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Az alapfeladat tehát egy olyan
zár létrehozása, ami akkor és
csak akkor nyit, ha n gombból a
kód 4 elemét egy meghatározott
időtartamon belül a helyes sor-
rendben nyomjuk meg. Sor-
rendtévesztés vagy hibás elem
megnyomása azonnali teljes tör-
lést okoz. Ez elvben megoldható
lenne egy 8 lábúval is (5 beme-
net, 1 kimenet). Egy gyakorlati
használatra is alkalmas kombiná-
ciós zártól azonban elvárhatunk
néhány többletfunkciót. Ebben
a változatban egy kapunyitó
áramkör funkcionalitását céloz-
zuk meg. Legyen egy potencio-
méterrel állítható időablak a he-
lyes kód megadására (aki túl so-
kat gondolkodik, az gyanús) és

egy ettől független másik a jelfo-
gó tartására. Természetesen ez is
legyen potenciométerrel állítha-
tó! Felszerelhetünk egy kulcsos
kapcsolót, ami nem nyit, de a jel-
fogó időzített ejtését megakadá-
lyozza. Ugyanezt a hatást érhet-
jük el a kapcsoló helyett használt
„üzemmód” jumperrel. Ez a be-
menet biztonsági célt is szolgál-

hat, ha pl. fénysorompóról mű-
ködtetjük, de a záró gombbal
szemben nincs prioritása. A vé-
dett oldalról nyitáshoz egy nyo-
mógombot használunk, ennek is
kell egy bemenet. Ezt pillanatnyi
működtetéssel nyitásra használ-
juk, de fontos tulajdonsága,
hogy nyomva tartása alatt gomb-
bal sincs zárás. Felhasználtunk
tehát 2 lábat a tápnak, 5 lábat a 4
jó + 1 (összevont) hibás kódbe-
menetnek, 2 lábat a potencio-
métereknek, 1 lábat a védett ol-
dali nyitásra, egyet a zárás (átme-
neti?) megakadályozására. A
gombbal zárás üzemmódhoz
kell még egy gomb-bemenet.
Kell egy kimenet is, ami a nyitást
végzi. Ez összesen 13 láb, tehát 1
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Egyszerű kombinációs zár
Kőnig Imre villamosmérnök, im_re@freemail.hu

Az egyszerűség működési elv tekintetében az „N-ből 4 különböző a helyes sorrendben” típust, kivitel te-
kintetében egy 14 lábú PIC mikrovezérlő használatát jelenti.  Bár bőven lenne idő egy teljesen szoftveres
megoldásra is, kihasználjuk az F1 sorozat egyik hardver lehetőségét. Az anyagköltség (a nyomtatott áram-
kör házilagos kivitelezését feltételezve) nem haladja meg az 1000 Ft-ot.
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