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      6 egyszerű BC547 áramkör 
 

Az elektronikai áramkörök működésének megértése, illetve netán bizonyos funkciók 
végrehajtására készítendő saját elektronikai áramkörök tervezése és megépítése nem 
képzelhető el elméleti tudás megléte nélkül. Az elméleti tudás megszerzése az 
alapismeretekből kiindulva egymásra épülő folyamatos tanulással elsősorban tankönyvekből, 
szakkönyvekből lehetséges.  
 
Könnyíthető, illetve felgyorsítható ez a fáradságos tanulási folyamat, ha a fizikai, 
elektrotechnikai, elektronikai alap-törvényszerűségeket, axiómákat gyakorlati kísérleteken 
keresztül ismerjük meg. Másik oldalról megközelítve ezt a kérdést: az elektronikai áramkörök 
működésének elemzésekor megtanulhatjuk, hogy milyen törvényszerűségek szerint működik 
egy-egy adott áramkör, illetve milyen törvényszerűségek szerint kell működnie ahhoz, hogy az 
adott (tevezett) funkcióját elérje. 
 
A tapasztalatokon keresztüli tanulás a tanulásnak az egyik leghatékonyabb módja. A kutatások 
azt igazolják, hogy az ismeretanyag megértése és eltárolása a memóriánkban sokkal 
eredményesebb, ha a tanuláshoz valamilyen cselekvés kötődik. 
 
Építsünk egyszerű áramköröket! Akkor is, ha igazából még nem értjük, hogy hogyan működik. 
Majd „utána járunk” a dolgoknak… Megnézzük a szakkönyvben, az interneten, a 
katalógusokban… és kérjük tanárunk, vagy hozzáértő amatőr ismerősünk, barátunk 
segítségét! 
 
A YouTube –on bőséges kínálat van egyszerű elektronikai áramkörök építésére. Látható, hogy 
milyen alkatrészek kellenek, hozzá, és hogyan kell azt összerakni, megcsinálni. Például hat 
egyszerű tranzisztoros, LED –es áramkör megépítésének útmutatója látható ezen a linken: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HzmM468w7eo 
 

 
 

„Tech Ideas” = Technikai Ötletek 

1./ (NUMBER 1): Elengedés-késleltetés időzítő áramkör 

https://www.youtube.com/watch?v=HzmM468w7eo
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Anyagszükséglet: 

1db  BC547 tranzisztor 
1db  LED 
1db  100 Ohmos ellenállás 
1db  10 Kilo-Ohmos ellenállás 
1db  1000 Mikro-Farados elektrolit kondenzátor 
(1db  6 Voltos relé JQC-3FC(T73)DC6V) – opcionális! 
1db  Nyomógomb (PUSH BUTTON) 

 
Az időzítő kapcsolási rajza: 
 

 
 
A kapcsolás összeállítása: 
A tranzisztort a forrasztáshoz befogjuk egy „krokodil-csipeszbe” úgy, hogy a lábak ballról 
jobbra C-B-E (Kollektor-Bázis-Emitter) sorrendben álljanak. 
 

 
 

- a LED negatív lábát forrasszuk a kollektorhoz 

- a kondenzátor negatív lábát forrasszuk az emitterhez 

- a 10 Kilo-Ohmos ellenállás egyik lábát forrasszuk a bázishoz 

- a 10 Kilo-Ohmos ellenállás másik lábát forrasszuk össze a kondenzátor pozitív lábával 

- a nyomógomb egyik pólusát forrasszuk rá az ellenállás és a kondenzátor kötéspontjára 
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- a 100 Ohmos ellenállást forrasszuk be a LED pozitív lába és a nyomógomb másik 

pólusa közé 

- az áramkört tápláljuk meg 3,7 V feszültséggel úgy hogy az elem negatív pólusa a 

tranzisztor emitterét és a kondenzátor negatív lábát összekötő vezetékre, míg az elem 

pozitív pólusa a 100 Ohmos ellenállást és a nyomógombot összekötő vezetékre van 

csatlakoztatva. 

Az időzítő kapcsolás elkészült: 
 

 
 
Próbáljuk ki a működését! 
 
Nyomjuk meg a nyomógombot, ezzel elindítjuk a számlálást. A LED azonnal világítani fog (ha 
van bekötve relé, akkor az egyből behúz). A nyomógomb megnyomásával egyszerre indítsuk 
el a Smart-telefonunkon a stopper órát is. A video felvételen látható, hogy a nyomógomb 
megnyomásától számítva kb. 2 perc és 17 másodperc múlva a LED fénye halványodni kezd 
és kialszik (ha van relé bekötve, az leejt). A késleltetési idő letelt. 
 
A projekt elkészítéséhez némi elméleti és gyakorlati alapismeretekre is szükség van. Kérd 
hozzáértő szakember, oktató segítségét! Amennyiben már az alábbi kérdésekre is válaszolni 
tudsz, sokat okosodtál elektronikából! 
 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 
 
1. Milyen tranzisztor a BC547? (pnp, vagy npn ?) (-1p-) 
2. Honnan tudod meghatározni a BC547 tranzisztor kivezetéseit? (melyik láb a kollektor, a 
bázis, az emitter?) (-1p-)  
3. Honnan tudod megállapítani, hogy a LED- nek melyik kivezetése (lába) a pozitív és melyik a 
negatív? (-1p-)  
4. Az apró alkatrészek, többek közt az ellenállások értékét színjelzéssel adják meg. Milyen 
színjelzése van a 100 Ohmos ellenállásnak? (-1p-) 
5. Milyen színjelzése van a 10 Kilo-Ohmos ellenállásnak? (-1p-)  
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6. Honnan tudod meghatározni az 1000 Mikro-Farados elektrolit kondenzátornak (ELKO-nak) 
melyik kivezetése (lába) a pozitív és melyik a negatív? (-1p-) 
7. A kapcsolási rajzon látható, hogy a (záró) nyomógombnak két pólusa van. A videó 
felvételen viszont az látható, hogy az alkalmazott nyomógombnak négy lába van. Akkor hogy 
is van ez? (-1p-) 
8. El tudod-e mondani/le tudod-e írni, hogy hogyan működik az elengedés-késleltetésű időzítő 
kapcsolás? (-3p-)  
9. Milyen rajzjeleket látsz a kapcsolási rajzon (az egyes alkatrészeket hogyan ábrázolják)? (-
1p-)  
10. Az európai és az amerikai rajzjelek kissé eltérnek egymástól. Mi a rajzjele az ellenállásnak 
(R) és a tranzisztornak (Tr) Amerikában, illetve Európában? (-1p-) 
 
 

2./ (NUMBER 2): Automatikus LDR világítás 

 
Az LDR (Light Dependent Resistor) „fénytől függő ellenállás”, a szakzsargon „fotóellenállás” -nak 
nevezi. Ezen alkatrész ellenállása a megvilágítástól függően változik. 
 

