
ja. Az egész műszert egy megfe-
lelő méretű fémdobozba tesz-
szük, a detektorok kívül helyez-
kednek el. A MOSFET drainkö-
rében elhelyezett 10 mH-s in-
duktivitást kisméretű, átm. 14 ×
8 mm-es, nagy AL értékű, légrés
nélküli fazékvasra készíthetjük
el (kb. 100 menet). Az EM84-es
varázsszem (vagy a LED lámpa)
foglalatát az alkatrész oldalra
rögzítjük, a csatlakozásokat ha-
gyományosan, kötőhuzallal old-
juk meg. A tápegységet külön
dobozban helyezzük el. A fém-
dobozon a varázsszem világító
csíkjának (vagy a LED-sornak)
megfelelő méretű kivágást készí-
tünk. Jobban látszik a kijelzés,
ha ún. „varázsszem ablakot” al-
kalmazunk.

A műszer bemérése

A bemérést árnyékolt körülmé-
nyek között végezzük. A nyákle-
mez alá földelt fémlemezt, a be-
meneti rész fölé fémharangot
helyezünk, lehetőleg szobahő-
mérsékleten. Ha van lehetősé-
günk, a komparátor bemenetén
oszcilloszkóppal nézzük a jelet,
ezzel tudjuk ellenőrizni, hogy
mind a két csatorna működik-e.
Amennyiben nincs elkötés, az
elektronika áramfelvételét 20
mA körü linek mérhetjük. A de-
tektorzajt úgy szűrjük ki (disz-
krimináljuk), hogy a feszültség-
komparátor negatív bemeneté-
re a zaj nagyságának megfelelő
negatív egyenfeszültséget állí-
tunk be a pozitív bemenethez
képest (kb. 100 mV). A kijelzést
a háttérsugárzásra állítjuk be
(öt mérés eredményét átlagol-
juk). Helyesen beállított diszkri-
minációs szint mellett közel 10
imp/perc értéket kell kapnunk.
A mérést bedobozolás után
megismételjük.

A szerelt panelt a LED-sorral a
9. ábra, a varázsszemmel a 10. áb-
ra mutatja. A tápegység elfér egy
140 × 70 × 60 mm-es zárt mű-
anyagdobozban. A fémdobozba
helyezett műszert a 11. ábra mu-
tatja. A szükséges elméleti tudni-
valókat a [8 és 9] cikkekben és a
[10] tankönyvben találják az ér-
deklődők.
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Teljesítményigény [VA] Vas J [A/mm2] npr nsz

Pn 6,3·0,3 1,89
12·0,03 0,36

250·0,008 2,00
összesen 4,25 SM 42 7 17,7 30

Menetszámok
Primer 230 V 4071 Ø0,1 mm

Szekunder 6,3 V 189 Ø0,25 mm
12 V 360 Ø0,1 mm

250 V 7500 Ø0,08 mm

8. ábra

7. ábra
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