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készült soros jelátviteli kábelt 
mindkettõhöz használhatom. 

Az emitterkövetõ kollektorában 
van az impulzusokat láthatóvá 
tevõ elõlapi piros LED201. Bár a 
tranzisztoros fokozat áramgenerá-
tor jellegû, a LED-del mégis sorba 
kötöttük az R204 ellenállást. En-
nek akkor van szerepe, amikor a 
Cs203-at óvatlanul rövidre zárjuk. 
Ilyenkor az emitterkövetõ közös 
emitteres kapcsolófokozattá lé-
nyegül át, amikor is a LED áramát 
csak az R204 korlátozza. Kimeneti 
rövidzár esetén A LED továbbra is 
1 s-os periódusidõvel villog, de a 
normálisnál nagyobb fényerõvel. 

 
3. Megépítés 

 
A rendszer nyomtatott áramkö-
reit a [9]-ben részletezett, költ-
ségtakarékos vasalásos módszer-
rel készítettem. 

 
3.1. Padlástéri (külsõ, GPS) egység  
 
A padlástéri egység egyoldalon 
fóliázott, 42´93 mm-es nyákra 
épül fel (3. ábra). Zömmel felü-

letszerelt, de néhány furatsze-
relt alkatrészt (elkókat, nyák-
sorkapcsokat és egy SMA-csatla-
kozóhüvelyt) tartalmaz. Mivel a 
TL080-at nem gyártották SO8 
tokozással, rövidre vágott, „szét-
terített” lábakkal forrasztottam 
fel. Nem szokatlan ez, hiszen 
gyári készülékekben is elõ for -
dul nak pl. hasonlóképpen sze-
relt DIL4 vagy DIL6 tokozású 
optocsatolók. Az IC105 ugyan 
TO92 tokozású, de a lábait szin-
tén megfelelõen elhajlítottam és 
rövidre vágtam, így az is SMD-

ként felforrasztható. (Mert hogy 
LM337L-t sem lehetett SO8 toko-
zásban itthon vásárolni.) 

A nyákoldali alkatrészek felfor-
rasztása a 4. ábra, a furatszerelt al-
katrészek beforrasztása az 5. ábra 
alapján történik. Az ellenállások, 
a kerámiakondenzátorok, sõt a 
LED101 is 1206 méretûek, a tan -
tálkondenzátorok természetesen 
nagyobbak. A diódák MINIMELF 
tokozásúak. Ne feledkezzünk 
meg a három átkötõhuzal be ül te -
tésérõl! A GPS-modult egye lõ re ne 
forrasszuk fel! 
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3.2. Beltéri egység 
 
Két, egyoldalon fóliázott panelre 
épül fel, amelyeket fémdobozba 
szereltem, egymás alá, párhuza-
mosan elrendezve. Az egyik pane-
len helyezkedik el a trafó a háló-
zati zavarszûrõvel. Ennek egy sze -
rû rajzolata függ a primer oldali 
szûrõelemektõl, ezért nyáktervet 
nem mellékelek hozzá. A za var -
szûrõhöz a hátlapi készülékcsatla-
kozóról, a szintén oda beépített 
két biztosítófoglalaton keresztül 
jut el a hálózati feszültség, ill. köz-
vetlenül a zöld-sárga védõvezetõ. 
Utóbbit a dobozhoz is gondosan 
hozzákötjük. A hálózati feszültségû 
szekció szerelésénél nagyon gondosan 
járjunk el, a vonatkozó szabályokat 
következetesen tartsuk be! Minimum 
kellemetlen meglepetésektõl kí-
méljük meg magunkat, ha a trafó-
panel fóliázott oldalára szigetelõ 
lemezt szerelünk. 

A trafó szekunderérõl 3 hajlé-
kony, szigetelt vezeték (A, B, C) ve-
zeti az AC-t a kb. 68´91 mm 
méretû elektronikapanelre. Utób-
bi nyáktervét a 6. ábrán láthatjuk. 
Ez is vegyes szerelésû: a furatszerelt 
alkatrészek elhelyezése a 7. ábra, a 
néhány felületszerelt elemé a 8. áb-
ra részletrajza szerinti. A panelbe 
forrasszuk be a huzaláthidalást, 
majd a diódákat, elkókat, a nyomó-
gombot, a LED-et és a 15 pólusú, 
derékszögû D-sub aljzatot; utóbbi 
hozzáféréséhez a doboz hátlapján 
kivágást készítünk. A BNC és a 
Jack aljzat szigetelten szerelendõ 
az elõlapra! A nyomógomb 
mûködtetéséhez pl. egy banánhü-
velyben megvezetett peremes nyo-
móelem építendõ be. (A címla-
pon látható prototípus panelja  
kissé más elrendezésű.) Ter  mé sze -
te sen mindkét egység meg épít -
hetõ kizárólag hagyományos, fu-
ratszerelt alkatrészekbõl is, persze 
a nyákok áttervezése után. A meg-
adott alkatrésztípusokhoz az adott 
nyáktervekkel való utánépítés so-
rán sem kell okvetlenül ragasz-
kodni. A +3,3 V-os és a +4,9 (+5) V-
os áteresztõ stabilizátorok választé-
ka bõséges, szintúgy a pár 100 
MHz határfrekvenciájú, SOT23 
tokozású npn és pnp tranzisztoro-
ké. A T106 helyén bármilyen álta-
lános célú npn típus megfelel. 

3.3. Ellenõrzés 
 
Elõször csatlakoztatjuk a hálóza-
ti kábelt a Cs201-be, majd meg-
mérjük a három nyers tápfe-
szültséget (+10 V, +21 V, –21 V). 
Ha rendben van, akkor a két 
egységet ideiglenesen összehu-

zalozzuk tetszõleges vezetékek-
kel, és ellenõrizzük a stabilizált 
feszültségek meglétét (+3,3 V, 
+4,9 V, v. +5 V, +12,4 V, -13,4 V). 
Utóbbi kettõ pár tized volttal el-
térhet a névleges értéktõl, 
célszerûen inkább az abszolút 
értékben vett alacsonyabb fe-
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