutatok egy fejezetet, melynek végén egy saját készítésű, igazi árammérőhöz jutunk. Ez a műszert 
azután „nélkülözhetetlen” eszközünk lehet a további kísérletek megvalósításánál… 
 
 

KÉSZÍTSÜNK IGAZI ÁRAMMÉRŐT! 
 

Nagy szükségünk van arra, hogy mérni tudjuk az elektromos áramot, mert ha törvényeket, 
szabályokat akarunk levezetni, adatok kellenek hozzá, adatokat pedig csak mérésekből kaphatunk. A 
fizikában mindenben, mindenütt, mindenkor mérnünk kell bizonyos adatokat. 
Azt mondtuk kezdetben, hogy minden kísérlet egy-egy kérdés a természethez. Bármit látunk 
kísérleteink során, folyton arra kell gondolunk, hogy számbeli összefüggésekben kapjuk meg a 
választ a természettől. Ha pedig tervezünk valamit, valamilyen technikai műszert, készüléket, 
előre kell számolnunk a már megismert törvények alapján. 
 
Nem elégedhetünk meg tehát annyival, hogy az áram hatására a mágnestű kitér észak-déli irányából. 
Tovább kell kérdeznünk: mennyire tér ki a különböző áram hatására? De már ez a kérdés maga is 
nagyon bonyolult. Hogyan tudjuk megkülönböztetni az áramokat egymástól? Magát az elektromos 
áramot nem látjuk, nem tudjuk megfogni, megtapintani, megszagolni, csak hatásainak megmérésével tudunk 
különbséget tenni áram es áram között. Ha csak a mágneses hatást ismerjük, úgy ahogy, akkor 
mérőműszerünket ennek a hatásnak a megmérésére kell megszerkesztenünk. 
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A szerkesztésnél nem a mágnestű észak-déli irányból való kitérésből indulunk ki, mint a 
galvanométernél, hanem egy másik alapgondolatból. 
Vegyünk elő két mágnesezett kötőtűt és az asztalon 
tegyük őket szorosan egymás mellé, egynemű sarkaikkal 
ugyanabban az irányban. (Az asztallap legyen vízszintes 
és lehetőleg sima!) A két kötőtű szétgurul, mert hiszen 
végeik taszítják egymást. (Ha fordítva tesszük őket 
egymás közelébe, ellenkező sarkaikkal, vonzzak egymást, 
egymáshoz gurulnak.) 
 
Ugyanezt csináljuk meg olyan tűkkel, amelyeket árammal teszünk mágnesekké. Készítsünk tekercset 
hevenyében, mint a következő rajzon látni. Két nem-mágneses kötőtűt összefogva bedugunk a tekercs 
belsejébe Ott hagyjuk békésen egymás mellett heverni, s aztán bekapcsoljuk  az áramot. Áram kering, a 

tűk mágnesekké válnak, és mivel mindkettőnek 
ugyanazok lesznek a sarkaik, taszítják egymást, 
szétgurulnak. 
Ez lesz elkészítendő műszerünk alapgondolata. 
Természetesen nem acélkötőtűvel, hanem lágyvas 

dróttal kell valami hasonlót csinálnunk. Hiszen, ha 
mérni akarunk majd a készülékkel, minden esetben 
olyan állapotból kell kiindulnunk, hogy a két tű 
békén megvan egymás mellett, nem mágneses. 
Hogy jól lássuk az alapgondolatot, vegyünk két 
vasdrótot, s azokat tegyük a tekercs belsejébe. (Jól 
izzítsuk ki a vasdrótokat, mert a hő megszünteti a 
bennük esetleg visszamaradt mágnességet és 

meglágyítja a vasat.) A két vasdrót megmarad egymás mellett; amíg áramot nem kapcsolunk a 
tekercsbe. Ha áram halad a tekercsben, mágnesekké lesznek és szétgurulnak. Kikapcsoljuk az áramot, 
elvesztik mágnességüket és megint egymás mellé rakhatjuk őket. 
 