 
LDR 

Anyagszükséglet: 
 1db 10W LED 
 1db BC547 tranzisztor 
 1db 33 Kilo-Ohmos ellenállás 
  1db LDR Fotóellenállás 
 
A kapcsolás összeállítása: 
Az LDR-t a forrasztáshoz befogjuk egy „krokodil-csipeszbe” úgy, hogy ballról a negatív, jobbról 
a pozitív bekötési pontjai álljanak. 

- a BC547 tranzisztorát forrasszuk a LED negatív bekötési pontjához 

- az LDR-t forrasszuk a tranzisztor szabadon maradt bázis és emitter lábai közé 

- majd – átforgatva a LED-et a csipeszben – forrasszuk a 33 Kilo-Ohmos ellenálláet a 

bázis és a LED pozitív bekötési pontja közé 

- az összeállítást vegyük ki a csipeszből, s kapcsoljunk 12V egyenfeszültséget az 

áramkörre úgy, hogy az elem pozitív pólusa kapcsolódjon a LED pozitív  bekötési 

pontjára, és az elem negatív pólusa az LDR egyik és a tranzisztor emitter lábának 

összekötési pontjára: 



 
     7 oldal                                          Hobby ?                                   2020. Nr.1    

 

      

 
 
Ezzel az automatikus LDR világítás elkészült. 
 
Próbáljuk ki a működését! 
Takarjuk le az LDR fényérzékelő felületét egy sötét (nem átlátszó) papírral, a LED-nek 
világítani kell. Ha elvesszük a takarást az LDR felületéről, a LED elalszik. 
 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 
 
11. Milyen színjelzése van a 33 Kilo-Ohmos ellenállásnak? (-1p-) 
12. Az LDR-nek is két kivezetése (lába) van, mint például egy LED-nek. Számít-e az, hogy az 
LDR-t hogyan kötjük be, felcserélhetők-e a kivezetések (lábak)? Indokold meg a válaszod! (-
1p-) 
13. El tudod-e mondani/le tudod-e írni, hogy hogyan működik az automatikus LDR világítás? (-
3p-) 
14. Készíts az áramkörről kapcsolási rajzot! (-2p-)  
 
 

3./ (NUMBER 3): 5-ágú, tranzisztoros, LED-es villogó 

 

Anyagszükséglet: 
 5db BC547 tranzisztor 
 5db 47 Mikro-Farados elektrolit kondenzátor 
 5db LED – bármilyen színű 
 5db 220 Ohmos ellenállás 
 5db 10 Kilo-Ohmos ellenállás 
 Huzal karikák (ld. a videón) 
 
A LED-es villogó kapcsolási rajza: 
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A kapcsolás összeállítása: 
A kisebb huzal karikát a forrasztáshoz befogjuk egy „krokodil-csipeszbe”.  

- az 5 db LED-et egyenletesen elosztva, a pozitív (+) kivezetésükkel ráforrasztjuk a huzal 

karikára 

 

 
 

- a 220 Ohmos ellenállásokat egyik lábuknál fogva ráforrasszuk a LED-ek negatív (-) 

kivezetéseire. 

- a BC547 tranzisztorokat a kollektoruknál fogva ráforrasszuk az ellenállások másik 

lábaira. 

- a 10 Kilo-Ohmos ellenállásokat a tranzisztorok bázisa és a huzal karika közé forrasztjuk 

be. 

- egy másik (a nagyobb) huzalkarikával kössük össze valamennyi tranzisztornak az 

emitterét!. 
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- majd az 5db 47 Mikro-Farados elko-t a kapcsolási rajznak megfelelően beforrasztjuk a 

tranzisztor kollektora és a következő tranzisztor bázisa közé, ügyelve a kondenzátor 

helyes polaritására: a kondenzátor pozitív (+) kivezetése a kollektorra és a negatív 

kivezetése (-) a bázisra megy. Ezzel kész az áramkör összeállítás 

- forrasszuk be még egy 9V-os elemcsatlakozót úgy, hogy a pozitív vezeték (a piros 

érszigetelésű) a belső huzalkarikára, a negatív vezeték (a fekete érszigetelésű) a külső 

huzalkarikára legyen ráforrasztva. 

 
 

Ezzel a LED-es villogó elkészült. 
 
Próbáljuk ki a működését! 
Csatlakoztassunk egy 9V-os elemet (polaritás helyesen!) az áramkörhöz. Amennyiben minden 
kötést helyesen végeztünk el, akkor a LED-ek villogni kezdenek. 
Ez az eszköz alkalmassá tehető arra, hogy felhelyezve egy feldíszített karácsonyfára, még 
csodálatosabb látványt érjünk el. 
 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 
 
18. Milyen színjelzése van a 220 Ohmos ellenállásnak? (-1p-)  
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19. El tudod-e mondani/le tudod-e írni, hogy hogyan működik az 5 ágú tranzisztoros LED-es 
villogó? (-3p-) 
20. A villogónak milyen működésbeli változását tapasztalhatjuk akkor, ha az egyik 47 Mikro-
Farados kondenzátort kicseréljük 1000 Mikro-Faradosra? (-2p-) 
 
 

4./ (NUMBER 4): LDR biztonsági riasztó („Fénysorompó”) 
 
Anyagszükséglet: 

1db  BC547 tranzisztor 
1db  330 Ohmos ellenállás 
1db  bármilyen fényű LED  
1db  LDR („fénytől függő ellenállás” 
1db  220 Ohmos ellenállás 

 
A kapcsolás összeállítása: 
A tranzisztort – miután a kollektor és az emitter lábakat oldalirányba kihajlítottuk - befogjuk egy 
„krokodil-csipeszbe” (A lábak ballról jobbra C-B-E (Kollektor-Bázis-Emitter) sorrendben 
álljanak). 

