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A jegyzet célja 

A digitális technika a 21. században átszövi életünk egészét. Egy mai tudományos kutatólaboratóriumban, 

egy atomerőműben vagy egy autó műszerfalán ma már valamilyen monitoron nézik a mérési 

eredményeket. A digitális technika bevezetése az iskolai kísérletezésbe éppen ezért a tanulók számára 

életközelibbé teheti azt a tárgyat, amelyben alkalmazzák. Ha erre lehetőség kínálkozik, akkor oly módon 

kell használni a digitális eszközöket, hogy azok megőrizzék a valóságos mérési folyamat lényegét, de 

segítsék, gyorsítsák annak végrehajtását, ne pedig helyettesítsék azt. Bár a megértést segítő szimulációkra 

és animációkra is gyakran szükség lehet, de ezek nem helyettesíthetik az olyan ma már olcsón elérhető 

eszközöket, amelyek a valóságos mérés adatainak számítógépbe való bevitelében, a mért adatok 

feldolgozásában, kiértékelésében, ábrázolásában nyújthatnak segítséget. Ez a jegyzet elsősorban a 

fizikaórákon felhasználható virtuális mérőberendezések megépítéséhez próbál olyan információkkal, 

ötletekkel szolgálni, amelyek alapján egy fizikatanár (esetleg tanulók bevonásával) bátran belekezdhet egy 

ilyen első ránézésre talán bonyolultnak tűnő feladatba. A feladat bonyolultságát elsősorban az okozza, 

hogy egy ilyen eszköz megtervezéséhez és megépítéséhez alapszinten jártasnak kell lenni a méréstechnika 

alapelveiben, szükség van hardverismeretekre, el kell tudni igazodni a szenzorok világában, és szükség van 

programozói ismeretekre is. Egy mérőeszköz megtervezéséhez, dokumentációjához ma már 

elengedhetetlen, hogy a kapcsolási rajzokat a világhálón is megosztható, számítógépes 

tervezőprogrammal készítsük. Az egyedi igényeket kielégítő műszerdobozok, kötőelemek 

megtervezéséhez, vagy akár csak működés magyarázatához szükséges egy olyan 3D tervezőprogram 

használatának ismerete is, amely képes kimenetet generálni a 3D nyomtatáshoz is.  

Mire nem használható ez a jegyzet 

Feltételezem, hogy az olvasó már rendelkezik alapvető informatikai, elektrotechnikai, méréstechnikai 

ismeretekkel, így az ilyen irányú alapismeretek átadása nem célja a jegyzetnek. Az egyes fejezetekben azért 

igyekszem majd olyan hasznos hivatkozásokat is megadni, ahol alapvető, ill. a szükségesnél mélyebb 

ismereteket is találhat az olvasó az adott témával kapcsolatban.  

Mire használható ez a jegyzet 

Célom, hogy a jegyzetben olvasható ismertetők, példák segítségével megszerezzük mindazokat az 

alapismereteket, amelyeknek birtokában már bátrabban hozzáfoghatunk saját mérő vagy kísérleti 

eszközeink megtervezéséhez és megépítéséhez. A STEM célja a mindennapi életből vett kihívások 

kísérletbe, feladatokba való átültetése és kapcsolatteremtés a természettudományos tantárgyak között. 

Egy ilyen cél érdekében egy kicsit polihisztorrá kell válnunk. Ez elég különösen hangzik, tudva, hogy a 21. 

század a specializációról szól. Ez az ellentmondás azonban csak látszólagos. Mi a barkácsolásaink során már 

http://megtestesules.info/hobbielektronika/index.html
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csak felhasználóként kerülünk kapcsolatba azokkal a szenzorokkal, mikrovezérlőkkel, amelyeken 

kutatóintézetek specialistáinak százai dolgoztak, hogy egy felhasználóbarát alkatrészként beépíthetőek 

legyenek egy autóba, egy okostelefonba vagy egy olyan tanulókísérleti eszközbe is, amelyet a 21. század 

fizikaóráin illene használni.  

Néhány szó a virtuális műszerekről 

Mint már korábban is említettem ez a jegyzet elsősorban a fizikaórákon használható virtuális 

mérőeszközök tervezéséhez és építéséhez próbál alapvető ismereteket nyújtani, így talán itt a 

bevezetőben illik tisztázni, hogy mit is értünk virtuális mérőeszköz alatt. A virtuális mérőeszköz kifejezés 

az 1970-es évek elején alapított amerikai National Instruments céghez köthető. Ez a cég 1991-ben 

szabadalmaztatta a PC-k jelfeldolgozó képességeinek bővítése érdekében a LabVIEW keretrendszert, 

amellyel egy számítógéphez rugalmasan illeszthető hardverhez lehetett felhasználóbarát kezelő és 

kijelzőeszközöket programozni. A fájlok kiterjesztése *.vi, amelyben a vi a virtual instrument-ből képzett 

mozaikszó. A virtuális műszerek alapvetően két részből állnak: a műszerből, amely a mérő- és/vagy a jelgeneráló 

funkciót tartalmazza, és a szoftvert futtató számítógépből, okostelefonból, mely a virtuális műszer kezelői 

felülete, és amelyen a mérési eredmények megjelenítése történik. A mérőfunkciót megvalósító célhardveren 

alapértelmezetten nincs kialakítva kezelőfelület és kijelző. A számítógép és a mérést végző célhardver között 

egy interfészen történik az adatátvitel. Az interfésztől függ az áthidalható távolság: a leggyakrabban a vezérlő 

számítógéptől csak néhány méterre vagy akár számítógépen belül található a mérőeszköz (vezetékes 

kapcsolat), de a műszer lehet pl. a PC-vel azonos osztályteremben is (Bluetooth kapcsolat). Azonban lehetséges 

az is, hogy az Internetre csatlakoztatott műszerrel bárhol a Földön távolról vezérelt mérést tudunk végezni. A 

virtuális műszer egy olyan érzékelőkkel és jelátalakítókkal kiegészített szoftver, amely kinézetével és 

működésével modellezi egy valóságos műszer működését. Ennek ellenére a virtuális műszer által végzett 

mérés teljesen valódi. Olyannyira, hogy a virtuális műszer által kijelzett érték néha sokkal közvetlenebb 

kapcsolatban lehet a valósággal, mint az önálló valódi műszerek. Egy konkrét példán keresztül 

megközelítve: egy valódi hagyományos oszcilloszkóp előlapja tele van kapcsolókkal, tárcsákkal, 

potenciométerekkel és egyéb a beállítást segítő valódi, de könnyen kopó, kontakthibákra hajlamos 

mechanikai alkatrészekkel. Egy virtuális oszcilloszkópon ezeket a gombokat, kapcsolókat egy monitoron 

megjelenített képi grafikák helyettesítik, amelyekre kattintani lehet, vagy a mobiltelefon alapú 

érintőképernyős műszerek esetén az ujjunkkal koppintani. A katódsugárcsövet az LCD kijelzőre rajzolt 

grafika helyettesíti. A mérendő jelet egy AD konverter bemenetéhez kapcsoljuk. A digitalizált jeleket egy 

vezérlőprogram alakítja át oly módon, hogy a mérés eredménye hasonlítson a klasszikus eszközökön 

megszokott megjelenítésre. Egy ilyen virtuális műszer főbb elemei az 1. ábrán láthatók.  
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1. ábra: Egy virtuális műszer (oszcilloszkóp) főbb építőelemei 
A kép forrása: https://www.youtube.com/watch?v=6TA1tdn71-8&feature=emb_logo 

Egy ilyen virtuális műszer bemenetén mindenképpen találunk valamilyen érzékelőt, amely a mérendő 

mennyiséget alakítja át valamilyen elektronikus úton könnyen mérhető jellé (pl.: feszültség, áram, idő). A 

szenzor általában valamilyen mikrovezérlő kártya vagy mobiltelefon alaplap valamelyik olyan 

bemenetéhez kapcsolódik, amelyik képes adatfolyammá alakítani a szenzor jeleit. Az adatok kiértékelését, 

feldolgozását és kijelzését valamilyen számítógép vagy mobiltelefon végezheti. A kapcsolat a mikrovezérlő 

és az adatokat feldolgozó számítógép között lehet vezetékes (RS232, USB) vagy rádiókapcsolat (Bluetooth, 

WIFI) is. A kommunikáció az esetek többségében valamelyik COM porton soros módon zajlik. A kijelző, 

amely általában egy monitor vagy érintőképernyő, egyúttal a virtuális gombok, beavatkozószervek 

megjelenítő felülete is. A virtuális műszerek egy tipikus példája lehet akár egy mobiltelefon is. Egy ilyen 

eszközben számtalan szenzor található. Ilyen az érintőképernyő, a gyorsulásmérő, de van benne Hall-cellás 

magnetométer az égtájak érzékeléséhez, mikrofon a hangunk digitalizálásához, kapcsolók a rendszer 

újraindításához stb. A telefonban egy Android, IOS, vagy Windows operációs rendszerű processzort és 

memóriát tartalmazó számítógép értékeli a szenzorok adatait. Az érintőképernyőn, amely egyúttal kijelző 
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is, virtuális nyomógombok és ikonok találhatók. A számítógép a szenzorok adataira támaszkodva kijelzi 

helyzetünket egy térképen, kiszámolja és megjeleníti a sebességünket, méri a térerőt, és még számtalan 

egyéb feladatot is betölt. Egy okosórát is beiktatva a rendszerbe akár pulzusszámlálóként vagy 

vérnyomásmérőként is használható.  

Kezdjünk bele 

Egy mérőeszköz tervezése általában úgy kezdődik, hogy felmerül egy igény vagy ötlet, hogy valamit egy 

kicsit másképpen mérjünk, mint korábban. Talán azért, mert tönkrement egy hagyományos voltmérőnk és 

már nem pótolható, vagy mert láttunk valahol egy jó kis pályázatot, amelynek megvalósítására lenne 

ötletünk. Ha van már célunk, és összeállt egy elképzelés is a fejünkben a mérőeszköz egészéről, akkor 

kezdődhet a tervezés. Első lépésben a hardvert tervezzük meg, hogy legyen min tesztelni a vezérléshez írt 

programunkat. A tervezés a kapcsolási rajzok elkészítésével kezdődhet. Ehhez ma már nem elegendő a 

fizikakönyvekben található néhány elektromos alkatrész kapcsolási szimbólumainak az ismerete. Egyrészt 

azért, mert a felhasználható alkatrészek száma milliós nagyságrendű, másrészt az ezekhez kapcsolódó 

technológiák kínálata szinte öt évente cserélődik. Ennyi szimbólumot nem vagyunk képesek fejben tartani, 

így használjunk bátran valamilyen ingyenes tervezőrendszert. Ezek ma már olyan szinten 

felhasználóbarátok, hogy egy kis próbálgatással, utána olvasással bárki könnyedén megtanulhatja a 

használatukat.  

Ismerkedés egy kapcsolási rajz tervezőprogrammal 

Amikor egy kezdő fizikatanár egy kicsit bonyolultabb áramkör építésébe kezd, előbb utóbb szembesül azzal 

a problémával, hogy nagyobb számú alkatrészt a hagyományos módszerekkel már nehéz áttekinthetően 

összehuzalozni. Ezért napjainkban akár egy soros kapcsolás rajzának a megtervezését is megéri 

számítógépen végezni, hiszen az így elkészített kapcsolásunk bármikor újrahasznosítható, kiegészíthető új 

elemekkel, átparaméterezhető, nyomtatható, közzétehető a világhálón. Az általam javasolt Fritzing 

tervezőprogram, egy nagyon elterjedt, ingyenes áramkörtervező, amely kifejezetten a szemléletes rajzok 

gyors és egyszerű elkészítésére specializálódott. A világhálón is gyakran találkozhatunk olyan tervrajzokkal, 

amelyeket ezzel a programmal készítettek. Sokat segíthet az oktatásban, hogy ismeri a breadboard 

működését, és a kísérleti áramköreinket ezt kihasználva rajzolhatjuk meg benne. Az így kapott rajzok 

sokféleképpen felhasználhatók és átadhatók akár egy komolyabb gyártásra is. Mielőtt elkezdenénk 

rajzolgatni a Fritzingben, fejben már léteznie kell egy konkrét elképzelésnek a létrehozandó elektronikus 

áramkörről! Egy ilyen áramkörnek alapja lehet valamilyen eredendően új elképzelés, de gyakoribb, hogy 

egy áramkörökhöz ajánlott applikációt (2. ábra) használunk vagy módosítunk. A kapcsolás 

https://fritzing.org/learning/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerel%C5%91lap
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működőképességét a megépítés előtt ellenőriznünk kell, mert ez a program erre nem alkalmas. Elsőként 

telepítsük a programot a gépünkre. A telepítés lépései megtekinthetők a 

https://www.youtube.com/watch?v=zuIqlvlecSE  hivatkozáson látható a videón. A Fritzing projektekben 

tárolja terveinket, így a létrehozandó saját projektünket kezdjük a Fritzing megnyitásával, nevezzük el a 

projektet, majd mentsük el. A projekt ismételt mentése erősen ajánlott a tervezés elején és időnként 

munka közben is, mivel a Fritzing alfa verziója sajnos néha összeomolhat.  

 

2. ábra: Egy applikációs példa a VLM 6070 UV érzékelő ajánlott bekötéséhez 

Ehhez a Fritzing menüjéből válassza a File> Save As menüpontot. Adja meg a projekt nevét és helyét, 

majd kattintson a Mentés gombra. 

Áramkörök tervezése Schematic nézetben 

A tervezés során Schematic nézetben húzzuk a beépíteni kívánt alkatrészeket az alkatrész (parts) paletta 

ablakából a Schematic nézetbe (3. ábra). A Schematic lapra húzott áramköri elemeket tükrözhetjük, 

forgathatjuk a jobb egérgombbal aktivált helyi menü segítségével (4. ábra). Az áramköri elemeket 

vezetékekkel köthetjük össze (5. ábra). A kapcsolási rajzon létrehozott vezetékek az un. Breadboard 

nézetben a panelen a véglegesítés előtt szaggatottan jelennek meg. Ezeket a szaggatott vonalakat végleges 

vezetékké alakíthatjuk a szaggatott vonalra kattintva, a jobb egérgombbal. Ekkor egy helyi menü jelenik 

meg, amelyről kiválaszthatjuk a „Create wire from ratsnest” elemet, majd erre kattintva megjelenik a 

beépítendő vezeték helye (6. ábra). A vezetékek véglegesítése után elkészül egy áttekinthető 

próbaáramkör, amelyet bárki utánaépíthet a kapott kép alapján. A 7. ábrán, az 5. ábrán látható kapcsolás 

alapján huzalozott próbaáramkör képe látható, amelynek segítségével egy RGB LED színeit kapcsolhatjuk 

be nyomógombokkal. 
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3. ábra: Az alkatrészek bevonszolása a rajztérbe 

 

4. ábra: Áramköri elemek forgatása, tükrözése helyi menüvel. 