Alapgondolatunk az, hogy a széthajtó erő mérteke lehet az áramnak. A szerkesztésnek mármost az a 
feladata, hogy pontosan és megbízhatóan mérhetővé is tegye a kitérés nagyságát, mert csak így 
következtethetünk a látottakból az áramra. 
 
Mielőtt hozzáfogunk a munkához, nézzük meg figyelmesen a kész műszer rajzát. A felső, üres henger 
belsejében van a két vasdrót, mely kiinduló, nyugalmi helyzetében egymáshoz ér. A hengeren van a 
tekercs, tehát, ha ebben majd az áram kering, a két vasdrót taszítani fogja egymást. Egyik drót szilárdan 
meg van erősítve, a másik mozoghat, tehát nyilván ez engedelmeskedik majd a taszításnak és igyekszik 
eltávolodni a másiktól. Ez a drót lényegében egy kis ingához van erősítve, hozzátartozik a hosszú 
mutató, mely az alul levő skálán majd mutatja a kitérés nagyágát. 
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Az árammérő: 1. alapdeszka, 2. homloklap, 3. a banánhüvelyeket tartó deszkafal 4. a dob hátsófala, 5. 

az inga, 6. a vasdrót darab 

 

 
 



 
   Oldal   18                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2015 
  

Nyilvánvaló, hogy a hengerrel kell kezdenünk a műszer megépítését. Keressünk a házi lim-lom között 
egy 3—4 centiméter átmérőjű papiros dobozt, legjobban megfelel a 
hintő poros doboz, s ebből vágjunk le megfelelő darabot. A 
tekercseléshez 0,5 milliméter átmérőjű szigetelt drótot veszünk. 
Hogy mennyi kell belőle, azt a doboz átmérőjéből kell kiszámítani. 
Három rétegben összesen 150 menetet kell felcsavarni szép 
sorjában, tehát minden rétegben 50—50 menet lesz. 
 
Sokféle áramot kell majd mérnünk ezzel a műszerrel, tehát 
gondoskodjunk róla, hogy a mutató kilengése ne legyen túl nagy, 
erősebb áram esetében sem. Úgy készítjük tehát a tekercselést, 
hogyha akarjuk, kevesebb menetet is használhassunk, vagyis 
levezetéseket iktatunk be minden tízedik menet után. A rajzon 
látjuk, hogyan kell az ilyen levezetést elkészíteni. A tízedik menet 
után megállunk a tekercselésben, lekaparjuk kis darabon a szigetelőt 
és az előkészített egyenes, drótdarab végével összekötjük. Egymásra 
csavarjuk a drótokat és jó, ha simára lekalapáljuk. Mivel szigetelt 
drótok között fog feküdni ez a kapcsolás, nem kell okvetlenül 
szigetelőszalaggal lekötözni. A hozzátoldott drót számára lyukat kell 
fúrni a hengerben és azon bevezetni annak belsejébe, hogy aztán a 
20-ik, 30-ik… 80-ik menetnél is ugyanígy kapott leágazást 
összefogva odavezethessük a banánhüvelyekhez. 

Ezeket a leágazásokat azonban nem kell okvetlenül megcsinálni.* 
* Közben bemutatjuk, hogyan kell drótvezetékeket összekötözni. A két tiszta drótvéget egymásra 

helyezzük, mint az első rajzon látjuk, aztán az egyiket szabályosan rácsavarjuk a másik drót egyenes 

végére, majd a másik drót végét ugyanúgy. Mivel a kötésen nincs szigetelés, jó, ha szigetelőszalagot 

csavarunk rá. 
 

 
 

Tulajdonképpeni csak a teljesség kedvéért írjuk le így az árammérő elkészítését, de bátran 
egyszerűsíthetjük a munkát azzal, hogy egyelőre nem törődünk a később, esetleg felmerülő 
problémákkal, hanem megelégszünk azzal, hogy bizonyos határok között használjuk majd 
árammérőnket. Nem baj tehát, ha egyfolytában tekerjük fel mind a 150 menetet és csak a drót elejének 
és végének kivezetéséről gondoskodunk. Ezzel nagymértékben egyszerűbb is lesz a műszer elkészítése, 
és ha később valóban szükség lesz arra, hogy erősebb áramot mérjünk, nem okoz gondot még egy, teljes 
árammérőt készíteni megfelelő leágazásokkal. 
 