- A 330 Ohmos ellenállást forrasszuk az emitter és a bázis közé 

- A LED negatív kivezetését (lábát) forrasszuk a kollektorra,  

- Az LDR egyik lábát forrasszuk a bázisra 

- A LED pozitív lába és az LDR másik lába közé forrasszunk egy 220 Ohmos ellenállást. 

 

 
 

- Állítsuk/csipesz segítségével hajlítsuk a LED-et és az LDR-t szembe egymásnak 

 
Ezzel az LDR biztonsági riasztó elkészült. 
 
Próbáljuk ki a működését! 
Kapcsoljunk az áramkörre 6 V tápfeszültséget (Az emitterre megy az negatív (-) pólus, az LDR 
és a 220 Ohmos ellenállás csatlakozási pontjára megy a pozitív (+) pólus). Világítsuk meg 
valamilyen fénnyel az LDR-t. A LED világítani fog, és világítva is marad. 
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Amennyiben lézer fényt alkalmaznánk, növelhető lenne az LDR és az lézer fényforrás közötti 
távolság. 
 

 
 
Ha megszakítjuk a fénysugarat (az LDR és a LED közé egy fényt át nem eresztő tárgyat (pl. 
papírlapot) helyezünk), a LED kialszik. 
 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 
 
21. Milyen színjelzése van a 330 Ohmos ellenállásnak? (-1p-) 
22. El tudod-e mondani/le tudod-e írni, hogy hogyan működik az LDR biztonsági riasztó? (-3p-)  
23. Készíts az áramkörről kapcsolási rajzot! (-2p-) 
 
 

5./ (NUMBER 5): Egytranzisztoros hangfrekvenciás erősítő 

 
Anyagszükséglet: 

1db hangszóró (4 Ohm) 
1db C945 tranzisztor 

 



 
     12 oldal                                          Hobby ?                                   2020. Nr.1    

 

      
1db 22 Mikro-Farados elektrolit kondenzátor 
1db 680 Ohmos ellenállás 
1db 3,7 Voltos elem 
1db árnyékolt kábel – sztereo, vagy mono - (kb. 40-50 cm hosszú), egyik végén 
bekötött csatlakozó dugóval  

 
A kapcsolás összeállítása: 
Forrasszuk rá a tranzisztort a collektor lábánál fogva a hangszóró negatív kivezetésére (az 
emitter és bázis lábak oldalirányba ki vannak hajlítva): 
 

 
 

- Ezután forrasszuk be a 680 Ohmos ellenállást a tranzisztor kollektora és bázisa közé. 

- Forrasszuk hozzá a 22 Mikro-Farados kondenzátort a pozitív kivezetésével fogva a 

tranzisztor báziskivezetéséhez. 

- Forrasszuk rá az árnyékolt kábel szabad végén az árnyékolást, valamint az elem 

negatív kivezetését együtt a tranzisztor emitterére. 

- majd az árnyékolt kábel szabad végén a „meleg” eret (vagy „meleg” ereket – ha kettő 

van) a 22 Mikro-Farados elektrolit kondenzátor negatív kivezetéséhez. 

- Végül az elem pozitív kivezetését forrasszuk a hangszóró pozitív kivezetéséhez. 

 
Ezzel a hangfrekvenciás (audio) erősítő elkészült. 
 
Próbáljuk ki a működését például az „okos” telefonunk (egy „smart phone”) segítségével! 
Csatlakoztassuk az árnyékolt kábelt (input) a telefon fülhallgató aljzatába. Válasszuk ki a 
„Zene lejátszó” („Music Player”) alkalmazást, majd választva egy zeneszámot, indítsuk el a 
lejátszót. A hangszóróban hallanunk kell a zenét.  
 



 
     13 oldal                                          Hobby ?                                   2020. Nr.1    

 

      

 
(Ha a hangszórót felfele fordítjuk, és egy kis papír-galacsint dobunk a hangszóró 
membránjára, akkor a papír „golyó” ugrándozni fog a zene ütemében…) 
 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 
 
24. Milyen színjelzése van a 680 Ohmos ellenállásnak? (-1p-) 
25. El tudod-e mondani/le tudod-e írni, hogy hogyan épül fel, illetve hogyan működik a 
hangszóró? (-2p-) 
26. Készíts a hangfrekvenciás erősítőről kapcsolási rajzot! (-2p-) 
 
 

6./ (NUMBER 6): LED-es villantó fény 

 
Anyagszükséglet: 

1db  BC547 tranzisztor 
1db  100 Mikro-Farados kondenzátor 
1db  LED  
1db  3,3 Kilo-Ohmos ellenállás 
1db  150 Ohmos ellenállás 

 
A kapcsolás összeállítása: 
 
A tranzisztort a forrasztáshoz befogjuk egy „krokodil-csipeszbe” úgy, hogy a lábak ballról 
jobbra C-B-E (Kollektor-Bázis-Emitter) sorrendben álljanak. 

- a LED pozitív lábát forrasszuk a kollektorhoz 

- a 150 Ohmos ellenállás egyik lábát forrasszuk a LED negatív lábához 

- a kondenzátor pozitív lábát forrasszuk az emitterhez 

- a kondenzátor negatív lábát forrasszuk a 150 Ohmos ellenállás másik lábához 

- a 3,3 Kilo-Ohmos ellenállás egyik lábát forrasszuk rá a kondenzátor pozitív lábának és 

a tranzisztor emitterének kötéspontjára 
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Ezzel az áramkör el is készült. A videón látható kapcsolási rajz az alábbi: 

 

Próbáljuk ki a működését! 
Csatlakoztassuk egy 12V-os egyenáramú tápegység (vagy pl. gépkocsi akkumulátor) pozitív 
pólusát a 3,3 Kilo-Ohmos ellenállás szabadon levő lábáre, a negatív pólusát pedig az elko 
negatív lábára. 
 