 

5. ábra: A vezetékekkel összekötött végleges kapcsolási rajz 
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6. ábra: Egy kapcsolat véglegesítése 

 

7. ábra: Kész áramkör az 5. ábra látható kapcsolás alapján 

Tervezés a Breadboard nézetben 

Amennyiben a Breadboard nézetben kezdjük el a tervezést, majd erre tesszük fel az alkatrészeket, valamint 

a huzalokat (8. ábra), akkor Schematic nézetben jön létre egy kapcsolási rajz a bekötött vezetékek és 

alkatrészek alapján. Az összeköttetéseket ez esetben is szaggatott vonal jelzi, amelyek a fenti módszerrel 

véglegesíthetők. A kapcsolási rajz kezdetben még elég kusza (9. ábra), de némi mozgatást és geometriai 

transzformációt követően szabványossá varázsolható a rajz (10. ábra). 
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8. ábra: A tervezést elkezdhetjük Breadboard nézetben is 

 

9. ábra: A kapcsolási rajz nulladik változata a Breadboard alapján 

 

10. ábra: Az áttekinthetővé tett kapcsolási rajz 
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A fentiekben már több szó esett az un. Breadboard kártyáról. Vajon honnan származhat ez a kissé bizarr 

elnevezés? A Breadboard elnevezés a barkácsolás hőskorában kenyérvágó lapba vert, szegekhez rögzített 

csomópontokra utal (11. ábra). 

 

11. ábra: Egy klasszikus Breadboard (A kép forrása: https://makezine.com/2011/04/06/collins-lab-the-real-breadboard) 

Az alkatrész listánkról (parts) hiányzó alkatrészek importálása 

Az eddigiekben csak olyan alkatrészeket használtunk fel, amelyek megtalálhatók voltak a program saját 

könyvtárában. Néha szükségünk lehet azonban olyan áramköri lapkára, érzékelőre, amely még nem 

szerepel a programhoz mellékelt könyvtárban. Ilyenkor nézzünk utána az Interneten, hogy az áramkör 

gyártója esetleg készített-e egy olyan tervet, amely a Fritzingbe importálható? Pl. az egyik fotométerem 

tervezése során kerültem egy ilyen helyzetbe, amikor a fény érzékeléséhez használható BH1750 típusú 

áramköri lapkát szerettem volna beépíteni a kapcsolásomba. Egy ilyen esetben szükséges importálás 

lépéseit követhetjük az alábbiakban. Beírjuk pl. a Google keresőbe a „BH1750 Fritzing part” kereső 

kifejezést. A találat elvezet bennünket a GitHub-ra, ahonnan letöltjük az fzpz kiterjesztésű fájlt a saját 

számítógépünkre (12. ábra).  
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12. ábra: Megtaláltuk a keresett áramkört 

Ezt követően a Fritzingből, az import menüből (13. ábra) kereshetjük meg a gépünkre letöltött BH1750.fzpz 

kiterjesztésű fájlt.  

 

13. ábra: Az importált áramkör telepítése a meglévő alkatrészeink adatbázisának bővítéséhez 

A program használatának mélyebb elsajátításához több hasznos videó található a YouTube 

videómegosztón1. A „Fritzing a koncepciótól a PCB-ig” oldalon olvasható egy rövid magyar leírás is2. 

Tapasztalataim szerint a program készségszintű használata még hatvan év felett is elsajátítható. Csak 

gyakorolni kell, és menni fog!  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=-saXw1EipX0 
2 https://hu.electronics-council.com/fritzing-takes-your-design-from-concept-pcb-60378 

https://www.youtube.com/watch?v=-saXw1EipX0
https://www.youtube.com/watch?v=-saXw1EipX0
https://hu.electronics-council.com/fritzing-takes-your-design-from-concept-pcb-60378
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14. ábra: Gyakorlásként készítse el az ábrán látható kapcsolási rajzot! Tervezzünk egyedi alkatrészeket 3D nyomtatáshoz 
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Mint azt már a bevezetőben is jeleztem, egy iskolai célokat szolgáló megbízható virtuális műszer, 

szemléltetőeszköz kifejlesztéséhez szinte polihisztorrá kell válnia egy fizikatanárnak. Ezeknek az 

eszközöknek elengedhetetlen része egy olyan általában műanyagból készült váz vagy burkolat, amely a 

célnak megfelelően védi, rögzíti a szenzorokat, ill. a mikrovezérlőt és a szenzort a PC-vel összekötő 

csatlakozókat. Ezért belátható, hogy fontos egy olyan szoftver ismerete, amellyel nyomtatható 3D rajzokat 

készíthetünk. Ebben a fejezetben egy olyan felhőalapú ingyenes program használatának alapjait 

ismerhetjük meg, amellyel akár egy olcsó iskolai 3D nyomtatóval is értékes alkatrészeket nyomtathatunk 

prototípusaink teszteléséhez. Egy ilyen tervezőprogram megismerésének az a célja, hogy a ma (vagy még 

inkább a holnap) digitalizált világában mindennapos tevékenységgé váló, számítógéppel támogatott 

tervezést bemutassuk. Ez a technológia hamarosan a közoktatásban is meg fog jelenni. Ennek egyik 

eszköze a gyerekek számára is közvetlen sikerélményt nyújtó, ingyenesen használható TinkerCad program 

lehet. A gyakorlatban léteznek ennél pontosabb és nagyobb tudású programok is, de az alapok 

megismeréséhez és egyszerűbb 0,1 mm pontosságú objektumok elkészítéséhez ez a program bőven 

elegendő. Ingyenes, és gyorsan nyújt sikerélményeket. A TinkerCad egy egyszerű, böngésző alapú 3D 

tervező és modellező eszköz, melyet bárki ingyenesen használhat. Nem kell hozzá különösebb 

erőforrásokat tartalmazó számítógép. A tervezés felhőalapú, így egy másik helyen egy másik gépről is 

folytatható a megkezdett munka. A TinkerCad segítségével nagyon rövid idő alatt megtervezhetők az 

általunk megálmodott eszközök. A program jól használható prototípusok, otthoni dekoráció, egyedi 

ékszerek stb. megtervezéséhez. Használatának bemutatása (alapismeretek) megtekinthető a Tinkercad 

Tutorial Videón. A leghasznosabb billentyűparancsokról készült összefoglaló itt3 nézhető meg.  

TinkerCad alapok  

Tervezzünk egy kémcsőállványt 

Az alapismeretek megszerzése céljából egy egyszerű példán keresztül mutatom be a program használatát. 

E célból tervezzünk meg egy egyedi kémcsőtartó állványt a 16. ábrán látható kémcsövek számára, a 15. 

ábrán látható adatlap alapján.  

 

15. ábra: A kémcső méretei 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=erEUtG8SejE 

https://www.youtube.com/watch?v=MwjWT-EvKSU
https://www.youtube.com/watch?v=erEUtG8SejE
https://www.youtube.com/watch?v=erEUtG8SejE
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Az adatokból látszik, hogy a kémcső átmérője 10 mm, ezért a fedőlap alapjaként készítsünk egy 13x13x3 

mm kubatúrájú hasábot! 

 

16. ábra: Az alapot képező hasáb méretezve 

Ezt követően készítsünk egy 10,1 mm átmérőjű, 20 mm magasságú furatot a kémcsövek számára! 

 

17. ábra: A furat elkészítése 

A furatot húzzuk a hasáb közepére, majd igazítsuk pontosan középre az illesztés menüpont 

használatával! 
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18. ábra: Az illesztő használata 

A mindkét kijelölt objektum csoportosításával (egyesítés) vágjunk lyukat a hasábba! (19. ábra) 

 

19. ábra: Egyesítéssel vágjuk ki a lyukat a hasábból! 

Készítsünk még két másolatot (Ctrl +D) a furatos hasábokból, majd az illesztéseket és igazításokat 

követően foglaljuk csoportba őket. (20. ábra)  

 

20. ábra: Másolással és csoportosítással egy háromlyukú elemet hozunk létre 

Újabb kétszerezést (Ctrl + D), majd csoportosítást követően létrejön egy 78 x 13 x 3 mm-es 6 db kémcső 

befogadására alkalmas fedőlap objektum. Ezt az objektumot is kétszerezzük meg, majd csoportosítsuk egy 
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fúratlan 78 x 13 x 3 mm-es hasábbal, az alaplap elkészítése céljából (22. ábra). 

 

21. ábra: Tovább növeljük az elemszámot 

 

22. ábra: Egyszerű fedőlap és alaplap 

Ötlet: Félgömb alakú furatokból precízebb alaplapot is készíthetünk! 

 

23. ábra: Egy igényesebb alaplap változat 

Készítsünk két (13 x 3 x 70) oldallapot a meglévő alap és fedőlapok mellé. Ezeket egy kis igazgatást 

követően csoportosítsuk az alaplappal és a fedőlappal, és már készen is van a prototípus (24. ábra)!  
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24. ábra: Az áttervezésre szoruló instabil változat 

Hosszasan nézegetve a megtervezett prototípusunkat, a gyakorlati tesztelés előtt már észrevehetjük, hogy 

első ránézésre még nem elég stabil a rendszer. Elég egy kis fuvallat és már borul is a szerkezet. Szerencsére 

ezt még a nyomtatás előtt vettük észre!       Ezért a stabilitás növelése érdekében adjunk hozzá az 

oldallapokhoz két támaszként szolgáló háromszög alapú hasábot (25. ábra)! 

 

25. ábra: A megnövelt stabilitású változat 

Egyesítsük újra az elemeket és már lehet is nyomtatni.       
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Küvettatér tervezése haladóknak 

Egyik későbbiekben ismertetendő virtuális műszerem példáján mutatnám be, hogy milyen hasznos lehet 

egy 3D nyomtatóval készíthető alkatrész. A szóban forgó mérőeszköz egy RGB LED fényforráson alapuló 

fotométer mobiltelefon alapú virtuális kezelőfelülettel. Ennek a fotométernek a küvettaterét 3D 

nyomtatással alakítottam ki. Az optikai blokk (26. ábra) tervezésének lépéseit ismertetve további hasznos 

tervezési ötleteket szeretnék bemutatni a TinkerCad ismeretek bővítéséhez.  

 

26. ábra: Az optikai blokk vázlata és a kinyomtatott mintapéldány 

A küvettatér megtervezése 

A kémcsőállványos ujjgyakorlat után (akár házi feladatként) tervezzük meg a fent említett fotométerhez 

szükséges optikai blokkot!  Ennek egyik központi eleme a küvettablokk. Ehhez van rögzítve a fényforrást 

(RGB LED) tartó NYÁK lap, valamint megfelelő furatokat tartalmaz a küvettán áthaladó fény számára. A 

fényforrásnak szemközti oldalon egy besüllyesztést tartalmaz a fénymérő szenzort tartalmazó panel (BH 

1750, GY30) számára (27. ábra). Ez az áramkör méri a küvettán áthaladó monokromatikus fény 

intenzitásának változásait, melyet a küvettában található folyadék fényelnyelése okoz.  

 

27. ábra: A küvettablokk főbb nézetei 

Az optikai blokk megtervezése a küvetták és az áramkörök méreteinek összegyűjtésével kezdődik.  
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28. ábra: Olcsó műanyag küvetták 

A 28. ábrán látható küvetták méretei adottak: 12 x 12 x 45 mm külső, 10 x 10 x 44 mm belső méretekkel. 

A méretéből adódóan a blokkot tervezzük akkorára, hogy egy 12x12x45 mm külső kubatúrájú küvetta 

lötyögés és megszorulás nélkül kényelmesen belehelyezhető legyen!  

29. ábra: A küvettatér méretei 

A küvetta könnyű kivehetősége érdekében a küvetta teteje lógjon ki legalább 5 milliméternyit a küvettatér 

tetejétől és a küvetta alatt is legyen legalább 3 mm falvastagságú a PLA anyag. Ezekből a feltételekből a 

blokk magassága (45-5)+3=43 mm-nek adódik. Az oldalfalak vastagságát válasszuk 5 mm-nek, így a blokk 

egyik oldalának a mérete 12+2x5=22 mm lesz. A fény irányú falak vastagságát - gondolva a LED későbbi 

besüllyeszthetőségére - válasszuk 10 mm-re, így ennek az oldalnak a hosszúsága legyen 12 + 2x10=32 mm. 

A blokk végleges mérete így 43 x 22 x 32 mm-nek adódik (29. ábra). A tervezés kezdetekor a küvetta 

helyének kivájásához készítsünk egy küvettamodellt a küvetta méreteinél irányonként 0,1 mm-rel nagyobb 

méretben, hogy a méréshez használt küvetták stabilan álljanak majd a küvettatérben, de a kiemelésük is 

kényelmesen megvalósítható legyen (30. ábra).  

https://www.youtube.com/watch?v=tC_z6jznFPY
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30. ábra: A küvettamodell 

Készítsünk egy furatot is a küvettamodellel egyező 12,1 x 12,1 x 45 mm méretben. Készítsük el a küvettatér 

blokkját is (22x32x43 mm) a 31. ábrának megfelelően. 

 

31. ábra: Az alapméretek: 43x22x32 mm 

Ezt követően helyezzük a furatot a küvettatér belsejébe, majd emeljük fel 3mm-re az alaptól, igazítsuk 

középre, majd csoportosítással vágjuk ki a küvetta helyét! A méretezés ellenőrzéséhez a küvetta 

modellünket próbáljuk behelyezni a küvettatérbe (32. ábra). 
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32. ábra: Kivágás, majd virtuális méretpróba! 

A küvettatér kialakítását követheti az áramköri lapok furatainak elkészítése. Ezeknek főbb méretezési 

paraméterei általában leolvashatók az áramkör katalóguslapjáról (33. ábra), de ennek hiányában mi is 

információkat szerezhetünk a fontosabb méretekről pl. oly módon, hogy megmérjük a méreteket egy 

sublerrel, vagy lefényképezzük az áramkört egy milliméterpapírra helyezve (34. ábra), majd a Tracker 

program4 mérőszalagját használhatjuk a pontos méretezéshez egy milliméterpapír méreteit 

referenciaként véve (35. ábra).  