Most következik a legfontosabb alkatrész, az inga. Ennek az alapgondolata a következő: az ingánál kell, 
hogy legyen valamilyen pont, ami körül elfordulhat, még pedig minél kisebb súrlódással. Kis 
pléhdarabból — nem vaspléhből! Réz vagy alumínium legyen! — ollóval kivágjuk a rajz 5. számú 
részletében látható kétcsúcsú lapocskát. A két hegyes csúcs körül foroghat majd az inga. Felső, hossz  
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menti szélén odaerősítjük a második vasdrótot, oly módon, hogy a lapocska felső részén hagyott két kis  
fület visszagörbítjük a vasdrót körül. Elől lesz a mutató, vékony acéldrót, vagy - hogy ne kelljen sokat 
bajlódnunk vele - áldozzunk rá egy finomabb lombfűrészt. Hátulsó részén ellensúlyt csinálunk: rövid 
darab befogott drót, ráhúzva egy kis dugó. Célunk ugyanis az, hogy az egész inga súlypontja a 
felfüggesztés pontja alá essék, mert csak akkor stabilis az egyensúly. A dugót természetesen lehet a 
dróton feljebb vagy lejjebb tolni, s ezzel szabályozhatjuk a súlypont helyzetét. 
Az első vasdrótot az üres henger belső oldalára ragasztjuk, úgy hogy az összeállításnál a lengő drót 
éppen odaérhessen hozzá. Az odaragasztás kis papírcsíkkal történhet. A henger belső részének alján még 
vágunk egy egyenes barázdát a „tengely”, vagyis a pléhlemez két csúcsa számára. 
Ha ennyire vagyunk, hozzákezdhetünk az állvány elkészítéséhez. Nagyrészt lombfűrészmunkával a rajz 
szerint mindent könnyen megcsinálhatunk. Felhasználhatunk hozzá valamilyen, régi fadobozt, például 
cukorkás skatulyát és már félig kész is van az állvány. Aki nem sokat törődik a külalakkal, 
meghagyhatja a skatulya fenekét eredeti négyszögletes alakjában. A 3-as hátsó lapba csavarjuk a 
banánhüvelyeket, annyit, ahány leágazást készítettünk a tekercsből, s ezeket sorban be is csavarjuk a 
helyükre. Természetes, hogy ha lemondtunk a leágaztatásokról, csak két banánhüvelyre van szükségünk, 

amelyhez a drót elejét, illetve végét kötjük. 
Ha a fa részeket csavarokkal összefogtuk, következik az inga elhelyezése a 
dobban. Természetesen a dugót tartó drótot, vagy a mutatót csak akkor 
tudjuk odaerősíteni helyére, ha a pléhcsúcsok már a henger belsejében 
vannak. 
Ha az inga a helyén van, hozzáfogunk a beigazításhoz. Célunk az, hogy 
nyugalmi helyzetben, áram nélkül egymáshoz érjen a két lágyvas drót. 
Egyúttal azonban vigyáznunk kell az inga mozgékonyságára is, amit azzal 
biztosítunk majd, hogy a súlypontja a forgástengely alá jusson ugyan, de 
ahhoz minél közelebb. Először lehúzzuk adugót a lehető legmélyebb 
helyzetbe. A mutató most függőlegesen áll. A súlypont azonban még 
túlságosan mélyen fekszik, tehát óvatosan felfelé kezdjük tolni a dugót, 
ameddig az inga még éppen megáll a függőleges helyzetben. Most már az 

inga elérte legnagyobb érzékenységét, de még nem érintkezik a két vasdrót! Ezt az érintkezést úgy érjük 
el, hogy a dugót tartó drótot fokozatosan meggörbítjük, amíg az érintkezés bekövetkezik. A mutató most 
— elölről nézve — bal felé hajlott ki, a dugó ellensúly pedig jobbra. A mutató vége alatt skálabeosztást 
akasztunk a műszer lapjára, mégpedig, mivel esetleg többféle értéket akarunk majd mérni, cserélhető 
skálát csinálunk. A két kiálló szegre aztán akármelyiket ráakaszthatjuk. 
Egyelőre egészen felesleges volna végleges skálát rajzolni, hiszen nem tudunk még semmit arról, hogy 
milyen mértékben leng majd ki a mutató. Legfeljebb a 0 pontot jelölhetjük meg, vagyis azt a helyet, 
ahová a mutató nyugalmi helyzetében mutat.  
Ha majd sor kerül a skála beosztására, előre számít-hatunk rá, hogy a beosztás nem lehet egyenletes. 

