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30...70 uT-t – érzékelő Hall-ele-
mek segítségével építhetünk. Le-
het, hogy ma már az okostelefo-
nokon levő GPS applikáció feles-
legessé teszi a bemutatott áram-
kört, de egy próbálkozást azért
érdemes tenni. A michigani
Dinsmore Instrument Co. 1490 tí-
pusú, szabadalommal védett kb.
2,5 gramm tömegű szenzorában
az érzékelő elemek és a periféri-
át meghajtó nyitott kollektoros
npn tranzisztorok integrálva
vannak. A tranzisztorok tartósan
20 mA-rel terhelhetők. A 2.a áb-
rán látható kapcsolásban az IC

jeleit azonos típusú 3 mm-es vö-
rös szuperfényes LED-ek jelení-
tik meg. Az ábra b részletén a
tranzisztorok emitterét (GND) a
2, kollektorát (kimenet) a 3 jelö-
li. Az „iránytű” belsőleg csillapí-
tott, túllendülés-mentes, beállási
ideje 90 fokos elfordítás esetén
2,5...3,5 s. A szenzor tápfeszültsé-
ge 5...20 V között lehet. A rádió-
telep feszültségét szükség esetén
pl. 78L05 vagy 7805 IC segítségé-
vel stabilizálhatjuk. Az R1....R4
értéke 9 V esetén 1,2...1,5 kohm,
5 V esetén pedig 0,75...1 kohm.
A kapcsolás nyugalmi áramfelvé-
tele 30 mA körüli. A „kalibrálás”,
azaz az északi irányt jelző LED
megkeresése hagyományos
iránytű segítségével történik. A
2.b ábra szerinti beállítás esetén
az egyes kimenetekhez az ábrán
jelölt irányok tartoznak. A szen-
zort függőleges helyzetben kell
tartani, ettől legfeljebb 10 fokkal
lehet eltérni. A négy fő irány kö-
zötti pozícióban – mivel a LED-
eket egy négyzet csúcspontjai-
ban helyeztük el – a két szomszé-

dos LED világít. A digitális irány-
tű működését a nyák közelében
lévő ferromágneses anyagból ké-
szült alkatrészek, burkolatok
megzavarhatják! A 3040 mm-es
egyoldalas nyák rajza 3. ábrán
látható, az alkatrészek beültetése
a 4. ábra alapján történik. Az al-
katrészek beforrasztása előtt az
„x”-szel jelölt átkötéseket kell el-
készíteni! Az érzékelő napjaink-
ban 17 US dollárért kapható
[www.dinsmoresensors.com]. Az
IC jele pl. a Microchip 16F84,
16F628 mikrovezérlőjével való
feldolgozásra is alkalmas.
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