 

33. ábra: Ez könnyebbik eset, amikor egy katalógusban adottak a méretek 

 
4 https://physlets.org/tracker 

https://physlets.org/tracker/
https://physlets.org/tracker
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34. ábra: Mérési lehetőségek 

 

35. ábra: Méretezés Trackerrel 
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A további tervezéshez a Trackerrel történt méretezés alapján a GY-30 formátumú BH1750 típusú lapka 

főbb adatai kerekítve a következők: 18,2 x 13,9 mm. A két rögzítőfurat távolsága 8,7 mm, a furatok 

középvonala a lap aljától 2,8 mm-re van. A detektor a lap aljától 13,9 mm-re található a lapka közepén. A 

fenti adatok birtokában készítsünk süllyesztést a lapka számára oly módon, hogy egyúttal a fénysugár 

számára is készítsük el a furatot. A furatok és a süllyesztés készítésekor tegyük ideiglenesen átlátszóvá a 

blokkot, hogy jobban érzékeljük a teret (37. ábra)! A fényút helyét emeljük fel 11 mm-re az alaptól, majd, 

ahol lehet, igazítsunk, végül csoportosítással vágjuk ki a furatokat. A fénymérő lapka számára készült 

süllyesztés és az elkészült furatok a 38. ábrán láthatók.  

 

36. ábra: Furatok és süllyesztés 

 

37. ábra: Furat a helyén 
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38. ábra: Az elkészült vájat a furatokkal 

Ezt követően készítsünk furatot a LED fényforrás számára. Az előbbiekhez hasonló módon a blokk 

érzékelővel ellentétes oldalán készítsünk furatot egy 5 mm átmérőjű LED számára oda, ahol a fényút furata 

már átdöfte a blokkot a fényút középpontjához illesztve a LED szimmetriatengelyét (39. ábra). 

 

39. ábra: Furat készítése a LED számára 

A furat elkészítése után adjunk hozzá a blokkhoz két előfúrt hengert is a LED-et tartó NYÁK lemez 

rögzítéséhez (40. ábra). 
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40. ábra: A NYÁK rögzítők hozzáadása csoportosítással 

A virtuális „rajzasztalunkon” elkészült küvettateret a 3D nyomtatatás előtt ellenőrizzük az alkatrészek 

képernyőn történő „összeszerelésével” 41. ábra, majd ezt követően már készíthetünk egy 

próbanyomtatást, hogy a valóságban is ellenőrizni tudjuk, hogy mit is terveztünk.  

 

41. ábra: A nyomtatásra kész blokk modellje 

Ha nincsen saját 3D nyomtatónk, a megrendeléshez jó tudni, hogy a küvettablokk FDM technológiával 

készül majd, és alapanyaga fekete színű PLA műanyag a zavaró külső fények árnyékolásának céljából. 

Ez is érdekelheti: 3D-ben nyomtatott lézerállvány fizikaórára5 

 
5 https://pilath.wordpress.com/2020/09/21/nyomtassunk-3d-ben-a-fizikaorara 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Filament_(3D_nyomtat%C3%A1s)
https://variometrum.hu/3d-nyomtato-filament-kategoria
https://pilath.wordpress.com/2020/09/21/nyomtassunk-3d-ben-a-fizikaorara/
https://pilath.wordpress.com/2020/09/21/nyomtassunk-3d-ben-a-fizikaorara
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Röviden a mikrokontrollerekről 

A bevezetőben említett virtuális műszerek vezérlését általában valamilyen mikrokontroller alapú kártyára 

bíztuk. Itt röviden összefoglalom, amit ezekről a korszerű eszközökről alapszinten ismerni érdemes, hisz a 

közeljövőben megkerülhetetlenül részeivé válnak majd fizikaóráinknak is. A mikrokontrollerek vagy 

mikrovezérlők egyetlen integrált áramkörbe ágyazott, általában vezérlési feladatokra optimalizált 

célszámítógépek. A mikrokontrollerekben egy mikroprocesszor található kiegészítve az áramköri lapkájára 

integrált perifériákkal, AD és DA konverterekkel, RAM és ROM memóriával. A 21. században a legtöbb 

hétköznapi ezközünkben is ilyen mikrokontroller lapul: a digitális vérnyomásmérőtől, az autónk parkolását 

segítő rendszerekig. Általános célú fejlesztéshez különböző platformokat használnak. Egy ilyen platform az 

úgynevezett IDE-ből (integrált fejlesztői környezet) és egy a mikrovezérlőt is tartalmazó nyomtatott 

áramköri kártyából (Board-ból) áll. Előbbi segítségével programokat írhatunk és tesztelhetünk egy személyi 

számítógépen, utóbbi pedig egy hardver eszköz, amelyre az előzőleg elkészített programokat feltölthetjük 

a számítógépen keresztül, majd elektronikus eszközöket vezérelhetünk a segítségével. E mikrovezérlők 

használhatóságát könnyedén kiegészíthetjük az úgynevezett Shield-ekkel, amelyek a kártyákhoz 

egyszerűen illeszthető elektronikai áramkörök. Ezek segítségével egy ilyen kártyával akár közvetlenül az 

internethez is csatlakozhatunk, motorokat, LED-eket vezérelhetünk vele, Wi-Fi, vagy Bluetooth hálózatra 

kapcsolódhatunk a segítségükkel. A kínálat szerteágazó. Részletesebben csak a három legelterjedtebb 

alaplapot mutatom majd be, amelyek jól használhatók fizikaóráinkon is. Ezek közül az egyik 

legelterjedtebben használt az Arduino család. Kínai online boltokból rendelve akár ezer forint alatt is 

beszerezhető egy UNO vagy NANO kártya. Ezek a kártyák óriási kiegészítőpiacuknak köszönhetően jelentős 

szenzor és extra hardverkomponens kínálattal rendelkeznek. Fejlesztéseink során esetenként még az 

Arduinónál is kényelmesebben célhoz érhetünk, ha a másik bemutatásra szánt lapkával, a micro:bit-tel 

próbálunk megoldást találni mérési feladatainkra. Igaz, hogy ez a kártya lényegesen drágább egy 

Arduinónál (közel hatszor annyiba kerül), de ez sem megfizethetetlen. Ezt az Arduinónál később piacra 

dobott kártyát a brit BBC televíziós társaság számos piacvezető vállalat közreműködésével készítette el, és 

2016 -tól a szigetország közel egymillió tizenéves diákja kapta már kézbe ingyenesen. Ezen a kártyán 

számos olyan kiegészítő kapott még szakszerűen illesztett elhelyezést, mely egy Arduino esetén csak külön 

bővítményként szerezhető be. Ilyen például a kártyára integrált Bluetooth chip, két nyomógomb, egy 

gyorsulásmérő, egy beépített mágneses szenzor, de helyet kapott egy 5x5-ös LED-mátrix is egyszerű 

kijelzőként. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikrovez%C3%A9rl%C5%91
https://www.arduino.cc/
https://microbit.org/
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42. ábra: Egymás mellett 

Mindkét eszköz (42. ábra) egy USB kábel segítségével csatlakoztatható egy személyi számítógéphez, 

amelyen az eszközök programozásához használható fordítóprogramok (IDE) futtathatók. A harmadikként 

bemutatásra szánt automatizálásra, adatgyűjtésre alkalmas platform az amerikai National Instruments 

által kifejlesztett myDAQ. Az NI myDAQ egy burkolattal ellátott hordozható adatgyűjtő (DAQ) (43. ábra) 

eszköz, amely a NI LabVIEW alapú szoftver IDE-t használva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

mérjék és elemezzék a valóságos világból érkező jeleket. Az NI LabVIEW szoftverével és egy számítógéppel 

együtt a diákok képesek jeleket feldolgozni és egyszerű folyamatokat ellenőrizni, vezérelni. Ez az eszköz 

kellően robosztus (tanárbiztos), és jól védi magát a felhasználók által elkövethető tévedésektől. A hardver 

agya egy NI-STC3 időzítő és szinkronizációs áramkör. A vezérlőprogram itt nem az eszközön, hanem a saját 

számítógépünkön fut, amelyhez a doboz egy USB kábelen keresztül csatlakozik. Többletet jelent, hogy 

tartalmaz egy 3,5 digit felbontású DVM áramkört, valamint az AD és DA konverterei 16 bites felbontásúak. 

Van benne egy 16 bites felbontású hangkártya, akár 200 kHz-es mintavételi frekvenciával. Hátránya, hogy 

nem kezeli az I2C kommunikációval rendelkező szenzorokat, így az Arduinókhoz fejlesztett szenzorok jó 

részével nem kompatibilis. Azonban ez is áthidalható, hisz az anyagép COM portjain keresztül képes 

kommunikálni egy Arduino kártyával, amely közvetítheti az Arduinóhoz kapcsolt I2C szenzorból érkező 

mérési eredményeket. Magyarországon az NI már évek óta ír ki pályázatokat fizikatanárok számára, a 

myDAQ platform segítségével megvalósított fizikai mérések fejlesztésére. Kellő vonzerője ezeknek a 

pályázatoknak, hogy az NI biztosítja a hardvert és a fejlesztéshez szükséges jogtiszta szoftvert is. A pályázat 

díjazása is figyelemre méltó. A győztes csapat tanára 400 000 Ft, a diákok 200 000 Ft/fő jutalomban 

részesülnek, és az iskola megkapja a fejlesztéshez használt eszközöket. 

https://www.ni.com/hu-hu/shop/labview.html
http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm
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43. ábra: Az NI myDAQ 

A témakört hasznosan kiegészítő irodalmak: Az Arduino UNO platform6, Arduino alapok7,  

micro:bit hardver8, Ni myDAQ leírás9 

Fejlesztői környezetek 

Egy mikrokontroller belső működése során csak bináris számokat tud kezelni. Ez nemcsak a kezelendő 

adatokra, számokra igaz, hanem azokra az utasítássorozatokra is, amelyeket azért adunk meg a gépnek, 

hogy megmondjuk neki, mit kell csinálnia az adatokkal. Ez a bináris gépi kód számunkra érthetetlen. Ahhoz, 

hogy egy mikrokontrollerrel megértessük magunkat olyan fordítóprogramokat kell alkalmaznunk, melyek 

képesek a számunkra érthetőbb rendszerint angol nyelvű utasítássorozatokat bináris számokká alakítani. 

Ilyen fordító rendszerből is sokféle változat létezik. Tekintsük át a számunkra leghasznosabbakat. 

Az Arduino IDE 

Az Arduinók programozása egy nyílt forráskódú, Java nyelven írt integrált fejlesztői környezetben (IDE) 

történik (44. ábra). Ebben a környezetben a kártyákra tölthető lefordítható kód a C++ nyelv elemeire épül. 

Az általános számítógépeken és az okostelefonokon valamilyen operációs rendszer fut. Az Arduinón, 

egyszerűsége miatt erre nincs szükség, kizárólag a fejlesztő által írt kód fut rajta, ami közvetlenül fér hozzá 

minden hardverkomponenshez. Ha C nyelven megírtuk a programot, akkor azt az IDE lefordítja, majd ezt 

 
6 https://figshare.com/articles/Az_Arduino_UNO_platform/11971794/1 
7 http://megtestesules.info/hobbielektronika/2014/talk10.pdf 
8 https://tech.microbit.org/hardware 
9 http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/myDAQ_magyar.pdf 

https://figshare.com/articles/Az_Arduino_UNO_platform/11971794/1
http://megtestesules.info/hobbielektronika/2014/talk10.pdf
https://tech.microbit.org/hardware
http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/myDAQ_magyar.pdf
https://figshare.com/articles/Az_Arduino_UNO_platform/11971794/1
http://megtestesules.info/hobbielektronika/2014/talk10.pdf
https://tech.microbit.org/hardware
http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/myDAQ_magyar.pdf
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a kódot feltöltjük a mikrovezérlő memóriájába, és már fut is. Egy C-ben írt program mindig a main() 

függvény hívásával indul.  

 

44. ábra: Egy Arduino IDE 

Az Arduino programozási környezetben egy kicsit eltértek ettől, itt két függvényt kell használnunk. Az első 

a setup(), amely a program elején, a bekapcsolás után csak egyszer fut le. Ebbe kell minden kezdeti 

beállítást beleírni. Ezt követi a loop() függvény, amely addig pörög, amíg ki nem kapcsoljuk a kártyát. Az 

Arduino IDE telepítéséről egy részletes leírást olvashat itt10. Az Arduino programozási alapismeretekről az 

MTA-SZTE kutatócsoport is írt egy remek letölthető tanulmányt11. Kezdőknek feltétlenül érdemes 

elolvasni.  

Fejlesztői környezetek a micro:bit kártyához 

Programozzunk Blokkeditorban 

Mint azt majd később látni fogjuk, egy micro:bit kártya programozható az Arduinókhoz fejlesztett IDE 

segítségével is, de elsőként a micro:bit kártyák programozásához fejlesztett, alapértelmezett fejlesztői 

 
10 https://www.ob121.com/doku.php?id=hu:arduino:soft_basic 
11 https://ndownloader.figshare.com/files/21980319 

https://www.ob121.com/doku.php?id=hu:arduino:soft_basic
https://www.ob121.com/doku.php?id=hu:arduino:soft_basic
https://ndownloader.figshare.com/files/21980319
https://www.ob121.com/doku.php?id=hu:arduino:soft_basic
https://ndownloader.figshare.com/files/21980319
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környezeteket ismertetem röviden. Programozási környezetként legismertebb a fiatalabb korosztály 

számára a Microsoft és az MIT bevonásával készült webes felület (45. ábra), amelyen a programozás a 

Scratchben megszokott blokkok behúzogatásával történik. Az Arduinón futó programokhoz hasonlóan itt 

is két alapfüggvény található az indításhoz. A kezdeti beállításokat az „indításkor” blokkba kell behúzni, ha 

szükség van valamilyen inicializálásra. Ez felel meg az Arduino setup() függvényének, majd ezt követi a 

program többi része, amelyet az „állandóan” blokkba húzogathatunk. Ez utóbbi szintén egy végtelen ciklus, 

amely kikapcsolásig fut, és az Arduinóban megszokott loop() függvénynek felel meg. 

 

45. ábra: A micro:bit blokkokat alkalmazó fejlesztői környezet 

JavaScriptben is írhatunk kódot 

A Microsoft MakeCode12 webes programozási környezete lehetővé teszi egy Statikus TypeScript nyelv 

használatát is, így JavaScript nyelven is programozhatjuk a kártyánkat. A webes felületen ráadásul 

váltogathatunk is (46. ábra) a két nézet között, megkönnyítve az átjárást a két „nyelv” között. 