Elől tágasabb lesz, nagyobb kilengésnél szűkebb. Két okból kell erre számítanunk. Először is, ha majd 
áramot bocsátunk a tekercsbe s a két vasdrót taszítani kezdi egymást, a taszító erő kezdetben nagyobb, 
később, amikor a két drót eltávolodott már egymástól, kisebb lesz. Tehát ha már kilengésben van a 
mutató, ugyanakkora erő már csak kisebb további kilengést idéz elő. Másik ok az, hogy a dugó eredeti 
helyzethez képest emelkedik a kilengéssel, s ezért egyre nagyobb nyomatékkal igyekszik az ingát 
visszahozni nyugalmi helyzetébe. 
Ezt az árammérőt nagyon gondosan készítsük el, mert alapvető műszerünk lesz kísérleteink egész során. 
Egyelőre nincs ugyan mit mérni vele, de azért kipróbálhatjuk, működik-e valóban? Egyszerűen 
átvezetjük a tekercsen zseblámpaelemünk áramát. Drótot csavarunk két sarkára, s hogy mindjárt hasznát 



 
   Oldal   20                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2015 
 vegyük a banánhüvelyeknek, a két drót végét egy-egy banándugaszba csavarjuk s akkor úgy 

kapcsolhatjuk be az elem áramát az árammérőbe, hogy a két banándugaszt bedugjuk a talapzaton lévő 
hüvelyekbe. 
Meglehet, hogy a mutató azonnal kitér annyira, amennyire csak tud. Ilyenkor, ha valóban elkészítettük a 
leágaztatásokat, azonnal kipróbálhatjuk, hány menetet kell felhasználnunk ahhoz, hogy a mutató csak 
mérsékelt kitérést érjen el. De mindegy, mert egyelőre úgyis csak arról van szó, hogy megállapítsuk, 
működik-e a műszer. Ha talán nem működnék első próbára, meg kell keresni, hol van a hiba? 
Ahhoz aztán, hogy valóban bánni tudjunk árammérőnkkel és dolgozhassunk vele, előbb tisztáznunk kell 
a feszültség és az áramerősség fogalmát. Következő kísérleteinknek ez lesz a célja. 
 
Forrás: Sztrókay Kálmán: Kísérletező könyv 
40 – 47. oldal 

 
(Nagy Lajos, ha8en) 
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ICSH014A – LC100-A típusú 
Stabil, nagy pontosságú, digitális induktivitás és kapacitás (L/C) mérő 

 

 
 
 

Az utóbbi időben kezdő “minitechnikusoknak” is elfogadható áron hozzá lehet jutni a fotón látható 
induktivitást (L) és kapacitást (C) mérő panelműszerhez. A mérőműszer 5VDC tápfeszültségről 
működik, melyet akár egyszerű hálózati adapterről, vagy akár a számítógépünk USB aljzatából is 
biztosíthatunk. A mérőzsinorokat a + és – jelzésű sorozatkapcsokba kell bekötni. 

 

Mérési üzemmódok: 

1. C üzemmód: kapacitásmérés (0.01pF-10µF). 

2. L üzemmód: Induktivitás mérés (0.001µH-100mH). 

3. HL üzemmód: Nagy induktivitás mérés (0.001mH-100H) 

4. HC üzemmód: Nagy kapacitásmérés (1µF-100mF) 

 

Minden üzemmódban a méréshatár váltás automatikus. 
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 Műszaki paraméterek: 