 
 
Amennyiben minden kötést helyesen végeztünk el, akkor a LED időközönként felvillan mintegy 
stroboszkóp. 
 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 
 
27. Milyen színjelzése van a 150 Ohmos ellenállásnak? (-1p-)  
28. Milyen színjelzése van a 3,3 Kilo-Ohmos ellenállásnak? (-1p-) 
29. A LED-es villantó fény kapcsolási rajza és az összeállított áramkör között (ld. fenti fotó) 
különbség van. Vajon mi az eltérés, s az okoz-e működésbeli problémát? (-1p-) 
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Pontgyűjtő verseny! 
 

Az előző, „6 egyszerű BC547 áramkör” című fejezetben „Ellenőrző kérdések, feladatok” is 
találhatók. Összesen 29 kérdés, illetve feladat van feltéve ehhez a témaköröz kapcsolódóan, 
melyekre adott helyes válasz, illetve helyes megoldás pontszámot kap. A kapható pontszám 
egyenkét látható a kérdés után zárójelbe téve. A lehetséges pontszámok: (-1p-), vagy (-2p-), 
vagy (-3p-), a kérdés, illetve feladat nehézségi fokától függően. 
 

Vegyetek részt a Petrozsényi Ifjúsági Klub „Hobby?” magazinjának pontgyűjtő versenyében! 
 
Küldjétek el a válaszokat, illetve megoldásokat az alábbi címre: 
 

Petrozsényi Ifjúsági Klub Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 
 

vagy elektronikus levélben: 

yo2kqk2000@yahoo.com 
 

A kérdésekre adott válaszok, illetve megoldások beküldését e magazinnak a 
http://kovacsfam.ro/yo2kqk/index.php/hobby 

web-oldalon történő megjelenését követő 60 napig várjuk. 
 

A megküldött „pályamunkákat” kiértékeljük és pontozzuk. A megszerzett pontszámok alapján a 
pályázókat minősítjük az alábbiak szerint: 
 

III. fokozat: „Kezdő minitechnikus tanuló” 
az a pályázó akinek a megszerzett pontszáma 17 - 24 pont között van 

II. fokozat: „Középhaladó minitechnikus tanuló” 
az a pályázó akinek a megszerzett pontszáma 25 - 32 pont között van 

I. fokozat: „Haladó minitechnikus tanuló” 
az a pályázó akinek a megszerzett pontszáma 23 - 39 pont között van 

Extra fokozat: „Extra haladó minitechnikus tanuló” 
az a pályázó akinek a megszerzett pontszáma 23 - 39 pont között van, és 

beküld legalább három fotót az általa készített áramkörökről, és 
ír egy rövid cikket a „Hobby?” magazinba a pályamunka során szerzett tapasztalatairól 

 
Díjazás: 

- Minden pályázó elért eredménye a következő „Hobby?” magazinban megjelenik 
- Minden fokozatot elért pályázó a fokozatának megfelelően kiállított oklevélben részesül 
- Az Extra fokozatot elért pályázók ...tárgy... jutalomban is részesülnek 

mailto:yo2kqk2000@yahoo.com
http://kovacsfam.ro/yo2kqk/index.php/hobby
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Az „Örökmozgó” 

NIKOLA TESLA 

(Részlet Egely György „Tiltott találmányok” c. könyvéből) 

 

 

1931 nyarán a New York állambeli Buffalo városka lakói furcsa látvány részesei voltak. A korszak 
egyik luxusautója, egy Pierce Arrow suhant el előttük, benne egy idős úriember és középkorú 
útitársa. Nem maga a látvány volt az érdekes, hanem az, hogy az autó hangtalanul, nesztelenül, 
kipufogógázok kibocsátása nélkül haladt, meglehetősen nagy sebességgel. Az idősebb úr Nikola 
Tesla volt, akinek nevét ma már csak kevesen ismerik sajnos, pedig minden idők talán legnagyobb 
kísérleti fizikusa és feltalálója volt. 
 
1930-ban Tesla, aki akkor már 70 éves volt, megkérte unoka-öccsét, Petar Savót (aki 1899-ben 
született Szerbiában), hogy jöjjön New Yorkba. Petar nagybátyjánál 43 évvel fiatalabb volt. 1931-ben 
Petar segítségével Tesla egy egészen különleges autót próbált ki, ami elektromos árammal 
működött, de az áramot nem akkumulátorok szolgáltatták. Amennyire ma vissza lehet következtetni, 
ez volt az első autó, amely az úgynevezett „szabad energiát" használta üzemanyagként. Az autó óriási 
orr-részéből a motort kivették, de a kuplungot, a sebességváltót és a fő erőátviteli szerkezeteket a 
helyükön hagyták. A feljegyzések szerint a motor helyére egy nagy, hengeres, teljesen zárt, légszűréssel 
ellátott villanymotor került, amelynek 1 méter volt a hossza és 65 centiméter az átmérője. A 
fennmaradt dokumentumok szerint nem voltak kommutátor lamellái. Valószínűleg a Westinghouse 
cég egyik üzemében készült az erőforrás. De nem is a motor volt itt az érdekes, hanem az energiát 
adó egység. Ezt Tesla maga készítette. Egy körülbelül 60 x 25 x 15 centiméteres, a műszerfal elé 
szerelt dobozban volt elhelyezve. A konverter, ami ezt a különleges energiát elektromos energiává 
átalakította, 12 vákuumcsövet tartalmazott, melyekből három — a feljegyzések szerint — 70-L-7-es típusú 
volt. Ebből a konverterből egy körülbelül 1,8 méter hosszú antenna jött ki. A dobozból még két vastag rúd 
nyúlt ki körülbelül 10 centiméteres távolságra. Az autó úgy indult, hogy Tesla benyomta ezeket a 
rudakat, mondván, hogy „na, most már megjött a teljesítmény". A motor maximális 
fordulatszáma 1800 fordulat/perc értéket ért el. 
 
Ha az energiaellátó konverter nem a motort hajtotta, akkor egy egész házat ki lehetett vele 
világítani. Egy hétig tartott a teszt. Az autó 90 mérföldes óránkénti sebességet ért el. Nem volt 
hát rosszabb, mint a kor jó minőségű benzin hajtóanyagú autói. A járókelők néha észrevették, 
hogy nincs kipufogócső, se füst, se zaj, se más szennyezés a jármű körül. Tesla szerette volna 
sorozatban gyártani ezt a járművet, azonban a gazdasági világválság, vagy valami más ok 
miatt, a Pierce Arrow cég hamarosan tönkrement, és nem tudtak Tesla találmányával 
foglalkozni. 
 