 

46. ábra: Váltogatás a fejlesztői felületek között 

 
12 https://makecode.microbit.org 

https://makecode.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/
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A JavaScriptben írt program is egy inicializálással kezdődik. A 45. ábrán látható blokk java nyelven így fest: 

let Start = 0 

basic.showIcon(IconNames.Heart) 

pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0) 

//A fenti a kódrészlet a program inicializálására szolgáló „indításkor” blokknak felel meg. 

// Ezt követi az   Arduino loop()-nak megfelelő 

basic.forever(function () { 

) 

Mivel barkácsolásainkhoz ezt a felületet szinte soha nem fogjuk használni, részletesebb bemutatását 

mellőzöm. Aki szeretne elmélyedni a JavaScript nyelv micro:bithez aktualizált nyelvjárásában, megteheti 

itt13. 

Kódolhatunk Pythonban is 

A micro:bit fejlesztői fontosnak érezték, hogy a kártya programozható legyen a népszerű Python 

programozási nyelven is. A Pythonnak azt a verzióját, amely a BBC micro:bit-en fut, MicroPythonnak 

nevezik. Az ehhez használható webes felület14 néhány kattintással szintén elérhető a micro:bit főoldaláról. 

A BBC micro:bit MicroPython dokumentációja itt olvasható15. A program itt is két függvény hívására épül. 

 

47. ábra: Webes felület a Python programok írásához 

A fent bemutatott rövid programocska ezen a nyelven is egy inicializálással kezdődik 

display.show(Image.HEART), majd az Arduinóban szokásos loop() függvény helyett ebben a nyelvben a 

while Tru: ciklust hívjuk meg, amely szintén a kártya lekapcsolásáig pörgeti a programot. A 45. ábrán 

látható blokk MicroPython nyelven valahogy így fest (47. ábra). Az, hogy ki melyik nyelven programozza a 

micro:bit kártyáját, attól függ, hogy milyen célból szeretné használni. A programozás alapjainak 

elsajátításához kisiskolás korban nyilván a blokknyelv használata az ajánlatos. Fizikai mérésekhez én inkább 

a MicroPython nyelvet ajánlom, főleg azért, mert található hozzá egy olyan offline editor is, amelyből 

 
13 http://www.microbit-js.org/javascript/?LMCL=nFrHen 
14 https://python.microbit.org/v/2.0 
15 https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v1.0.1 

http://www.microbit-js.org/javascript/?LMCL=nFrHen
http://www.microbit-js.org/javascript/?LMCL=nFrHen
http://www.microbit-js.org/javascript/?LMCL=nFrHen
https://python.microbit.org/v/2.0
https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v1.0.1/
http://www.microbit-js.org/javascript/?LMCL=nFrHen
https://python.microbit.org/v/2.0
https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v1.0.1
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gyorsan és kényelmesen feltölthetők a kódok a lapkára, és van benne egy szintaktikai ellenőrző rész is. Erre 

a célra én az ingyenes MU editort tartom a legalkalmasabbnak. Ez a fejlesztői környezet az alap Python 

mellett rendelkezik olyan könyvtárakkal is, amelyek többek között képesek kezelni a micro:bit speciális 

hardverközeli utasításkészletét. Ráadásul használható Adafruit áramköri lapkáinak és mini-

számítógépeinek kódolására is az un. CircuitPython nyelven. Ez a bemutató16 elmagyarázza, hogyan 

használható az Mu mikrovezérlők programozásához. 

Ismerkedjünk meg az MU editorral 

A MU letöltéséről és installációjáról további információt találunk az editor honlapján17. A Mu futtatható 

Windows, OSX és Linux operációs rendszer alatt is. Miután telepítettük az Mu-t, egy USB kábellel 

csatlakoztatjuk a micro:bit kártyát az MU-t futtató számítógéphez (48. ábra). A kódodat az Mu editor 

szerkesztőablakába írhatjuk, majd a „Flash” menü elemre kattintva feltölthető a lefordított kód a micro:bit 

memóriájába. Ha a feltöltés nem működne, ellenőrizze, hogy a micro:bit megjelenik-e USB 

tárolóeszközként a fájlkezelőben. A programozandó kártya típusát a „mód” menüből választhatjuk ki a 49. 

ábrának megfelelően. Ez az IDE is rendelkezik az Arduino „soros monitor” és „soros plotter” 

üzemmódjainak megfelelő üzemmóddal. Ezek a „REPL” és a „Plotter” menüből választhatók ki.  

 

.  

48. ábra: A program feltöltése a kártyára 

 
16 https://www.youtube.com/watch?v=zmOxOusMvjo 
17 https://codewith.mu 

https://www.youtube.com/watch?v=zmOxOusMvjo
https://codewith.mu/
https://www.youtube.com/watch?v=zmOxOusMvjo
https://codewith.mu/
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Aki nem ismeri, vagy szeretne részletesebben is elmélyedni a Python nyelvben, annak ajánlok egy 

ingyenesen hozzáférhető OSZK kiadványt: Gérard Swinnen: Tanuljunk meg programozni Python nyelven18. 

Fogjunk hozzá bátran, mert szerencsére a micro:bit általában nem bosszulja meg bátor tudatlanságunkat. 

Az editorunkban legkésőbb a kód feltöltése előtt mindenképpen kapunk valamilyen hibaüzenetet. Ezt 

célszerű megelőzni a Check menüre kattintva. Ha már feltölthető a kódunk (szintaktikailag nem hibás), 

akkor jutalomként „Well done!, No problems here” vagy valamilyen más hasonló biztató üzenetet kapunk. 

 

49. ábra: Módválasztó az Mu editorban 

Programozzuk a micro:bit kártyát az Arduino IDE használatával 

[1] Bár nem a micro:bit kártyákhoz tervezték, de a Micro:Bit-et az Arduino eszközök programozásához 

használt Arduino IDE felületen keresztül is programozhatjuk, így az Arduino kártyákhoz fejlesztett 

szenzorok a szoftverkönyvtáraikkal együtt birtokba vehetők. Ily módon olyan kiegészítőket is 

használhatunk, amelyek az ipari környezetben elterjedt I2C buszrendszer segítségével kapcsolódhatnak 

egy micro:bit kártyához. Így közel 30 olyan érzékelővel bővíthetjük a kártyába épített szenzorkészletünket, 

mint az UV vagy infravörös sugárzás mérésére alkalmas kártyák, nyomás és erőmérő szenzorok, LIDAR 

alapú és ultrahangos távolságmérők. A micro:bit hardveres szempontból egy nRF51-es chip köré épített 

platform, amelyet az Arduinókhoz fejlesztett IDE környezet alapértelmezett módon nem támogat, de az 

Arduino IDE rugalmas környezete lehetővé teszi, hogy a meglévő környezetet kibővítsük az nRF51 

platformmal is. Ennek a lehetőségnek az igénybevételéhez először telepíteni kell a fejlesztői 

 
18 https://mek.oszk.hu/08400/08435/08435.pdf 

https://mek.oszk.hu/08400/08435/08435.pdf
https://www.bluedot.space/tutorials/how-many-devices-can-you-connect-on-i2c-bus/
https://www.bluedot.space/tutorials/how-many-devices-can-you-connect-on-i2c-bus/
https://www.bluedot.space/tutorials/how-many-devices-can-you-connect-on-i2c-bus/
https://mek.oszk.hu/08400/08435/08435.pdf


38 

környezetünkhöz egy offline módon futó Arduino IDE programot (ha még nem telepítettünk ilyet a 

korábbiakban). Ezzel a fejlesztői környezettel alapértelmezett üzemmódban Arduino kártyákat 

programozhatunk. A micro:bit kártya programozásához első lépésként a Fájl > Beállítások útvonalon 

elérhető panelen írjuk be a szükséges URL címet: sandeepmistry.github.io/arduino-

nRF5/package_nRF5_boards_index.json19 a További Alaplap kezelő URL-ek szövegdobozba, az 50. ábrának 

megfelelően. 

 

50. ábra: Az Arduino IDE bővítése a micro:bit kártyával 

Ezt követően az Eszközök > Alaplap > Alaplap kezelő útvonal mentén lépjünk be az eszközök hozzáadását 

lehetővé tevő panelre, adjuk meg az nRF5x-et, majd telepítsük a „NordicSemiconductor nRF5 Boards” 

bySandeepMistry-t (51. ábra)! 

 
19 https://sandeepmistry.github.io/arduino-nRF5/package_nRF5_boards_index.json 

https://www.arduino.cc/en/main/software
https://sandeepmistry.github.io/arduino-nRF5/package_nRF5_boards_index.json
https://sandeepmistry.github.io/arduino-nRF5/package_nRF5_boards_index.json
https://sandeepmistry.github.io/arduino-nRF5/package_nRF5_boards_index.json
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51. ábra: A bővítés következő lépése 

A telepítés (ez eltarthat néhány percig) után már megtalálhatjuk a micro:bit programozásához szükséges 

beállításokat az Eszközök menüelem alaplapjai között, ezen belül fogjuk találni a BBC micro:bit kártyát is 

(52. ábra). 

 

52. ábra: A kártya kiválasztása 

További lépésként állítsuk be az Eszközök menüelemből a SoftDevice opciót „Semmi”-re, az 53. ábrának 

megfelelően.  
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53. ábra: A ,,Softdevice" beállítása 

Végül állítsuk be azt a „Port”-ot is, amelyen keresztül a micro:bit kommunikálni fog az Arduino IDE 

fejlesztőrendszerrel (54. ábra). 

 

54. ábra: A Port beállítása 

Részletesebb leírás példaprogramokkal és könyvtárakkal az Adafruit20 oldalain található. 

A myDAQ programozási felülete 

[2] A myDAQ a LabVIEW grafikus programozási nyelv fejlesztői környezetéből programozható. Mint ilyen, 

teljesen másfajta gondolkodásmódot kíván, mint a hagyományos procedurális vagy objektumorientált 

nyelvek. Természetesen a LabVIEW-n kívül más grafikus programozási nyelvek is léteznek, mint pl. 

 
20 https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/use-micro-bit-with-arduino.pdf 

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/use-micro-bit-with-arduino.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/use-micro-bit-with-arduino.pdf
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Simulink, de talán ide sorolható a micro:bit-hez tartozó blokkprogramozói felület is, bár ez nem 

adatvezérelt. Amikor a LabVIEW megalkotói kidolgozták az adatfolyam-programozást21, akkor 

vezérelvként a mérőműszerekre jellemző adatbeolvasás –> feldolgozás –> kijelzés tipikus feladatsora 

lebegett a szemük előtt. A nyelv szerkezetét és elemeit is ennek az adatfolyamnak a minél egyszerűbb 

leírhatósága határozta meg. Ebből következően a hagyományos procedurális programozási elvek és 

konstrukciók nem, vagy csak áttételesen alkalmazhatók. Szintén nem alkalmazhatók közvetlenül az 

objektumorientált programozás fogalmai. A LabVIEW segítségével csak néhány kattintás egy olyan 

program megírása, amelyet C nyelven órák alatt sem lehetne elkészíteni. A LabVIEW-ban a programokat 

„virtuális műszernek” (Virtual Instrument), vagyis VI-nek nevezik. Ha megnyitunk egy .vi kiterjesztésű VI 

fájlt a LabVIEW-val, akkor megjelenik a virtuális műszer előlapja, a bemeneti és kimeneti egységek (vezérlő 

és megjelenítő blokkok Control, Indicator), valamint a köztük kapcsolatot teremtő funkcionális egységek, 

amelyek a blokkdiagramon össze vannak huzalozva. A huzalozás jelenti a végrehajtás menetét, lényegében 

a programot. Minden bemeneti és kimeneti egységnek kétféle megjelenési formája van: a Front Panelen 

a Ctrl+E billentyűkombinációval válthatunk a két nézet között (56. ábra). A program használatának egy 

részletesebb leírása itt olvasható.  

 

55. ábra: Egy hangkártya alapú oszcilloszkóp két nézete 

Ez a program több szempontból is hasznos lehet egy fizikatanárnak: szemléletes kijelzők építhetők benne 

Arduino alapú mérőeszközöknek is, képes kezelni egy PC hangkártyáját, így speciális NI célhardver nélkül 

is sokféle mérőeszköz készíthető vele, adatforrása lehet egy PC-hez kapcsolt Bluetooth port, így ezen 

keresztül a mobiltelefonjainkba épített szenzorok adatait is képes fogadni. Hátránya, hogy meglehetősen 

drága a jogtiszta verzió, de az oktatási intézmények könnyen hozzájuthatnak ingyenes licenszekhez. A 

próbaverzió is ingyenes egy ideig. Itt jegyezném meg, hogy bár a NI termékei nagyon elterjedtek az iparban 

(2016-ban 1,23 milliárd dollár bevétele volt a cégnek), azért a LabVIEW sem csodaszer, alapos ismeretéhez 

 
21 https://www.ni.com/hu-hu/innovations/white-papers/06/virtual-instrumentation.html 

https://www.ni.com/hu-hu/innovations/white-papers/06/virtual-instrumentation.html
http://www.mcl.hu/sites/default/files/ml3_m1_labview.pdf
https://www.quora.com/What-software-programs-are-used-at-SpaceX#:~:text=One%20of%20the%20softwares%20used,become%20an%20engineer%20in%20SpaceX.
https://www.ni.com/hu-hu/innovations/white-papers/06/virtual-instrumentation.html
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ugyanolyan fáradságos út vezet, mint bármilyen más programozási nyelv elsajátításához. Noha néhány óra 

tanulás, gyakorlás után már tudunk az 55. ábrán láthatóhoz hasonló szintű használható programokat írni, 

azért hónapok, évek múlva is lesz még hova fejlődnünk. A lényeg, hogy bátran kezdjünk hozzá, még akkor 

is, ha egy kicsit szokatlan. 

Programozzuk a mobilunkat 

[3] [4] [5] Mint azt már a virtuális műszerek ismertetésénél is kiemeltem, kísérleteinkben a 

mobiltelefonoknak kettős szerepe lehet. Egyrészt szóba jöhetnek mint vezetéknélküli kapcsolattal 

rendelkező érzékelők, másrészt az érintőképernyőjük kijelzőként, az oda helyezett ikonok pedig 

vezérlőként is szolgálhatnak. Még a legegyszerűbb okostelefonokban is találunk gyorsulásmérőt és a 

mágneses tér érzékelésére fejlesztett Hall-cella alapú szenzorokat. Amennyiben szeretnénk adatokat 

nyerni ezekből a szenzorokból, alapszinten el kell sajátítanunk a mobiltelefonok programozását is. 