Megnevezés Paraméter 

Kapacitásmérés pontossága 

0.01pF-1pF 5% 

1pF-1µF 1% 

1µF-10µF 5% 

Kapacitásmérés felbontóképessége (Cx) 0.0 1pF 

Induktivitás mérés pontossága 
0.001µH-1µH 5% 

1µH-100mH 1% 

Induktivitás felbontóképessége (Lx) 0.001uH 

Nagy induktivitás mérési pontossága 
100mH-1H 1% 

1H-100H 5% 

Nagy induktivitás mérés felbontóképessége (HL) 0.001mH 

Nagy kapacitásmérés pontossága 1µF -100mF 5% 

Nagy kapacitásmérés felbontóképessége (HC) 0.01uF 

Mérési frekvencia 
Lx, Cx 500kHz 

HL 50 k Hz 

Lx, Cx, HL mérési eljárás LC oszcilláció 

HC mérési eljárás Feltöltés és kisütés 

Kijelző LCD1602 

Tápfeszültség ellátás MicroUSB vagy 5VDC dugalj 

Tápfeszültség 5V 

 

Amennyiben az 5V-os dugaszoló aljzaton keresztül történik a tápellátás, ügyelni kell arra, hogy a dugasz 

középső csatlakozása legyen a pozitív, a körbevevő hengeres vezetőrész a negatív pólus. 

 

Összesen 5db nyomógomb van: 

1. "Reset" gomb a nullázáshoz 

2. "HC" gomb a nagy kapacitások mérési átkapcsolásához 

3. "HL" gomb a nagy induktivitások mérési átkapcsolásához 

4. "L/C"az induktivitás/kapacitás mérési átkapcsolásához 

5. „Func” gomb a mérőfrekvencia kijelzéséhez.  

A HC, HL és a L/C nyomógombok két helyzetben megállnak: a benyomva állás 1, és a felengedett állás a 

0. Az X jelenti a tetszőleges állást: 
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HC HL L / C Funkció 

0 0 0 Kapacitás mérés(Cx) 

0 0 1 Induktivitás mérés (Lx) 

0 1 1 Nagy induktivitás mérés (HL) 

0 1 0 Error 

1 X X Nagy kapacitásmérés (HC)  

 

 

 

Hogyan használjuk? 

 

1. Csatlakoztassuk a műszert a számítógép USB aljzatába és kapcsoljuk be a tápfeszültség kapcsolót. 

 

2. A mért alkatrész funkciójának megfelelően állítsuk be a műszert a fenti táblázat szerint. 

Nyitott mérőzsinórok esetén a kijelzőn az alábbi látható: 

Induktivitás mérés: Measure Lx 0.000uH 

Kapacitásmérés: Measure Cx 0.00pF 

Nagy induktivitás mérés: Measure HL 0.000mH 

Nagy kapacitásmérés: Measure HL 0.00uF 

 

3. Az Lx, Cx és HL mérési üzemmódok esetén a műszernek szüksége van nullázásra: 

 

- Cx mérés esetén a mérőzsinórok nyitott állapota mellett nyomjuk meg a „Reset” gombot. A 

kijelző ezt mutatja: "Setting... OK ". A gomb felengedése után a kijelzőnek " 0.00pF "-t kell 

mutatnia. 

 

- HL és Lx mérés esetén a mérőzsinórok rövidre zárt állapota mellett nyomjuk meg a „Reset” 

gombot. A kijelző ezt mutatja: "Setting... OK ". A gomb felengedése után a kijelzőnek " 0.000mH 

" illetve " 0.000µH " -t kell mutatnia. Miután a mérőzsinórokat szétválasztjuk a kijelző " Over 

Range!" –t fog jelezni.  

Ezután helyezzük be a mérendő induktivitást a mérőzsinórok közé és az eredmény megjelenik a 

kijelzőn. Amennyiben közben megnyomjuk a „Func” funkció gombot, a műszer az aktuális 

mérőfrekvenciát fogja megmutatni.  

4. HC mérési üzemmód esetén ügyeljünk arra, hogy a kondenzátor teljesen kisütött állapotban legyen! 

A vörös színű mérőzsinór a pozitív és a fekete színű a negatív pólusra csatlakozzon. A mérési eredmény 

leolvasható a kijelzőn. 

