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Mire jó, ha az embernek két zsebmultija van ? 

Részben arra is, hogy az egyikről megtudjunk valamit 
a másik segítségével, például, hogy milyen árammal 
méri a diódát vagy az ellenállást. Arra is jó, hogy 
kipróbáljunk egy optocsatolót vagy optovillát 
(fénysorompót). Az egyik műszerrel rámegyek dióda 
állásban a LEDre, a másikkal 20 kiloohm állásban a 
fototranzisztorra. A LED 1 V alatti nyitófeszültséget 
mutat, mert infraled. A fototranzisztort pár 
kiloohmnak látjuk. Egyúttal kiderítettük a 
polaritásokat is: a fototranzisztor se vezet, ha fordítva 
nézzük. 

 

Mi az elektronikai hulladék ? 

Manapság a feleslegessé vált tévé, rádió, sőt a 
mosógép is annak számít. A régivágású bütykölő 
amatőr számára picit árnyaltabb a kép: egy kidobott 
tévé alkatrészbánya, szó szerint száznál több 
újrahasznosítható alkatrész van benne. Ami igazán 
hulladék az a myomtatott lemez, a másra nem jó 
integrált áramkörök és a nagyfeszültségű 
transzformátor szerelvény. Ha nem olvadt el a 
csévetest, akkor a ferritmagot ki lehet húzni belőle, a 
többi szétszedhetetlen. Pedig van benne zománchuzal, 
nagyfeszültségű diódák, kondenzátorok és sok 
megohmos potméterek. Csak megdarálni és 
kohósítani lehetne, de az se egyszerű. Na ez az igazi 
hulladék, amit leginkább csak elásni lehet. Bár, ha ép 
(nem zárlatos) még lehet belőle oszcilloszkópcsőhöz 
nagyfeszültségű tápegységet építeni, de ki foglalkozik 
ma ilyesmivel... 

 

Sokan hallottak róla, kevesen látták a valóságban és 
még kevesebben látták működni. Mostanában 
beszéltem olyannal, aki látta működni. A forgóanódos 
röntgencsőről van szó, van ilyenem a gyűjteményben. 
Úgy hallottam, hogy működés közben ez a kis 
csészealjnyi wolfram tányér fehérre felizzik. Na igen, 
150 kV és 100 mA az annyi mint 15 kW. Már csak 
annyit akadékoskodtam, hogy hogy merte megnézni, 
hiszen akkor kapott is dózist rendesen. A helyes 
válasz: tükörből néztük ! Érdemes megjegyezni: a 
használt röntgencső üvege a sugárzástól megbarnul. 

 

Olyan régi történet, hogy még nem is elektronika: a 
lyukkártya kb. százéves is lehet. Találtam egy olyan 
példányt, amit kódolási segédeszköznek készített 
valaki, azaz a 80 oszlopból 64-en az összes betű, 
szám és írásjel rajta van. A lyukasztó a kártya felső 
peremére rá is nyomtatta a karaktereket, így tényleg 
kódtábla. Még találkoztam olyan emberrel, aki 
FORTRAN programjait lyukkártya csomagként adta 
be a számítóközpontba futtatásra. Ha a 
forrásszövegben javítani kellett, csak kicserélte a 
rossz kártyát a pakliban. Egy ijesztő tulajdonsága volt 
a lyukkártyának (és a lyukszalagnak is), mégpedig az, 
hogy a lelyukasztott szöveg a gépi adathordozón jóval 
nagyobb helyet (több papírt) foglalt, mint az írott 
vagy nyomtatott szöveg. Béke poraira! 

 