Szerencsére ezen a területen is válogathatunk a jobbnál jobb fejlesztői felületek között. Ha a cél a gyors 

siker és korábbi ismereteink újrahasznosítása, akkor válasszuk az MIT által Android telefonokhoz fejlesztett 

App Inventor-t, melynek segítségével saját applikációkat lehet készíteni. A kódolás itt is blokkok 

mozgatásával lehetséges, bár ez egy kicsit bonyolultabb, mint a Scratch-é. A fejlesztői felületet egy 

böngészőből érhetjük el ezen22 az  oldalon. Az App Inventor használatához szükségünk van egy Gmail-

fiókra, mert ezzel tudunk belépni a személyes felhő alapú fejlesztői oldalunkra. A fejlesztés megkezdése 

előtt az Androidos mobilunkra le kell tölteni a Play Áruházból az AI Companion nevű alkalmazást23. Ez teszi 

majd lehetővé, hogy a végleges appot telepíteni tudjuk a telefonunkra. Ehhez a telefonunkon a 

Beállítások/Biztonság menüben kell engedélyezni az „Ismeretlen forrásból származó alkalmazások 

telepítését”. Ezzel adunk engedélyt, hogy egy külső forrásból származó, azaz nem a Google Playből 

származó appot is lehessen telepíteni és használni a mobilon. Érdemes tudni, hogy ékezeteket sem a 

projekt, sem a gombok elnevezésénél nem használhatunk. A Blocks felületen készíthetjük el a parancsokat, 

a Designer felületen felrakott vezérlőkhöz, kijelzőkhöz. Ha már kész az app, akkor a Build menüpont alatt 

tudunk .apk kiterjesztésű telepítőfájlt generálni. Ha van a mobilon megfelelő kamera, akkor a „provide QR-

code for .apk” pontot válasszuk, ekkor elkezdődik a fordítási folyamat, majd a végén a képernyőn 

megjelenik egy QR kód. Erről közvetlenül a mobilra tudjuk letölteni a fájlt. Fontos, hogy az app 

telepítésekor a telefonunk és az a PC is, amelyen a fejlesztést végezzük, közös WI-FI hálózaton legyenek. A 

„save .apk to my computer” menüpontban saját gépünkre is elmenthetjük a kész appot, hogy onnan 

például egy USB-kábelen másoljuk át a telefonra, vagy megosszuk másokkal. Egy rövid, hasznos, célratörő 

leírás a program gyors megismeréséhez itt24 olvasható. A program használhatóságára egy rövid 

 
22 http://appinventor.mit.edu 
23 https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=en 
24 https://www.origo.hu/techbazis/20161014-megmutatjuk-hogyan-kell-programozni.html 

http://appinventor.mit.edu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=en
https://www.origo.hu/techbazis/20161014-megmutatjuk-hogyan-kell-programozni.html
http://appinventor.mit.edu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=en
https://www.origo.hu/techbazis/20161014-megmutatjuk-hogyan-kell-programozni.html
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példakódot láthatunk az 56. ábrán, amelyben a telefonunk gyorsulásmérő szenzorának adatait küldjük át 

egy fogadóállomásnak a Bluetooth csatornán keresztül. 

 

56. ábra: Gyorsulásszenzor adatainak küldése a Bluetooth csatornán 

 Adatok küldése és fogadása  

Saját mérőeszközeink tervezésekor az egyik alapvető feladat a szenzorokból megszerzett információk 

továbbküldése egy fogadóállomásnak, ahol ezeket az adatokat valamilyen szemléletesen megjeleníthető 

piktogrammá (többnyire valamilyen grafikonná) alakíthatjuk. Ezekben az esetekben a szenzorok 

valamilyen mikrovezérlőt tartalmazó kártyához, Arduinóhoz, micro:bithez kapcsolódnak. A mikrovezérlők 

pedig valamilyen vezetékes, vagy vezetéknélküli csatornán kommunikálnak az adatfolyamot fogadó PC-vel 

vagy okostelefonnal. A kommunikáció a csatornától (vezetékes vagy rádiós) függetlenül az esetek döntő 

többségében a soros protokoll segítségével történik. Ha egy okostelefonról küldünk adatokat, akkor is 

soros kommunikációt használunk, de a csatorna rádió alapú (legtöbbször a Bluetooth vagy néha WI-FI). Az 

adatok fogadása is a COM porton keresztül soros protokoll használatával történik. 

Adatok küldése Arduinókból 

A soros csatorna használatának engedélyezését a setup() függvény hívásakor kell engedélyezni. 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

} 

A Serial.begin függvény kétféle módon hívható: 

Serial.begin(speed) 

Serial.begin(speed, config) 
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Az első esetben elegendő megadni az átviteli sebességet (baud rate), a második esetben beállíthatjuk a 

paritásra, adat- és stopbitekre vonatkozó információkat is. Az esetek 95%-ban használjuk bátran az 

alapértelmezett értékeket. Az adatfolyam küldése döntően a loop() ciklusban történhet, a kártya 

sebességétől függő szekvenciával. 

void loop() { 

  val1 = analogRead(AnalogPin1); 

  Serial.println(val1); // Kiírjuk a sort 

} 

Amennyiben szükségünk van a két mérés között eltelt időre, ezt kérdezzük le a mikrovezérlő órájából. 

int AnalogPin1 = 0; 

String Egy_sor = ""; 

int val1; 

unsigned long StartTime; 

unsigned long ElapsedTime; 

//Inicializáljuk a kezdeti feltételeket! 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  StartTime = millis(); 

} 

A loop() ciklusban a mérési eredményhez hozzáfűzzük a mérés időpontját is, a kezdettől mérve, 

milliszekundum pontossággal. 

void loop() { 

  val1 = analogRead(AnalogPin1); 

  val2 = analogRead(AnalogPin2); 

  ElapsedTime = millis() - StartTime; 

  Egy_sor.concat(val1); 

  Egy_sor.concat(","); 

  Egy_sor.concat(ElapsedTime); 

  Serial.println(Egy_sor); // Kiírjuk a sort 

  delay(50);// Itt állítjuk be a mintavételi sűrűséget 

  Egy_sor = ""; 

} 
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Adatok küldése micro:bit-ből 

Az adatok a micro:bit-ből is az Arduinóhoz hasonló módon küldhetők. Az alapértelmezett baud rate a 

micro:bit kártyák esetén 115200. Szükség esetén a kódból lehet rajta változtatni. Ha az Arduinóban 

bemutatott kódot szeretnénk átírni micro:bitre, akkor ezt többféle felületen is megtehetjük. Elsőként 

lássuk a blokk editorban készített kódot (57. és 58. ábra). 

 

57. ábra: A mérés kezdésének rögzítése 

 

58. ábra: Kiírjuk a soros portra a 0 lábon mért feszültséget, és hogy mikor mértük. 

Ugyanez a kód JavaScriptben: 

let s = "" 

let a = 0 

let T = input.runningTimeMicros() / 1000 

basic.forever(function () { 

    a = pins.analogReadPin(AnalogPin.P0) 

    s = convertToText(a) 

    s = "" + s + "," 

    a = input.runningTimeMicros() / 1000 - T 

    s = "" + s + convertToText(a) 

    serial.writeString(s) 

}) 

Végül a fenti kód a Python nyelvjárásban: 



46 

s = "" 

a = 0 

T = input.running_time_micros() / 1000 

 

def on_forever(): 

    global a, s 

    a = pins.analog_read_pin(AnalogPin.P0) 

    s = convert_to_text(a) 

    s = "" + s + "," 

    a = input.running_time_micros() / 1000 - T 

    s = "" + s + convert_to_text(a) 

    serial.write_string(s) 

basic.forever(on_forever) 

Mint a kódból kiderül Pythonban a serial.write_string() függvénnyel küldhetünk adatokat a soros portra. 

Adatküldés vezeték nélkül 

Az amerikai PASCO cég néhány éve szabadalmaztatta a Wireless Smart Cart25 névre keresztelt 

eszközkészletét. A készletben a PASCO intelligens kiskocsiját vezeték nélküli érzékelőkkel egészíti ki, 

amelyek mérni képesek bizonyos fizikai paramétereket valós időben, majd a ,,Bluetooth ® Low Energy” 

(BLE) vezeték nélküli technológiával csatlakozva átküldik a szenzorok jeleit egy kijelzőként funkcionáló, az 

adatokat elemző számítógéphez, vagy mobiltelefonhoz. Amennyiben mi is valamilyen hasonló megoldást 

szeretnénk, akkor kártyától (Android telefon, Arduino, micro:bit) függően többféle megoldás közül 

választhatunk.  

Adatküldés Androidból 

Mint azt már korábban említettem, a telefonunk betölthet szenzor szerepet, és üzemelhet kijelzőként is. 

Ha szenzorként használjuk, akkor az adatokat vezeték nélküli csatornán, a telefonba épített Bluetooth 

segítségével küldhetjük el a fogadónak. Egy ilyen adatküldő modul látható az 56. ábrán, ahol a 

gyorsulásmérő szenzor által mért értéket küldjük string formátumra konvertálva. Itt a szöveg végéhez kell 

hozzáfűznünk egy ”\n” karaktert, jelezve, hogy itt a sor vége.  

Küldjünk adatokat a micro:bit-ből a Bluetooth csatornán 

A kommunikáció feltétele, hogy a micro:bit kártyánk és a fogadóállomás (PC, Androidos mobil) párosítva 

legyen. Ennek több lehetséges módja is van, de itt emelném ki, hogy amennyiben egy micro:bit kártyára 

 
25 https://www.pasco.com/products/smart-cart 

https://www.pasco.com/products/smart-cart
https://www.pasco.com/products/smart-cart
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egy új programot töltünk fel, utána minden esetben célszerű újra párosítani az eszközt a fogadóállomással. 

A párosítás lépései jól nyomon követhetők a folyamatot bemutató YouTube videón26. Ennek első 

lépéseként kapcsoljuk be a Bluetootht a mobilunkon, majd nézzük meg a párosított eszközök listáját. Ha 

korábban már párosítottuk a micro:bitünket, akkor a telefonon töröljük a korábbi párosítást. Egy 

áramforráshoz (3,5V telep, USB kábel) kapcsolt micro:bit kártya A, B, valamint a Reset gombjainak együttes 

lenyomását követően a Reset gombot felengedve beúszik a LED mátrixra egy Bluetooth szimbólum. Ezt 

követően megjelenik a mobilon is az új párosítható eszközök listáján a mi párosítandó micro:bitünk. A 

mobilon látható listán a micro:bitre kattintva megjelenik a micro:bit kártyánk LED kijelzőjén egy nyíl, amely 

az A gombra mutat. Ezt megnyomva a mobilunk egy hatjegyű számot vár, amely a micro:bit LED mátrixán 

jelenik meg, egymást követő számok formájában. Én először az első négy számot szoktam begépelni, majd 

az ismételt megjelenítést követően beírom a még hiányzó utolsó két számjegyet is. A telefonon az OK 

gomb megnyomásával rögzítem a számsort. A sikeres párosítást követően egy pipa jelenik meg a micro:bit 

kártya LED mátrixán. A mobilunk Bluetooth listáját ismételten áttekintve a párosítást követően már 

láthatunk majd egy, a micro:bitünkre utaló nevet (a videóban27 ez a név „tigez”) is a párosított eszközök 

listáján. A párosítást megelőzően töltsünk fel egy rövid kis példaprogramot a micro:bitre, amellyel 

tesztelhetjük a kapcsolatot. Hangsúlyozom, hogy először a micro:biten futtatni kívánt programot töltsük 

fel, majd ezt kövesse a párosítás! Ha módosítunk a micro:biten futó programon, érdemes újból párosítani 

a mobilt és a micro:bitet. Egy kicsit kényelmesebb lehetőség, ha a párosításhoz telepítjük a mobilunkra a 

micro:bit28 alkalmazást a Google Play áruházból. Ez lehetővé teszi a mobil és a micro:bit párosítását egy 

grafikus kezelői felületen. Erről egy részletesebb leírás és videó itt29 található. A grafikus felületen történő 

Bluetooth kapcsolatot tartalmazó fejlesztéshez az elemkészlet Extensions menüjére kattintva (59. ábra) 

egy külső könyvtárból importálni kell a Bluetooth modult. A fejlesztőrendszer ezt követően a rádió modult 

lecseréli a Bluetooth modulra (60. ábra). A továbbiakban ennek a modulnak az elemeit húzhatjuk majd be 

a fejlesztendő programunkba. 

 
26 https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI 
27 https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI 
28 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.microbit 
29 https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000065804-how-do-i-pair-my-bbc-micro-bit-with-
the-android-app- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI
https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.microbit
https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000065804-how-do-i-pair-my-bbc-micro-bit-with-the-android-app-
https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI
https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.microbit
https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000065804-how-do-i-pair-my-bbc-micro-bit-with-the-android-app-
https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000065804-how-do-i-pair-my-bbc-micro-bit-with-the-android-app-
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59. ábra: A Bluetooth bővítmény importálása 

 

60. ábra: A rádió modul lecserélve 

Tapasztalataim szerint a Bluetooth kapcsolat stabil működésének a feltétele az is, hogy mielőtt áttöltenénk 

egy programot a micro:bit kártyára, módosítani kell az alapértelmezett párosítási beállításokat. Ehhez az 

editorban a jobb oldali felső fogaskerékre (61. ábra) kell kattintani, majd ezt követően kiválasztani a 

projektbeállítások lehetőséget. Itt a párosítási módok közül a „No Pairing Required” opciót kell 

kiválasztani. 

 

61. ábra: Itt módosítsuk a párosítási beállításokat 

Az adatküldésre egy egyszerű példa forráskódja a 62. ábrán látható. Bár a micro:bit Bluetooth bővítménye 

többféle szolgáltatást is lehetővé tesz (nyomógomb, hőmérő, gyorsulásmérő, magnetométer), én 

követhetőbbnek tartom, ha az uart írásával küldjük át a stringgé konvertált adatokat. A 62. ábrán látható 

mintában a pin1 csatlakozón mérhető feszültségértéket küldjük át a fogadónak az uart írásával. A mért 
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értékek konvertálásakor vegyük figyelembe, hogy az 1023 érték felel meg 3,3V feszültségnek. A mért 

feszültségértékeket két tizedesjegyre kerekítjük, majd szöveggé alakítva átküldjük az uart csatornán. A 

blokkprogram alatt a mintaprogram Pythonban írt kódja is látható. 