Nagyon nagy kapacitások esetén (több mint 10mF), a mérési idő több mint 1 másodperc is lehet. 

Például 100mF esetén a mérési idő 7-8 másodperc, mire megkapjuk a mérési eredményt. 
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 Elektronikus játék. Készítete: Gyermek Palota, Déva 

 



 
   Oldal   25                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2015 
 

 

FESZÜLTSÉGJELZŐ KÉSZÜLÉK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ábra egy általánosan használható feszültségjelző áramkör kapcsolási rajzát mutatja. Az LM3914-es 
IC egy LED-eskijelző-meghajtó, ami kijelző bármilyen mennyiséget mutathat, ha az a mennyiség 
valamiképpen valamilyen egyenfeszültséghez kapcsolódik. Például a hangfrekvenciás készülékeknél a 
kivezérlés mértékét ehhez hasonló LED-es áramkörök mérik, miután az egyénirányított hangfrekvencia 
szolgáltatja azt az egyenfeszültséget, amit a kijelző valójában képes mutatni. 
 
Maga az LM3914-es meghajtó IC tíz, párhuzamosan kapcsolt komparátort tartalmaz, továbbá egy 1,25 
Voltos referencia feszültségforrást és a komparátorok referencia ágában még egy ellenállásosztót. Az 
ábra kapcsolásában a komparátorok közös bemeneténél, azaz az LM3914-es IC 5-ös kivezetésénél, az 
R1 és R2 ellenállások egy olyan feszültségosztót alkotnak, ami a 12 Voltos akkumulátorokra általában 
jellemző legkisebb, 10,5 Volt és legnagyobb, 15 Volt között változó kapocsfeszültséget 2,61 Volt és 
3,72 Volt közé osztja. A komparátorokra, vagyis az IC bemenetére ez által csak 1,11 Volt nagyságú 
egyenfeszültség változás kerül. 
 
Könnyen belátható az, hogy az áramkörrel jelzett egyenfeszültség nagysága, illetve tartománya 
tulajdonképpen csak a bemeneti feszültségosztón múlik, pontosabban az áramkört a mostanitól eltérő 
nagyságú egyenfeszültség jelzésére az R1 és R2 ellenállások alkotta osztóval lehet alkalmassá tenni. 
Mielőtt az áramkört használnánk célszerű egy műszer és a P1-es valamint a P2-es trimer-
potenciométerekkel beállítani, illetve hitelesíteni. Az első LED 10,5 Voltos egyenfeszültségnél, az 
utolsó pedig 15 Voltnál kapcsoljon be. A P1-es trimer-potenciométerrel a jelzett egyenfeszültség 
tartomány nagyságát – ami most 1,11 Volt – a P2-es trimer-potenciométerrel pedig a kijelzés 
nullpontját, azaz a 
10,5 Voltos alsó egyenfeszültség határt kell beállítani. Ezután a feszültségjelző 10,5 Volttól kezdve 
minden 0,5 Voltos változásra egy-egy LED-et bekapcsol. 
 
A LED sor attól függően, hogy az LM3914-es IC 9-es kivezetése hova van kötve, vagy pontszerűen, 
vagy vonalban világít. Amikor az IC 9-es kivezetése a pozitív telepfeszültségre van kapcsolva, akkor a 
LED sor vonalban világít. Ha a 9-es kivezetés szabadon marad, tehát nincs sehova bekötve, akkor a 
LED sor pontszerűen világít. Ez az utóbbi ugyan takarékosabb, de a kevésbé áttekinthetőbb megoldás. 
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Telepfeszültség vizsgáló 

 
Az alábbi ábrán látható telepvizsgáló segítségével 1,5 V-os, 4,5 V-os és 6 V-os szárazelemekfeszültségét 
ellenőrizhetjük. Az áramkör megbízhatóbb eredményt szolgáltat a telep állapotáról, mint a nagybemenő 
ellenállású digitális feszültségmérő. Indikátorunk a vizsgálandó telepet ugyanis kismértékben, kb. 
15mA-rel terheli, így nem az üres járási (forrás-) feszültséget, hanem a tényleges kapocsfeszültséget 
„mérjük”. 
A telep U-I karakterisztikáját a következő egyenlet írja le: UK = U0 - RB I. 
UK a kapocsfeszültség, U0 az üres járási (terheletlen) feszültség. RB a telep belső ellenállása és I aterhelő 
áram. 
 