Ez a történet nem sci-fi írók agyában született, több forrás megerősíti. A lényeg talán nem is 
Tesla autójának a technikai részletei, hanem az, hogy egyáltalán lehet-e ilyen konvertert 
csinálni, amely több energiát ad ki, mint amennyit befektetnek. Ha bármelyik fizikakönyvet 
fellapozzuk, ilyenre példát nem találunk. Egy ilyen készüléket ma örökmozgóként tartanánk 
nyilván. Örökmozgó pedig — mint tudjuk — nem létezik. Vagy mégis? 
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NIKOLA TESLA (1856 - 1943) 

 

Természetes kérdés, hogy ha léteznek ezek a találmányok, akkor hol vannak, miért nem lehet 
ezeket megvásárolni, miért nem használjuk őket? Ha mindez igaz, amit eddig és ezután 
leírunk, akkor mivel lehet ezeket bizonyítani? E kérdéseket nem lehet egykönnyen 
megválaszolni. Ismerni kell az adott találmányokhoz tartozó kort, a korszellemet is. 
 
Faraday már a múlt század első felében bebizonyította, hogy lehet elektromos motort 
készítem. Mégsem figyelt oda senki. A Lentz-törvény alapján már nagyon egyszerű motort 
vagy generátort lehetett készíteni — mégsem tették meg hosszú ideig, évtizedeken át. 
Mondhatnánk, hogy nem volt rá gazdasági igény. De ez nem igaz, hiszen a gőzgépek 
terjedtek, mechanikai erőforrás így már volt. Elvileg nem kellett volna mást tenni, mint egy 
gőzgépet összekötni egy dinamóval, és a dinamó már motorokat hajthatott volna legalább fél 
évszázaddal azelőtt, mint ahogy az valójában elkezdődött. 
 
Elvileg a római kor technológiája a birodalom fénykorában már lehetővé tette volna az első 
egyszerű gőzgépek és esztergák elterjedését, s onnan csak egy lépés az elektromosság — de 
egyszerűen nem volt rá társadalmi igény az olcsó rabszolgamunka miatt. (Lehet valaki már ma 
megfejtette az ufók hajtóművének „titkát", csak találmányával nem tud mit kezdeni, esetleg ő 
maga sem tudja, mit fedezett fel (?). Az is lehet, hogy szerkezetével, leírásával hiába kopogtat 
gyártók, tudományos intézetek kapuján, mert nem talál meghallgatást, vagy nincs aki 
menedzselje. 
 
Faraday után — bár kísérleteit senki nem vitatta — hosszú ideig nem foglalkoztak az 
elektromos hajtással. Az igaz, hogy Jedlik Ányos győri paptanár megalkotott egy „villamos 
forgonyt", de hát ez környezetét nem érdekelte, így a világ számára Jedlik Ányos és 
találmánya nem is létezett. Később egy Siemens nevű német feltaláló készített villamos 
motort, és innen indult el csigalassúsággal az elektromosság térhódítása. A kor kutatói 
számára az elektromosság afféle látványosság, játék volt, az ipari fontosságát csak Faraday 
kísérletei után évtizedekkel kezdték el méltányolni. 
 
Ha ezeket ismerjük, akkor már könnyebb lesz megérteni, hogy Nikola Tesla mit tett, de ez után 
sem fogjuk ép ésszel felfogni, hogy találmányainak jó részét még ma sem használják. Tesla 
élete ugyanolyan érdekes, ugyanolyan furcsa, mint találmányai. Ezért ezt a mára már szinte 
teljesen elfelejtett feltalálót közelebbről is meg kell ismernünk, hogy megértsük találmányait, 
azt, hogy miért terjedtek el egyes felfedezései, és miért nem váltak közkincsé mások. 
 
Ha valaki ma Tesla nevét kiejti, akkor a fiatalabb generáció talán azt hiszi, hogy az egy gyenge 
minőségű csehszlovák magnetofonmárka. Akik fizikát tanultak, azok tudják, hogy a mágneses 
térerősség mértékegysége a volt x secundum/méter2. Kevesen tudják, hogy Tesla volt az, aki 
a váltóáramú áramellátást, a hozzátartozó motorokat, dinamókat és elosztási rendszereket 
először kigondolta. 
 
Kevesen tudják, hogy úttörő szerepe volt a rádiózásban, a távirányításban, ő készített először 
forgólapátok nélküli szivattyút és turbinát s még megannyi mást. Hosszú és termékeny élete 
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alatt 117 szabadalmat jegyeztetett be, ötletei viszont csak részben valósultak meg. A 
közvéleményben sokkal inkább megmaradt Faraday a felfedező, vagy Edison a feltaláló neve, 
pedig Tesla egy személyben volt felfedező és feltaláló is. Korának ismert és elismert embere 
volt, hiszen például 80. születésnapjára kiadott tudományos emlékkönyvbe a kor minden 
jelentősebb tudományos intézetéből érkeztek elismerő, gratuláló, érdemeit méltató sorok, 
oldalak. 
A Pázmány Péter Tudományegyetem rektora (az egyetlen) latin nyelvű levéllel üdvözölte 
Teslát, a Magyar Tudományos Akadémia pedig német nyelvű üdvözlőlevelet küldött Vojnovics 
főtitkár aláírásával 1936 áprilisában. 
 

Nézzük hát ki is volt Nikola Tesla, a mára már félig elfelejtett feltaláló. Nikola Tesla 

1856. július 9-én éjfélkor született az Osztrák-Magyar Monarchia területén, Horvátország Lika 

provinciájának Smilján nevű falucskájában. Szerb családból származik. Apja a helyi ortodox 

templom papja, Milutin Tesla. Édesanyja, Duka Mandics, szintén szerb. Öten voltak testvérek. 