 

62. ábra: Adatküldés micro:bitből a Bluetooth csatornán 

def on_bluetooth_connected(): 

    global kapcsolodva 

    basic.show_icon(IconNames.YES) 

    bluetooth.start_uart_service() 

    kapcsolodva = True 

bluetooth.on_bluetooth_connected(on_bluetooth_connected) 

 

def on_bluetooth_disconnected(): 

    global kapcsolodva 

    basic.show_icon(IconNames.NO) 

    kapcsolodva = False 

bluetooth.on_bluetooth_disconnected(on_bluetooth_disconnected) 

 

feszultseg = 0 

kapcsolodva = False 

basic.show_string("V") 

kapcsolodva = False 

basic.pause(500) 
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def on_forever(): 

    global feszultseg 

    if kapcsolodva == True: 

        basic.show_icon(IconNames.SQUARE) 

        feszultseg = Math.round(330 * (pins.analog_read_pin(AnalogPin.P1) / 1023)) / 100 

        basic.pause(100) 

        bluetooth.uart_write_line(convert_to_text(feszultseg)) 

        basic.show_icon(IconNames.SMALL_SQUARE) 

    else: 

        basic.show_icon(IconNames.NO) 

basic.forever(on_forever) 

Az adatátvitel sikerességét a Serial Bluetooth Terminal30  applikációval (63. ábra) ellenőrizhetjük. Érdemes 

telepíteni, mert ez az applikáció egy nagyon hasznos segédeszköz a Bluetooth csatornát használó 

alkalmazásaink teszteléséhez. 

 

63. ábra: A micro:bitből érkező feszültségadatok a mobil applikáció ablakában 

Arduino + Bluetooth 

A micro:bit kártyával ellentétben, az Arduino kártyák döntő többsége nem rendelkezik saját Bluetooth 

csatornával, így felmerül a kérdés, hogy beszélgethet-e egymással egy Arduino és egy mobiltelefon, vagy 

kapcsolódhat-e Bluetooth kapcsolaton keresztül egy Arduino és egy PC? Örömmel jelentem, hogy mindkét 

kérdésre igen a válasz. A megoldás kulcsa egy HC05 elnevezésű olcsó (kb. 1500 Ft) Bluetooth modul. A 

HC05 Bluetooth modul egy egyszerű megoldást kínál, a korábbiakban használt kábeles soros kapcsolat 

vezeték nélküli kiváltására. Így rádiós kapcsolat létesíthető egy mikrokontroller (pl. Arduino) és egy 

Bluetooth-al ellátott PC/tablet vagy egy okostelefon között. A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, 

 
30 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=en_US 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=en_US
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míg a mikrokontrollerből küldött adatokhoz az RxD-n keresztül csatlakozik. Alapértelmezetten a HC05 

modul és a mikrokontroller Tx-Rx kivezetése kötendő össze (64. ábra). 

 

64. ábra: A HC05 modul alapértelmezett bekötése 

Alapértelmezett beállítás esetén a Baud rate 9600 bps, Adatok: 8 bit, Stop Bitek: 1 bit, Paritás: Nincs, 

Kézfogás: Nincs. Az eszköz neve: HC-05 (Ez jelenik meg a kapcsolatkereséskor a PC-n, vagy az Androidon a 

Bluetooth eszközök listáján). Jelszó: ,,1234”. Ez utóbbi két paramétert érdemes megváltoztatni, hogy 

megkülönböztethetőek legyenek a különböző vezeték nélküli szenzoraink. Pl. EROMERO, HOMERO, stb. A 

Baud rate paramétert is érdemes nagyobb sebességűre cserélni (115200). Az alapértelmezett beállítások 

megváltoztatása az ún. AT üzemmódban lehetséges. Ezek a modulok kétféle működési móddal 

rendelkeznek: „AT Parancs” mód és a „Normál” mód. 

A kártya kivezetései: 

PORT FUNKCIÓ 

Key(EN) Ha a tápellátás bekapcsolása előtt HIGH állapotba helyezzük, akkor bekapcsolja az „AT 
Parancs” módot. A kontroll LED lassan villog.  

VCC +5 V táp 

GND Földelés 

TXD Jelek küldése az Arduinónak. (3.3V HIGH szint!) 

RXD Soros adatok fogadása az Arduino felől 

STATE Kapcsolat létrejött jelzés 

A kártya lábkiosztása az 65. ábrán látható. 
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65. ábra: A kártya lábkiosztása 

A fent leírtak azt diktálnák, hogy különösebb trükközés nélkül kössük össze az Arduino RxD portját (0) a 

HC05 TxD lábával, valamint az Arduino TxD portját (1) a HC05 RxD lábával, de tapasztalataim szerint új 

eszközök fejlesztése esetén, nem ez a legcélszerűbb megoldás. Az alapértelmezett TxD->RxD kapcsolat 

esetén az Arduino programjának a feltöltése nem lehetséges, ha a HC-05 Bluetooth modult is az Arduino 

kártyáról látjuk el (egyébként természetes módon) tápfeszültséggel. Megoldásként ilyen esetben a 

feltöltés előtt az 5V és a GND kábelt kihúzhatjuk a HC05 modulból, így a feltöltés zavartalanul mehet végbe. 

Ezután a két kábelt vissza lehet helyezni. Belátható, hogy a fejlesztési fázisban ez elég macerás. Ennél 

kényelmesebb, ha a SoftwareSerial.h modult használjuk, mert ennek segítségével a mikrovezérlő 

tetszőleges digitális portját használhatjuk RxD vagy TxD kivezetésként, miközben a kártya alapértelmezett 

(TxD, RxD) vonalain továbbra is az USB kábelen a fejlesztéshez használt COM portról töltjük fel a 

programot. A modul deklarációja:  

#include <SoftwareSerial.h>SoftwareSerial MyBle(11, 10); // RX | TX 

[6] Mielőtt beüzemelnénk egy ilyen HC05 modult, tekintsük át, hogy hogyan állíthatjuk át bizonyos 

paramétereit az AT parancsok segítségével. Ehhez kössük össze a HC05 modult egy Arduino kártyával a 67. 

ábrán látható huzalozási rajznak megfelelően. 
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66. ábra: Kapcsolási rajz a HC05 paramétereinek átprogramozásához 

 

67. ábra: Huzalozási rajz a HC05 átprogramozásához 

Az ,,átprogramozáshoz” a fenti vezetékezés esetén az alábbi kódot kell feltölteni az Arduinóra: 
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#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX 

void setup() 

{ 

  pinMode(9, OUTPUT); 

  digitalWrite(9, HIGH);// AT üzemmódra állítjuk a HC05 modult a key kivezetés HIHG értére emelésével. 

  Serial.begin(9600);//A hagyományos soros porton keresztül beszélgetünk az Arduinóval 

  Serial.println("Enter AT commands:"); 

  BTSerial.begin(38400);//Az alapértelmezett sebesség 38400 az AT üzemmód esetén 

} 

void loop() 

{ 

  // HC-05 -> Arduino soros monitor 

  if (BTSerial.available()) 

    Serial.write(BTSerial.read()); 

  // Soros monitor-> HC-05 

  if (Serial.available()) 

    BTSerial.write(Serial.read()); 

} 

AT üzemmódhoz a HC05 tápfeszültségét a program feltöltése után kapcsoljuk csak be. Ilyenkor a 

kapcsolódásra utaló LED 2 másodperces periódussal „lassan” villog. Az AT command alapértelmezett Baud 

rate paramétere 38400, így ezt az értéket kell beállítani a BTSerial.begin(38400); paranccsal. Miután 

feltöltöttük a kódot, az Arduino IDE soros monitorán keresztül küldhetünk és fogadhatunk AT parancsokat 

a HC05 modulnak/modulból. Az Arduino IDE soros monitorablakában válasszuk a ,,Soremelés Kocsi vissza” 

(Both NL & CR) üzemmódot, a jobb alsó sarokban található legördülő menüből. Ha begépeljük az 

„AT+NAME?” parancsot, akkor az Enter leütése után a modul aktuális nevét kapjuk vissza 

alapértelmezetten: ,,HC05″. Ha begépeljük, hogy „AT+NAME=UJ_NEV”, majd Enter, akkor megváltoztattuk 

a modul nevét és egy újabb „AT+NAME?” parancsra már UJ_NEV értékkel tér vissza. A Baud rate értéket 

pl. az „AT+UART=115200”, majd az Enter parancssorral változtathatjuk meg az alapértelmezett 9600-ról, 

115200-ra. Az AT üzemmódban ettől a kártya még 38400 bps-on kommunikál, ez a változtatás a rádiós 

kommunikáció sebességét változtatta meg. További hasznos AT parancsok és részletes leírás olvasható a 

modul további beállítási lehetőségeiről az electronicaestudio31 oldalon. Az átprogramozást bemutató 

videó itt32 látható. Miután átneveztük az eszközünket, és beállítottuk a kívánatos átviteli sebességet, akár 

hagyhatjuk is így a bekötést, hiszen egy újabb program feltöltése után az Arduinónk a rádiós csatornán 

 
31 https://www.estudioelectronica.com/wp-content/uploads/2018/09/istd016A.pdf 
32 https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=-z_0aU8VHzk&feature=emb_logo 

https://www.estudioelectronica.com/wp-content/uploads/2018/09/istd016A.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=-z_0aU8VHzk&feature=emb_logo
https://www.estudioelectronica.com/wp-content/uploads/2018/09/istd016A.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=-z_0aU8VHzk&feature=emb_logo
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kommunikálhat a fent beállított RxD, TxD vonalon, míg a kártyára töltendő új kódot továbbra is a 

hagyományos COM porton töltjük majd fel az IDE-ből. A Key lábat le lehet kötni a D9 portról, mert a 

beállítások után már nem szükséges AT üzemmódra válltanuk. A fent kódolt (micro:bitben) 

feszültségmérőhöz hasonló program Arduinóra írt forráskódja alább látható. 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial BLE(10, 11);// -> HC05 TX -> HC05 RX 

void setup() { 

  BLE.begin(115200); 

} 

void loop() { 

  float feszultseg = 5.00 * analogRead(A1) / 1023.00; // 5V-> 1023 

  BLE.println(feszultseg); 

  delay(1); 

} 

Mint látjuk itt az adatküldés a BLE nevű objektumként definiált csatornára történő írással történik. 

BLE.println(feszultseg); Vezetékes átvitel esetén egy CRLF „\r\n” parancsot követően a fogadó oldalon 

azonnal megjelenik az átküldött adat. Viszont a HC05 modulon keresztül a küldött adatok csomagokban 

érkeznek (tapasztalataim szerint 33-35 mérési adat érkezik egy stringcsomagban) meg a fogadó oldalra az 

alábbi mintához hasonló stringként. 

"4.74\r\n4.12\r\n3.31\r\n2.84\r\n2.72\r\n2.81\r\n3.3.01\r\n2.74\r\n2.74\r\n2.96\r\n3.58\r\n4.15\r\n4

.54\r\n4.56\r\n4.61\r\n3.90\r\n3.08\r\n2.72\r\n2.76\r\n2.84\r\n3.38\r\n3.98\r\n4.46\r\n4.81\r\n4.73\

r\n4.13\r\n3.32\r\n2.90\r\n2.80\r\n2.73\r\n3.26\r\n3.77\r\n"  

Így ezen adatok feldolgozása a vezetékes porton küldött adatokhoz képest speciális kódot igényel. Az 

Arduino IDE soros monitora, vagy soros plottere felismeri az így küldött adatcsomagot (így nem történik 

adatvesztés), viszont a Microsoft DataStreamere pl. még nem. A mérés ilyenkor akadozik és nagyjából csak 

minden 30. adat megy át. Ennek áthidalására írtam egy C# kódot, amely felismeri és megjeleníthetővé teszi 

a HC05 modulon keresztül küldött adatokat is. Ennek a részleteiről, majd az adatok fogadása című 

fejezetben beszélek részletesebben. Az adatküldés eredményességéről itt is a micro:bitnél már említett  

applikációval, vagy az Arduino IDE soros monitorával győződhetünk meg. Ne feledjük azonban, hogy a 

Serial Bluetooth Terminal33  applikáció használata esetén a Devices menüből a Bluetooth Classic áramkört 

válasszuk. Az Arduino IDE alapértelmezetten erre van felkészítve. 

 
33 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=en 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=en
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Az adatok fogadása és feldolgozása 

Az előző fejezetben azt mutattam be, hogy hogyan küldhetjük el a szenzoraink által mért adatokat a 

különböző adatgyűjtésre használt kártyákból, mobiltelefonokból az adatok megjelenítését feldolgozását 

végző grafikus kijelzővel rendelkező PC-nek, tabletnek, esetleg mobiltelefonnak. A kapcsolat - ahogy már 

ezt az előző fejezetben is kifejtettem - az esetek döntő többségében soros kommunikáció révén valósul 

meg. A kommunikációhoz használt csatorna lehet vezetékes egy soros porton keresztül, vagy rádiós. A 

rádiós kapcsolatokhoz a legelterjedtebb a Bluetooth használata, de micro:bit kártyák beszélgethetnek 

egymással egy sajátos rádió csatornán keresztül is. Az egészen távoli mérőhelyek adatai elküldhetők az 

internet segítségével is. 

Az Arduino IDE mint adatgyűjtő 

Az Arduino soros plottere az Arduino IDE-ben (1.6.6 verziótól) van telepítve, amely a bejövő soros adatokat 

gyűjti és ábrázolja egy diagramon. A függőleges tengelyt - amely automatikus skálázású - az utoljára küldött 

adattal záródó értékhalmaz maximumához illesztették. Az x tengelynek 500 pontja van. Ez a beérkező 

adatok sorrendjét jelöli. A grafikon minden alkalommal frissül, amikor a kommunikációhoz használt COM 

portra CRLF „\n\r” karakterrel lezárt adat érkezik. Az Arduino weboldalán nincs hivatalos dokumentáció a 

soros plotter használatáról, így igyekszem bemutatni a gyakorlat során szerzett saját tapasztalataimat. 

Használatának egyik feltétele, hogy annak az eszköznek, amelyről az adatokat küldjük, legyen kapcsolata 

egy olyan COM porttal, amelyet az Arduino IDE lát. Ennek ellenőrzését, az Eszközök menü port almenüjéből 

tehetjük meg. Egy új eszköz regisztrációját a Windows gépházból kezdeményezhetjük. Itt a ,,Bluetooth - és 

egyéb eszközök” menüből a ,,+” gombra kattintva párosíthatunk új Bluetooth eszközöket. Egy párosítást 

követően a Bluetooth további beállításai menüre kattintva ellenőrizhetjük azt a panelt, amelyen látható, 

hogy a Windows melyik COM portot rendelte hozzá az eszközünkhöz (68. ábra). 