 
 
A terheletlenül (pl. digitális multiméterrel) mért telep feszültsége - az állapotától nagyjábólfüggetlenül - 
a telepet alkotó fémek kémiai potenciálkülönbségétől függ, és a telep „lemerültségét”elsősorban a belső 
ellenállás megnövekedéséből vehetjük észre. A karakterisztika meredekségét ugyanis abelső ellenállás 
határozza meg. 
 
A vizsgált telep állapotára nézve - a D2 és a D3 LED fénye alapján - a táblázatba foglaltmegállapításokat 
tehetjük. 
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Üres bemenetnél a T2 vezet, azaz D3 világít. Ha pl. 1,5 V-os telepet kapcsolunk polaritáshelyesen a„0” 
és a „+1,5” jelű pontok közé, és a vizsgálandó telep feszültsége 1,3...1,4 V-nál nagyobb, T1 vezet, 
T2pedig zárt állapotú, így D2 világít, D3 sötét. Ennél kisebb feszültség esetén a T1 zárni, a T2 pedig 
nyitnikezd. Körülbelül 1,2...1,3 V-nál mindkét tranzisztor vezet, vagyis a LED-ek világítanak. Ha a telep 
már alighasználható, belső ellenállása nagy, a kapocsfeszültsége a terhelés hatására 1,2 V-nál kisebb 
lesz. Ekkor T1már nem (vagy csak alig) vezet, vagyis D2 már alig világít. 
 
A kapcsolásban alkalmazott tranzisztoroknál a 10 mA körüli áramhoz kb. 0,06 mA bázisáramszükséges 
(β = 120...220, átlagosan 170 körüli). Így az R4 és a P trimer soros eredőjén - a P beállításátólfüggően - 
max. 0,1 V, míg a D1 diódán kb. 0,6 V esik, a vezető tranzisztor bázis-emitter feszültsége pedig0,6...0,7 
V. Ezek szerint a T1 csak akkor fog megfelelő árammal vezetni, ha a vizsgált telep feszültségenagyobb a 
részfeszültségek összegénél, hozzávetőlegesen 0,1 + 0,6 + (0,6...0,7) V = 1,3-1,4 V-nál. 
A kapcsolás bemenetén lévő D1 dióda védi az áramkört a vizsgálandó telep fordított 
polaritásúcsatlakoztatásából származó károsodásoktól. 
A telepvizsgálót új és használt szárazelemmel „hitelesítjük”. Első lépésként a P 
potenciométertközépállásba hozzuk, majd az új elemet a vizsgálóra kapcsolva, a P-t addig állítjuk, amíg 
a piros LED el nemalszik. Ezt követően a használt elemmel ellenőrizzük a beállítást: ekkor mindkét 
LED-nek világítania kell. 
Ha nyitott bemeneti kapcsoknál a zöld LED halványan világít, az R6 értékét csökkenteni kell. Az esetek 
többségében - a D2 és T1 jellemzőitől függően - 2,2...4,7 kΩ közötti értékű ellenállással érjük el a 
megfelelőbeállítást. 
Hiteles feszültségmérő segítségével a LED-ek világító/sötét állapota a P-vel „pontos” feszültségértékreis 
beállítható. Az opcionálisan beköthető, a kapcsolási rajzon szaggatott vonallal ábrázolt N 
nyomógombmegnyomásával az áramkör saját telepe és a LED-ek működése ellenőrizhető. Az N 
használatakor abemenetre ne kapcsoljunk telepet, a kapcsokat hagyjuk üresen! A kapcsolás maximális 
áramfelvétele a 30mA-t nem haladja meg. 
A bemeneti feszültségosztót (R1, R2, R3,) célszerű 5%-os vagy ennél kisebb tűrésű ellenállásokból 
elkészíteni. 
 

 
Telepfeszültség vizsgáló elvi kapcsolási rajza 
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Ismerkedés a forrasztással... 
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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... 
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