Legidősebb fivére Dániel volt, Nikola negyedikként született. Gyermekkorában megtanult 

angolul, franciául, németül és olaszul is, és már nagyon korán megmutatkoztak értelmi 

képességei. Ötéves korában épített egy működő vízkereket, ami teljesen másként nézett ki, 

mint a környéken használt alul csapott lapátos vízturbinák. De más furcsa dolgokat is leír 

önéletrajzában, mint például azt, hogy 16 cserebogarat ráragasztott egy kerékre és úgy 

próbálta reptetni őket. 

 

Ötéves korában családi tragédia rázta meg a fiatal Teslát — bátyja, Dániel, akit rendkívüli 
tehetséggel áldott meg a sors, máig is tisztázatlan baleset következtében meghalt. Ettől 
kezdve fejlődtek ki Teslában azok a szokatlan, ma már inkább extrémnek nevezhető 
tulajdonságok, melyek leginkább a zsenik jellemzői. Gyűlölte például a nőkön a fülbevalókat, 
különösen, ha ezek gyöngyből voltak, bár a kristály ékszerek mindig is elbűvölték. Ki nem 
állhatta a kámfor illatát, és rendkívül rosszul érezte magát tőle. Furcsa módon, ha egy 
folyadékkal megtöltött edénybe négyzet alakú papírdarabot ejtett, akkor rendkívül rossz ízt 
érzett a szájában. Séta közben számolta a lépteit. Étkezés közben mindig megbecsülte az 
elfogyasztott étel térfogatát. Ha ez nem sikerült valami vagy valaki miatt, akkor már nem érezte 
jól magát, ezért egyedül szeretett enni. Magányosan élt, sohasem nősült meg. Talán azért, 
mert nem bírta elviselni más ember hajának megérintését. 
 
Úgy írja életrajzában, hogy 7-8 éves koráig gyenge és bizonytalan jellem volt. Nagyon 
szeretett olvasni és édesapja könyveit rendre éjszaka, gyertyafény mellett falta. Ezt 
hamarosan észrevették szülei és megtiltották, hogy rongálja a szemét. Ekkor betömte a 
kulcslyukat, és saját készítésű gyertya mellett folytatta az olvasást. Úgy írja, hogy egy ismert 
magyar író Abafi című könyve változtatta meg életét. Ettől kezdve a bizonytalan kisfiúból 
rendkívül szívós, szorgalmas, kitartó, határozott egyéniség lett. 
 
Szülei családi szokás szerint papnak szánták, bár ő mérnök szeretett volna lenni. Édesapja 
hajthatatlannak bizonyult. Hogy jó pap lehessen, különös gyakorlatokat kellett végeznie: 
gondolatok kitalálása, beszédek, hosszú memóriagyakorlat nyelvtani és tartalmi hibáinak 



 
     19 oldal                                          Hobby ?                                   2020. Nr.1    

 

      
felfedezése és fejszámolás volt a napi penzum. Ezeknek az volt a célja, hogy sajátos 
memóriája és logikája javuljon, és élénk kritikai érzéke alakuljon ki. 
 
Ez időtől kezdve furcsa dolgok történtek vele. Néha egészen váratlanul, hirtelen, vakító fény 
kíséretében tárgyak, helyszínek jelentek meg szemei előtt, de annyira valósághűen, hogy 
néha nem tudta őket megkülönböztetni az igazitól. Ez a jelenségsorozat évtizedeken át 
kísérte, bár egyre csökkenő intenzitással. A látottak nem elképzelt dolgok voltak, hanem 
egyszer már tapasztalt, megélt események. Ezt a furcsa, rendkívül erős vizuális tehetségét 17 
éves korában „fogta be" arra, hogy a találmányait a szeme előtt megformálja, elképzelje a 
legapróbb részletekig úgy, hogy lássa őket akár működés közben is. Így készülékeit működés 
közben, gyakorlatilag a fejében kipróbálhatta, sőt emlékiratai szerint azt is látta, ha a készülék 
valahol kibillen az egyensúlyból, vagy rezeg. Az első konstrukciót sohasem valósította meg, 
fejben tökéletesítgette, próbálgatta és csak akkor rajzoltatta le, ha már „benne" készen volt a 
tökéletes konstrukció. Életének későbbi szakaszában azonban már ő is készített rajzokat és 
inkább empirikus módon, próba szerencse alapon közelítette meg a kérdéseket. 
 
Tehetsége komoly hátrányokat okozott számára. Ugyanis amikor feltalált valamit, csak addig 
érdekelte, amíg ezt fejben javíthatta, tökéletesíthette. Nem mindig rajzolta, írta, gyártotta le a 
modelleket, nem mindennel foglalkozott részletesen. Ezért gyakran előfordult, hogy még 
mielőtt teljesen kiérlelt volna valamit, már egy új dolog kötötte le a figyelmét és a találmány 
kereskedelmi kivitelére, elterjesztésére már nem futotta erejéből vagy érdeklődéséből. (Ma úgy 
mondanánk, hogy nem volt marketingstratégiája. 
 
Teljesen más volt a módszere, mint a kor ismert másik nagy feltalálójának, Edisonnak, aki több 
asszisztenst is foglalkoztatott azért, hogy a találmányokkal kapcsolatos — meglehetősen 
időrabló, fárasztó és gyakran idegőrlő „járulékos" munkát elvégezzék. 
 
Különös vizuális képessége nehezítette kollégáival való kapcsolatát is, mert azok nem mindig 
látták át, hogy mire gondol, nem mindig értették. Rajzokat kértek tőle, ő pedig nem nagyon 
szeretett részletes vázlatokat készíteni. Tesla a mentális képeket először sötétkék alapon látta, 
majd az igazi gondolatok zöld alapon jelentek meg neki, még hatvanéves korában is. 
 
Gyakran előfordult vele az iskolában, hogy a tanár még be sem fejezte a feladat felírását a 
táblára, ő már megkezdte a választ. Nem is gondolkodott, egyszerűen csak tudta a választ, 
látta a problémákra a megoldást. Érdekes, hogy Neumann János, a kiváló magyar 
matematikus és fizikus hallotta a megoldást és ő is ugyanilyen intuitív módon, azonnal tudta a 
választ a felvetődő problémákra. 
 