 

68. ábra: A COM porton kommunikáló eszközeinkhez regisztrált kommunikációs csatornák 
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Mielőtt bekapcsolnánk a plottert, válasszuk ki az IDE eszközök menüjéből azt a portot, amelyen keresztül 

a megjelenítendő adatokat várjuk (69. ábra).  

 

69. ábra: A port kiválasztása 

Miután kiválasztottuk a COM portot, indítsuk el a soros monitort, amelyben a bejövő adatok számértékei 

jelennek meg egymást követően egy ablakban. Ebben az alprogramban választhatjuk ki a 

kommunikációhoz használt baud rate értékét (69. ábra), amely az adatátvitel sebességére jellemző adat. 

A leggyakrabban használt állandó a 9600 (ez az alapértelmezett), újabban azonban inkább a 115200 érték 

a gyakoribb. A helyes választást az is igazolja, hogy ezt követően az értelmezhetetlen karaktersorozatokat, 

vagy az adatok hiányát egy jól olvasható adatáram váltja fel. 

 

70. ábra: A soros monitorban választjuk ki a baud rate értékét. 
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Miután beállítottuk a megfelelő adatátviteli sebességet is, zárjuk be a monitort, és indítsuk el a soros 

plottert szintén az ,,Eszközök” menüből. Ezt követően a plotteren közel valós időben megjelennek egy 

adatgyűjtőből a COM porta küldött adatok 71. ábra. 

 

71. ábra: Valósidejű adatok megjelenítése a plotteren 

Ezen a plotteren akár több adatot is ábrázolhatunk azonos időben (72. ábra). Ilyenkor a küldőnek az 

adatokat, vesszővel elválasztva kell elküldeni. Ebben az esetben több görbe jelenik meg a diagramon. Az y 

tengely automatikus skálázása miatt - valamilyen szorzótényező igénybevételével - célszerű azonos 

nagyságrendű adatokat küldeni, hogy minden jellemző változása megfelelően kidomborodjon.  

 

72. ábra: Több adat megjelenítése azonos időben 



59 

A Arduino plotterének előnye, hogy nem igényel különleges beállítást és kommunikációképes az 

adatgyűjtő kártyák soros protokolljával. Képes fogadni az Android mobilokból BLE csatornán küldött 

szenzorok adatait, és kompatibilis a HC05, HC06 Bluetooth csatornán küldött adatokkal is. Hátránya, hogy 

az x tengelyen csak az adatok sorrendje látszik, így az nem tekinthető időtengelynek. Nem tudja fogadni 

az adatokat akkor, ha azt egy micro:bitből Bluetooth csatornán küldik. 

Adatgyűjtés Excel Data Streamerben 

Úgy tűnik a Microsoftnál is ráéreztek a STEM (Science, Technology, Engineering and Math) hasznosságára, 

hisz ezek az információs technológiai eszközök új távlatokat nyitnak a tanulók, tanárjelöltek számára az 

informatika sokszínű alkalmazhatóságának bemutatására, és ezen keresztül a mérnöki tanulmányok 

irányába fordítható a tanulók érdeklődése. Így még éppen a megfelelő időpontban született egy Excelbe 

épülő Plug in, a COM portokról érkező adatok feldolgozására. Ezt a  Microsoft ,,garázs csapata” (magyarul 

sufni tuning) fejlesztette ki 2016-ban a Córdoba Projekt34 keretein belül. Az Excel ily módon ,,feltört” 

verziója demóként kezdte pályafutását a Microsoft Computer Science for All elkötelezettségének 

támogatásával. Mára ez már egy Excelbe ágyazott szabadon letölthető és hozzáférhető modul, amely 

lehetőséget ad arra is, hogy egy tanár és egy informatikában talán előbbre tartó diák közösen – projekt 

alapú tanulást alkalmazva – hozzanak létre olyan új munkalapokat, amelyek a mérési eredmények 

digitalizálását bemutatva villantják fel egy osztály előtt a 21. század kínálta lehetőségeket. Ez a hasznos kis 

Plugin megnyitja az utat a tárgyak internetének (IOT) feltörekvő világához, akár egy osztályteremben is. Ha 

szeretnénk kipróbálni ezt a sokoldalú erőforrást, elsőként regisztrálni kell a Microsoft honlapján, majd 

innen lehet letölteni35  és telepíteni  a Microsoft Data Streamer beépülő modult. A telepítést követően az 

Excelt elindítva feltűnik, hogy a telepítés létrehozott egy új fület a menüszalagon „Data Streamer” néven 

(73. ábra). 

 

73. ábra: Az új menüszalag 

A további lépések előtt olvassa el a „Help – Microsoft Data Streamer User Guide” utasításait a Help ikonra 

kattintva! Ez a kis felhasználói kézikönyv lényegre törően rövid és könnyen értelmezhető. Ebben olvasható, 

 
34 https://www.microsoft.com/en-us/garage/profiles/project-cordoba 
35 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56976 

https://www.microsoft.com/en-us/garage/profiles/project-cordoba/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56976
https://www.microsoft.com/en-us/garage/profiles/project-cordoba
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56976
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hogy az adatok gyűjtéséhez először csatlakoztassuk az adatgyűjtőnket valamelyik szabad USB porthoz, 

majd kattintsunk a „Connect a Device” nevű ikonra (74. ábra.) 

 

74. ábra: Válasszuk ki az adatgyűjtőnket! 

A kattintást követően a program felismeri azokat a kapcsolatokat, amelyek adatküldésre alkalmasak 

lehetnek, mivel azok az Excelt futtató gépünkhöz egy Com porttal vannak fizikailag hozzákapcsolva. 

 

75. ábra: Válasszunk az elérhető eszközökből! 

Itt egy hasonló listát láthatunk (75. ábra), mint az Arduino IDE-ben, amikor portot választunk. Az 

adatgyűjtéshez válasszuk ki a saját eszközünket pl. egy Arduinót, vagy egy micro:bit kártyát! A további 

beállításokhoz kattintsunk az „Advanced” menüpontra! Ekkor előugrik egy ablak, amelynek a Console 

fülére kattintva állíthatjuk be a megfelelő baud rate értéket, amelyen az adatgyűjtő kommunikál. Ezt a 

panel alján látható Baud legördülő menü segítségével változtathatjuk meg (az alapértelmezett érték 9600). 

Első használatbavétel esetén a „Start Data” ikonra kattintva a kattintást követően a munkafüzetben 

megjelenik három új munkalap. Az első a „Data In”. Ebben táblázatos formában alapbeállításban 10 

csatorna adatai láthatóak. Ha a csatornák és adatok számát módosítanánk (az adatgyűjtéshez használt 

sorok és oszlopok száma), akkor nyissuk meg a „Settings” munkalapot. Ezen a munkalapon szabályozható 

az egy időben megjelenített sorok száma, ill. beállítható, hogy hány vesszővel elválasztott adatot fogadjon 
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az adatgyűjtő hardver egy kiküldött sorából az Excel. A mintavétel sebességét a „Data interval” mezőbe 

írhatjuk be 10 ms-tól 1000 ms-ig. A „Start Data” ikonra kattintva eredményes kapcsolat esetén megjelenik 

az adatfolyam, amelyet az adatgyűjtőnk szolgáltat. Ha egy helyesen felprogramozott kártya esetén nem 

látunk beérkező adatokat, akkor állítsuk le az adatfolyamot a „Stop data” ikonra kattintva, majd állítsunk 

be egy új megfelelő baud rate értéket. Kattintson újra a „Start Data” ikonra. Ha már látja a „Data in” 

munkalapon az adatfolyamot, akkor az adatgyűjtő működésre kész! Az adatküldés módjáról már írtam az 

„Adatok küldése” fejezetben. Ezt felelevenítve a lényeg az, hogy valamilyen WriteLine, vagy PrintLine 

utasítással periodikusan küldjük a vesszővel elválasztott stringgé konvertált adatot(kat). Az adatokat az 

Excelben célszerű egy külön munkalapon feldolgozni. Ne feledjük értékké konvertálni a beérkező string 

típusú adatokat egy megfelelő Excel függvénnyel! Pl. a „Data in” munkalap A3 cellájába a következőhöz 

hasonló képlettel másolhatjuk az adatokat.   

=HA(HOSSZ('Data In'!A8)=0;"";ÉRTÉK('Data In'!C8)).   

A könnyebb érthetőség kedvéért itt egy konkrét projekten keresztül is bemutatom a Data Streamer 

használatának sokrétűségét. Ebben a konkrét példában megvizsgálom egy feltöltött kondenzátor 

kisütésének időbeli lefolyását. A méréshez egy micro:bit adatgyűjtőt használok vezetékes kapcsolattal. A 

mérés huzalozási rajza a 76. ábrán látható. 

 

76. ábra: A mérés huzalozási rajza 

A mérés lépései a következők: a kártya megfelelő programozásával a P0 porton kiadok egy rövid (kb. 100 

ms) pozitív feszültségimpulzust, amely az 1N4148 diódán keresztül feltölti a 470 uF-os kondenzátort. A 

közel 3.3V feszültségű impulzust követően (UP0=0V) megszűnik a kondenzátor további feltöltése, mert a 
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dióda ekkor már nem vezet, hisz a kondenzátor feszültsége nagyobb, mint a dióda anódfeszültsége. Ekkor 

a feltöltött 470 uF-os kondenzátor elkezd kisülni a 2,2 K ellenálláson keresztül. Azért választottam egy ilyen 

nagy kapacitású kondenzátort ehhez a méréshez, mert az így előállított RC tag időállandója jól 

alkalmazkodik a micro:bit – Excel páros nem túl nagy (10 ms) mintavételi sebességéhez. A kisülés közben 

a micro:bit P1 jelű csatlakozóján mértem a kondenzátor feszültségét az idő függvényében, majd az 

adatokat átküldtem az Excelbe. A mérés szinkronizálásához felhasználtam a két mikrokapcsolót is. A mérés 

az „A” gomb megnyomását követően elindul, illetve a „B” gomb lenyomásával leállítható az adatok küldése 

a soros portra. A mérés tényleges huzalozásáról készült felvétel a 71. ábrán látható. Ennek a mérésnek az 

összeállítása annyira egyszerű, hogy még forrasztást vagy próbapanelt sem igényel. Az ilyen egyszerű 

kapcsolási technikát légszerelésnek nevezzük. Az alkatrészek lábait ilyenkor egyszerűen csak összesodorjuk 

és az adatgyűjtőt pedig krokodilcsipeszes röpzsinórral csatlakoztatjuk a micro:bithez. A mérést vezérlő 

micro:bitre feltöltött MicroPython kód ebben a mérésben a következő:  

from microbit import * 

display.show(Image.SMILE) 

START = False 

N = 0 

while True: 

    if button_a.is_pressed(): 

        if START is False: 

            display.show(Image.YES) 

            #Itt töltöm fel a kondenzátort 

            pin0.write_digital(1) 

            sleep(500) 

            pin0.write_digital(0) 

            START = True 

            to = running_time() 

            N = 0 

    if button_b.is_pressed(): 

        if START: 

            START = False 

            display.show(Image.NO)             

    if START: 

        s = ''  

        # Mérem a feszültséget a kondenzátoron 

        a = pin1.read_analog() 

        # Mérem a mérések között eltelt időt 
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        tu = running_time() 

        t = tu - to 

        to = running_time() 

        s = str(a) + ',' + str(t) + '\r' + '\n' 

        # Küldöm a vesszővel elválasztott adatokat az Excelnek 

        uart.write(s) 

        N = N + 1 

        sleep(100) 

        if N == 50: 

            if START: 

                display.show(Image.NO) 

                START = False       

 

77. ábra: A mérés huzalozása 

Az Excel munkafüzetben két oszlopba gyűjtöttem a micro:bitből származó adatokat a fenti kódból 

számíthatóan (if N == 50:) 50 sor adatait figyelembe véve. Az adatokat egy képlettel átmásolom az RC Graf 

munkalapra. A feszültséget a „=3,3*ÉRTÉK('Data In'!B8)/1023” Excel függvénnyel másolom és konvertálom 

a 10 bites adatokból értékhelyes feszültséggé (1023 jelenti a 3,3V-ot). Az időtengely adatait az egyes 

mérési idők összegéből állítom elő a „=B2+ÉRTÉK('Data In'!C9)” képlettel. Az adatokat egy egyszerű pont 

xy típusú grafikonon ábrázolom. A mérés eredménye a 78. ábrán látható. 
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78. ábra: Egy próbamérés eredménye 

A micro:bitre feltölthető Python kód és a kiértékelést végző Excel munkafüzet, a mellékletek könyvtár 

RC_kisut mappájában találhatók. 