A horvátországi Karlovácon járt középiskolába, ahol mocsaras terület vette körül a várost. A 
legjobban az elektromos kísérletek érdekelték, mindig hosszan gondolkodott azok értelmezése 
felől. Sajnos maláriajárvány tört ki és ez őt sem kímélte, nagyon súlyosan megbetegedett. 
Kilenc hónapig mozdulni sem tudott az ágyban. Többször úgy vélték, hogy halálán van. 
Édesapja — hogy megvigasztalja ebben a leromlott állapotában — beleegyezett, hogy 
mérnöknek tanuljon. Ez olyan nagy örömet és erőt adott a fiatal Teslának, hogy hamarosan 
felépült. Hosszú betegsége miatt nem kellett a hadseregben akkor szokásos három évet 
leszolgálnia. Édesapja viszont egy évre elküldte a hegyekbe, hogy túrázzon, erősödjön. 
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A hegyi túrázások közben sem tétlenkedett. Egy olyan találmányon dolgozott, ami Európa és 
az Egyesült Államok közti levelezést és csomagküldést oldotta volna meg, méghozzá egy 
csőposta segítségével; az üzenetek kis gömbökbe zárva, a víz mozgása révén jutottak volna 
az egyik kontinensről a másikra. Csakhogy a számítások azt mutatták, hogy iszonyatos nagy 
nyomással kellett volna ezt a vizet pumpálni, így aztán ezt a tervét feladta. 
 
A hegyekben töltött év után, 1875-ben a grazi Politechnikai Intézetben kezdett tanulni. Az első 
évben ösztöndíjat kapott és nem jelentett neki gondot a tanulmányok finanszírozása. Egy 
német tanár, Poeschl professzor oktatta az elméleti és kísérleti fizikát. Az ő inspirálására 
kezdett nagyon komolyan foglalkozni az elektromossággal, pontosabban a motorokkal és a 
generátorokkal. Különösen felkeltette érdeklődését egy motorként és dinamóként is 
használható egyenáramú szerkezet, amit Párizsból kapott az intézetük. Tesla vizsgálgatta a 
készüléket és különösen az keltette fel figyelmét, hogy nagyon erősen szikrázott a 
kommutátorok (áramfordítók) miatt. Tesla javasolta a professzorának, hogy javítsák ki a 
konstrukciót úgy, hogy hagyják el belőle a szikrázást okozó kommutátorokat. Tanára félvállról 
vette Teslát és megjegyezte: lehet, hogy nagy dolgokat fog elérni, de ezt sosem fogja 
megcsinálni, mert ehhez az kellene, hogy az egyenes vonalban ható erőt forgó erővé alakítsa 
át. Ez legalább annyira lehetetlen, mint az örökmozgó megalkotása. 

Bár Tesla sejtette, hogy a kérdés megoldható, nem tudta kidolgozni a megfelelő konstrukciót. 

A második évtől kezdve már nem kapott ösztöndíjat és anyagi problémái támadtak. Egy 

darabig kártyajátékokból szerzett pénzt, majd biliárd partikon próbált szerencsét. Anyagi 

gondjai persze nem oldódtak meg, ráadásul a tiltott játékok miatt az iskolából is kizárták. Ekkor 

Prágába utazott tanulmányai folytatására, azonban semmilyen hivatalos irat nem maradt arról, 

hogy ott valaha is vizsgázott volna. Valószínű, hogy csak látogatta az előadásokat és a 

könyvtárakat. Saját erőből tanult, úgy szerzett ismereteket. 

 

 
 



 
     21 oldal                                          Hobby ?                                   2020. Nr.1    

 

      
 

REGIONÁLIS (ON-LINE) ELEKTRONIKAI VERSENY TANULÓK SZÁMÁRA 
PITEŞTI 2019.06.11. 

 
Feladatok: 
 
1. Mit jelent a nyomtatott áramköri huzalozás? 

a) egy p-n átmenetű csomópontot; 
b) egy speciális lemezen kialakított számos vezető eret; 
c) egy félvezető anyagban kialakított elektronikus áramkört; 
d) egy félvezető anyag felületén kialakított elektronikus áramkört; 

 
2. Megfelelően párosítsa össze a két oszlopban található, egymással összefüggésbe hozható 
kifejezéseket: 

a) Ellenállás    1. Zener 
b) Kondenzátor   2. feritmaggal 
c) Félvezető dióda   3. npn 
d) Tekercs    4. többrétegű kerámia 
e) Bipoláris tranzisztor   5.szénrétegű 
 

3. Azonosítsa a tranzisztorok típusát, megadva azok kivezetéseinek megnevezését! 

 
 
4. Az alábbi táblázat A oszlopában felsoroltunk néhány félvezető eszközt, a B oszlopban pedig azok 
szimbólumait. Megfelelően párosítsa össze a félvezető eszközt a neki megfelelő szimbólummal! 
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5. Azonosítsa a fotón látható tranzisztorok kivezetéseit! 
 

 
 
6. Mi a feladata a kondenzátornak az alábbi áramkörben? 
 

a. Feljavítás; 
b. Erősítés; 
c. Szűrés; 
d. Sokszorozás. 

 
7. Határozza meg az alábbi kapcsolásban a tranzisztor bekötési jellegét: 
 

a. Közös emitteres; 
b. Közös bázisú; 
c. Közös kollektoros; 
d. Közös forrású 

 
8. Egy 7 szegmenses kijelző egyik szegmense (lásd az alábbi ábrát) egyik szegmense hibás. A helyesen 
megjelenített számjegyek csupán a 0, 1 és 7. Melyik a hibás szegmens? 
 

a. f; 
b. c; 
c. e; 
d. g. 

 
9. Mely diódák működnek (vezetnek) az ábrán látható híd-egyenirányítóban, ha a transzformátor 
szekunder feszültsége a váltakozó áramú betápláláson először +/-, majd -/+ polaritású? 
 
a) D1 / D3;  
b) D1D3 / D2D4; 
c) D1D4 / D2D3; 
d) D1D2 / D3D4; 
 
10. Hány amper felel meg 200μA áramnak? 
 
a) 0,0002A  b) 0,002A  c) 0,02A   d) 0,2A  e) 2 A 
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11. Mennyi az eredő ellenállás az A és B pontok között, illetve mennyi az eredő kapacitás a D és E 
pontok között? 
 
a. 1,5 ; 
b. 2 ; 
c. 2,5 ; 
d. 25 ; 
e. 3 ; . 
 
12. Párosítsa össze a bal oldali oszlopban  található I, II, III, IV, V, jelölésű egyenirányító kapcsolást a 
jobb oldali oszlopban látható a,b,c,d,e, jelzésű, neki megfelelő jelalakkal! 
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13 . Határozza meg, hogy az ábrán látható a, b, c, d, e betűkkel jelölt áramkörök milyen funkciókat I., II., 
III., IV., V. látnak el! 
 

I. Alul áteresztő szűrő  II. Felül áteresztő szűrő  III. Feszültség korlátozó 
IV. Áramosztó   V. Feszültség osztó 

 

 
 
14. Ha a „K” jelzésű kapcsoló zárva van, akkor: 

a) A T1 vezet, a T2 és T3 zárva vannak, az izzó nem világít; 
b) A T1 és T2 vezet, T3 telített állapotban van; 
c) T1 zárva van, T2 és T3 zárva vannak, az izzó nem világít; 
d) T1 zárva van, T2 vezet, T3 vezet,; 
e) T1 vezet, T2 zárva van, T3 vezet, és az izzó világít. 

 

 
 
15 . Az  alábbi a) … e) kapcsolás közül melyik esetben világít a lámpa? 
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„fhkl-145/435 bent dipól” antenna 
 
A rádióamatőrök a helyi, esetleg a közeli települések közötti összeköttetések 
lebonyolítására a 2 méteres (145 MHz) és a 70 centiméteres (434 MHz) 
hullámsávban, FM üzemmódban működő „kézi rádiókat” használnják. E kis 
teljesítményű rádió adó-vevő készülékek saját kis „ostor antennával” rendelkeznek, 
melyek általában kinn, szabadtéren teszik lehetővé a kapcsolat felvételét 
egymással, vagy egy viszonylag közelben levő átjátszó állomással. 
Abban az esetben, ha épületen belül (házban, lakásban) akarjuk használni a „mobil” 
rádiót, akkor szükség van az ostor antenna helyett egy, az épületen kívülre magasra 
felerősített fix antennára. A kihelyzett antenna és a rádió adó-vevő készülék közötti 
„tápvonal” 50 Ohm hullámimpedanciájú koaxiális kábel. 
 
Az alábbi leírás egy egyszerűen kivitelezhető 145/435 MHz-hullámsávban használható „bent” dipól 
antenna jellemzőit ismerteti. (A „bent” jelentése „megtört”. A dipólusok szárai egymáshoz képest szög 
alatt állnak, meg vannak „törve”) Az antennát HG9FH tervezte/méretezte és HA8KL készítette el és 
tesztelte. 
 
Leírás: 
 
A 2m-es sávra méretezett függőleges, félhullámú dipól impedanciája 72 ohm, harmonikus rezonanciája 
450 MHz körüli, impedanciája 110 ohm körüli és sugárzási jellemzői is elég előnytelenek a függőleges 
síkban. E négy probléma megoldására jött ennek az „fhkl145/435_bent_dipól” antennának az ötlete. 
 
A két parallel „bent” dipól méretei és a függőlegeshez viszonyított dőlésszöge úgy lett megválasztva (ld. 
1.ábra), hogy az egyszerű harmonikus dipólhoz képest 
 

- VHF-en beállítja az 50 ohmos impedanciát 
- UHF-en az amatőrsávba húzza a rezonanciát, beállítja az 50 ohm körüli impedanciát és 
lényegesen javítja az antenna FF karakterisztikáját. 

 
Az antenna a VHF sávban körsugárzó, az UHF sávban nyereséges sugárzó, nyeresége szabad térben 
3.6dB, vízszintes iránykarakterisztikája a vízszintesen polarizált dipólra emlékeztető 8-as alakú, 
előre/hátra viszonya 1.5dB, az előre/oldalra viszony jelentős (ld. 2. ábra). 
 
Az antenna eredetileg a könnyebb hajlíthatóság miatt 5 mm átmérőjű tömör anyagból lett tervezve. A 
mintapéldány elkészítésekor ez nem állt rendelkezésre, HA8KL Tony 6 mm-es alucsőből csinálta meg. 
A dipól felek végeinek ellapítása, majd összefúrása után a rögzítő csavarok egyben adták a bekötési 
pontokat. A szimmetrizáló elem az éppen kéznél levő (már üres, hi) „kinder” csoki-tojás műanyag 
tartójára lett feltekerve. 
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1.ábra 
 
 

 
 

2.ábra 
A karakterisztika 5 m antennamagasságban felvéve 
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A megépített antenna VSWR/S11mért értékeit VHF-en, UHF-en valamint a 137-500 MHz spektrumban 
a reflexiós tényező alakulását a 3., 4. és 5. ábrák mutatják: 

 

 
 

3.ábra 

 

 
 

4.ábra 

 

 
 

5.ábra 

 
Az antennát néhány méter magasságba, vagy ablakon kidugva, erkélyen, stb. vertikális polarizációval 
kell felszerelni. Helyi forgalomra, műholdvételre, s ne adjisten, alkalmasint a könnyű 
reprodukálhatóság miatt „emergency” forgalmazásra is használható. 
 
Az antenna SWR 1:1.5 pontok közti sávszélessége VHF-en legalább 7MHz, UHF-en több mint 20MHz, 
így a világ nagyobb részén használt 144-148, ill. 430-450MHz tartományban használható, így a 446 
MHz-es PMR-en is. 
 
A mintapéldányban a VHF dipól nyitott végei közt a távolság 810mm-re, az UHF-nél pedig 266mm-re 
adódott. HA8KL Tony a hangolásnál a nekünk engedélyezett 144-146/430-440MHz tartományt 
preferálta. 
Akinek nincs műszere, mérési lehetősége a megadott méretekkel használhatja, nem érdemes 
hozzányúlni. 
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A következő szám tartalmából : 

• Riportok 

• Internet 

• Rádióamatőrizmus 

• Érdekességek 

• Praktikus tanácsok, receptek 

                            … és számos diákok által írt cikk.. 
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