Adatgyűjtő több forrás egyedi kezeléséhez 

Az előző két fejezetben már bemutattam, hogyan köthetünk össze egy mobiltelefonból vagy egy Arduino 

kártyával összekötött szenzorból, illetve egyéb kütyük soros portjairól származó adatfolyamot egy Excel 

megjelenítővel vagy az Arduino IDE plotterével úgy, hogy az adatokat egy mennyiség-idő diagramon 

jeleníthessük meg. Ezeknek - az egyébként kiváló lehetőségeknek - az egyik legfőbb hátránya az volt, hogy 

egyszerre csak egy hardveres forrásból származó adatokat jelenítettek meg. Bár az Excelben vagy akár az 

Arduino IDE-ben is gyűjthető több szenzorból származó adat is, de adatküldőként csak egy Arduinót (vagy 

egyéb kártyát) használhattunk, amely egymástól vesszővel elválasztott adatokat képes küldeni egy soros 

porton keresztül. Az általam kínált kísérleti lehetőség képes több COM portból származó adatot is egy 

időben fogadni, majd megjeleníteni. Több COM portból származó jel egy közös időtengelyen történő 

megjelenítésére még nem találtam példát, így elkezdtem fejleszteni egy egyedi megoldást. Azért 

gondolom, hogy helye van a forráskód bizonyos részeinek ebben a jegyzetben, mert ötleteimmel 

segíthetem azokat, akik hasonló valós idejű plotterprogram írásába kezdenének. A C# nyelven írt program 

forráskódja és a lefordított, futtatható állomány telepítője megtalálható a melléklet könyvtár „adatgyujto” 

mappájában. A lefordított program kb. annyit tud, mint egy Arduino IDE plottere, de ez a program képes 

kezelni az időtengelyt, és egy időben két portról is képes aszinkron módon adatokat fogadni, majd 

grafikusan is megjeleníteni azokat. A program legfontosabb kódrészeinek megértéséhez az alábbiakban 

próbáltam egy rövid áttekintő magyarázatot adni. A soros kommunikációhoz elsőként információt kell 

szerezni azokról a portokról, amelyeken keresztül az eszközeink fizikailag (Bluetooth, USB csatlakozó) 
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csatlakoznak a kijelzőként szolgáló számítógépünk hardveréhez. A névsor tárolásához egy ports nevű string 

tömbben gyűjtöm az információkat. A program indításakor ebbe a tömbbe kerülnek a lehetséges portok 

nevei a SerialPort.GetPortNames() C# függvény hívásakor. Ezeket a neveket két ComboBox-ban jelenítem 

meg (79. ábra), hogy a csatornák megnyitása előtt kiválaszthassuk, hogy melyik portokon keresztül 

fogadjuk majd az adatokat a „COM CONNECTOR” névre keresztelt programomban. A portok 

összegyűjtésének, majd megjelenítés kódja: 

private string[] ports ; 

public Com2_frm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            ports = SerialPort.GetPortNames(); 

            foreach (string port in ports) 

            { 

                port_list.Items.Add(port); 

                port2_list.Items.Add(port); 

            } 

            port_list.Text = ports[0]; 

            port2_list.Text = ports[0]; 

        } 

 

79. ábra: A COM portok kiválasztása 

Hasonló módon két Combo dobozba írt értékekre kattintva állíthatjuk be a kommunikáció további alapvető 

paramétereit is (Baud rate, Data bits, Stop bits, Party). Miután beállítottam az aktuális csatorna (Port1, 

vagy Port2) paramétereit, már megnyitható az a port, amelyen keresztül az adatokat szeretnénk majd 

fogadni. A megnyitási kísérlet kódja, mely a kapcsolódás gombra kattintva kezd el futni alább olvasható: 
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if (serialPort1.IsOpen == true) 

            { 

                serialPort1.Close(); 

            } 

            try 

               { 

                serialPort1.PortName = port_list.Text; 

                serialPort1.Baud rate = Convert.ToInt32(baud_list.Text); 

                serialPort1.DataBits = convert.ToInt32(databit_list.Text); 

                serialPort1.StopBits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), stopbit_list.Text); 

                serialPort1.Parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), parity_list.Text); 

                serialPort1.Open(); 

                } 

            catch(Exception err) 

            { 

                Com_label.Text = " - - - "; 

                MessageBox.Show(err.Message,"Hiba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

            if (serialPort1.IsOpen == true) 

            { 

                Com_label.Text = serialPort1.PortName; 

            } 

Szinte azonos kódrészlettel nyithatjuk meg a serialPort2 porthoz tartozó stream csatornát is, csak ott 

értelemszerűen a második csoportba rendezett combo dobozok értékeit rendeljük a csatornához. Miután 

sikerült megnyitni a portokat, a megnyitott port nevét a Com_label névre keresztelt szövegmegjelenítők 

(label) szövegmezőjében jelezzük ki. Az adatok feldolgozása akkor kezdődhet el, amikor a PC-hez 

kapcsolódó valamely adatforrásból (pl. egy mobiltelefon szenzorjaiból származó jel a Bluetooth porton 

keresztül vagy egy Arduino, micro:bit kártyából vezetéken vagy rádiós csatornán) keresztül adat érkezik a 

megnyitott COM portra. Ekkor az alábbi (serialPort1_DataReceived) eseménykezelő eljárás indítja el az 

adatfeldolgozást, melynek kódja alább látható: 

private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) 

        {            

                try 

                { 

                    a = serialPort1.ReadExisting(); 

                    a = a.ToString(); 
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                    if (a.Length > 1) 

                    { 

                        this.Invoke(new EventHandler(com1_adat)); 

                    } 

                    } 

                    catch (Exception ex) 

                    { 

                        string err = ex.Message; 

                    }                 

        } 

A kódot értelmezve, ha a serialPort1-re adat érkezik, akkor a com pufferében tárolt adatsort azonnal 

beolvassuk az ,,a" nevű string változóba, majd az eseménykezelő meghívja a ,,com1_adat" nevű eljárást, 

amelyben feldolgozzuk a beérkezett adatokat. 

Ennek kódja:  

private void com1_adat(object sender, EventArgs e) { 

            if (a.Length > 0)//Jött-e érdemi adat? 

            { 

                string ac = a; 

                string[] aTomb = a.Split(new[] { Environment.NewLine }, StringSplitOptions.None); 

                int n = aTomb.Length; 

                if (n > 1)  { 

                    for (int Q = 0; Q < n; Q++) 

                    { 

                        

                        if (i >= meresszam) 

                        { 

                            listPointsOne.Clear(); 

                            listPointsTwo.Clear(); 

                            myPane.XAxis.Title.Text = "Összidő:" + t.ToString() + " ms"; 

                            t = 0; 

                            i = 0; 

                            j = 0; 

                            axisChangeZedGraph(grafikon); 

                        } 

                        string A = aTomb[Q]; 

                        string[] sp = A.Split(','); 
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                        a = sp[0].Replace('.', ','); //Az Androidok pontot küldenek 

                        if (sp.Length > 1) //Ha adatot küldünk egy mérés idejéről 

                                { 

                                    //meresi_ido=int.Parse(sp[1]); 

                                } 

                                      t = t + meresi_ido; 

                            try { double s = double.Parse(a.Trim()); 

                                i++; 

                                listPointsOne.Add(i, s); 

                                szenzor_label.Text = s.ToString(); 

                        } 

                            catch { } 

                        } 

                             axisChangeZedGraph(grafikon); 

                } 

                else 

                { 

                    if (i >= meresszam) 

                    { 

                        listPointsOne.Clear(); 

                        listPointsTwo.Clear(); 

                        myPane.XAxis.Title.Text = "Összidő:" + t.ToString() + " ms"; 

                        t = 0; 

                        i = 0; 

                        j = 0; 

                        axisChangeZedGraph(grafikon); 

                    } 

                    string[] sp = ac.Split(','); 

                    a = sp[0].Replace('.', ','); //Az Androidok pontot küldenek 

                    

                    if (sp.Length > 1) //Ha adatot küldünk egy mérés idejéről 

                    { 

                        //meresi_ido=int.Parse(sp[1]); 

                    } 

                    t = t + meresi_ido; 

                    try 

                    { 

                        double s = double.Parse(a.Trim()); 
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                        i++; 

                        listPointsOne.Add(i, s); 

                        szenzor_label.Text = s.ToString(); 

                    } 

                    catch { } 

                } 

                axisChangeZedGraph(grafikon); 

            } 

        } 

A fenti kódrészletben először a CRLF karaktereket vizsgálva megnézem, hogy hány sornyi adat érkezett 

(mert pl. a HC05 egyszerre nagyobb csomagokban küldi az adatokat) a fogadó port pufferébe, amely 

adatfogadást érzékelt. Ennek vizsgálata a 

string[] aTomb = a.Split(new[]{Environment.NewLine}, StringSplitOptions.None); 

függvénnyel történhet, amellyel a beérkezett sorok alapján egy tömbbe gyűjthetők a sorok. Ha a 

tömb mérete (int n = aTomb.Length;) nagyobb, mint egy, akkor másként dolgozzuk fel az 

adatokat, mintha valamilyen eszköz egyetlen soronként küldené azokat. Egy adott mérésszám 

felett az adatok ábrázolását a korábbiak törlését (listPointsOne.Clear();) követően újrakezdjük. Ez 

olyan hatást kelt, mint amikor egy hagyományos oszcilloszkópban az elektronsugár visszafut: i=0. 

A beérkező a változóban tárolt string lehet egy egyszerű adat időbélyeg nélkül, de tartalmazhat 

egy vesszővel elválasztott időadatot is, amely az előző mérés óta eltelt időt tartalmazza 

milliszekundumban. Ezért először megnézem, hogy van-e időbélyeg string[] sp = a.Split(',');.Ezt 

követően az sp[] tömb adatait számmá konvertálom. Pl. az idő múlását a következő módon 

állítottam elő: meresi_ido = int.Parse(sp[1]);  

t = t + meresi_ido Az adatok típuskonverzióját követően az adatokat egy(két) listához 

(listPointsOne, listPointsTwo) fűzöm, amely a kijelzéshez használt szabadon használható  

ZedGrapf36 objektum adatforrása: listPointsOne.Add(i, double.Parse(a.Trim()));. A gyorsabbnak 

tűnő rajzolás érdekében csak akkor frissítek a diagram rajzolatán, ha már legalább négy újabb 

adat érkezett: if (i % 4 == 0) { axisChangeZedGraph(grafikon); }. Ha csak egyetlen adatforrásunk 

van, akkor nincs gond a források szinkronizálásával. Ha viszont már két külön mintavételi 

sebeséggel rendelkező adatforrásunk van, akkor eldöntendő, hogy melyikhez szinkronizáljuk az 

adatgyűjtést. Eldöntendő az is, hogy szinkron vagy aszinkron módon használjuk-e a csatornákat? 

 
36 http://zedgraph.sourceforge.net/samples.html 

http://zedgraph.sourceforge.net/samples.html
http://zedgraph.sourceforge.net/samples.html
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Ha két olyan adatforrásunk van, amelyek azonos mintavételi gyakorisággal küldik az adatokat (pl. 

két Arduino kártya időzített mintavétellel), akkor nincs érdemi meggondolni való. Ha az egyik 

eszköz egy olyan Androidos mobiltelefonon futó saját applikáció, amelynél az adatküldés 

ütemezése nem állítható a fejlesztéshez ajánlott MIT appinventor IDE-ből, akkor eldöntendő, 

hogy hogyan jelenítsük meg az adatokat. A programnak ez a része még nincsen kőbe vésve. A 

jelenlegi nulladik verzióban a Trigger jelölőnégyzet értékétől függően szinkronizálhatjuk a 

második csatorna adatait, az elsőhöz, de ilyenkor egy rövidebb mintavételi idejű csatorna esetén 

adatokat is veszíthetünk, amely a 2. görbénk folytonosságát veszélyeztetheti. A mellékletek 

mappában található forráskód szabadon felhasználható és továbbfejleszthető. Egy mintadiagram 

a 80. ábrán látható 

 

80. ábra: Az adatgyűjtő munka közben 

A mobiltelefon mint adatgyűjtő 

Trendi lehet a diákok előtt, ha valamilyen mérés eredményét egy okostelefon képernyőjén jelezzük ki, a 

tanulók között járkálva, jelezve, hogy ma már mérhetünk vezeték nélkül is. Az Android Appinventorban 

fejleszthetünk olyan adatgyűjtőt, amely egy hagyományos (HC05) Bluetooth-ból kapja a jeleket, de képes 

kommunikálni egy BLE rádióval is. Ilyen lehet pl. a micro:bitbe épített adó. Míg a HC05-tel beszélgetni 

képes BluetitthClient vezérlő része az Appinventor alapkészletének része és a Connectivity csoportban 

található, addig a micro:bitbe épített BLE -vel kapcsolatképes BluetoothLE csak kiegészítőként 

importálható egy BLE-with-extensions-api.aix37 elnevezésű fájlból. A kommunikációhoz először itt is 

kapcsolódni kell. 

 
37 https://www.dropbox.com/s/sm111vqxq2jvr3t/BLE-with-extensions-api.aix?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/sm111vqxq2jvr3t/BLE-with-extensions-api.aix?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sm111vqxq2jvr3t/BLE-with-extensions-api.aix?dl=0
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81. ábra: Az adatgyűjtő grafikus elemei 

A kapcsolat felépítéséhez elsőként a kapcsolódás gombra kell bökni. Ennek kódja a 82. ábrán látható. A 

kód értelmében, ha még nincs csatlakoztatott eszköz, készít egy listát a telefon Bluetooth listájában 

található eszközökről. Ha nem talál kapcsolatokat, akkor azt is jelzi. Ezt követően a listán felbukkanó 

eszközök egyikére koppinthatunk (83. ábra), majd ezután felépülhet a kapcsolat. Ennek kódja a 84. ábrán 

látható. A választást követően a kapcsolatot kezdeményező gomb háttérszíne zöldre vált, jelezve, hogy 

kapcsolatban van, ill. a felirata „bontásra” változik, jelezve, hogy újra ide kattintva majd bontani fogja a 

kapcsolatot.  
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82. ábra: Az első lépés kódja 

A ,,kód” megtalálható a melléklet könyvtár ,,Appinventor_HC5” mappában. A forráskódban még találunk 

néhány lényegtelen kódrészletet, de itt terjedelmi okokból csak az adatok fogadását és kijelzését mutatom 

be. Ez a kód a 85. ábrán látható. Ebben az applikációhoz rendelt óra időnként megnézi, hogy van-e új adat 

a mobil Bluetooth eszközének a bufferében. 
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83. ábra: Itt lehet választani a listából 

 Ha talál ilyet, frissíti az lbl_disp kijelző tartalmát (86. ábra). Azért a gyakorlatban használt appok kódja 

ennél egy kicsit bonyolultabb, de itt csak egy elemi példát mutattam be, hogy legyen honnan elindulni. Az 

alkalmazás a mintán látható esetben egy Arduino + HC05 pároshoz kapcsolódott, amelyen egy egyszerű 

feszültségmérő program futott, melynek kódja:  

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial BLE(10, 11);// -> HC05 TX -> HC05 RX 

void setup() { 

  BLE.begin(115200); 

} 

void loop() { 

  float feszultseg = 5.00 * analogRead(A1) / 1023.00; 

  BLE.println(String(feszultseg) + " V"); 

  delay(1000); 

} 



74 

 

84. ábra: Kiválasztjuk a Bluetooth eszközt 

 

85. ábra: Az adatok fogadása és kijelzése 

 

86. ábra: A kijelző működés közben 
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Android - micro:bit kapcsolatépítés 

Ha az előzőek alapján azt gondolnánk, hogy egy micro:bit BLE kapcsolat létrehozása az előzőek alapján már 

csak kreatív másolás kérdése, akkor csalódnunk kell egy kicsit. Sajnos a HC05-höz használt BlueToothClient 

modul nem tud kapcsolatba lépni a micro:bit Bluetooth rádiójával. Ezért az Appinventor palettáján az 

Extension fülre kattintva telepíteni kell a BLE-with-extensions-api.aix38 és a com.bbc.microbit.profile.aix39 

kiegészítőket. A kapcsolatépítés a továbbiakban hasonlóan történik. Erre található is egy mintaprogram a 

mellékletek ,,Appinventor_UART_alap” könyvtárban. Az érdemi különbség, hogy itt az Android kapcsolat 

létrejöttét követően kérni kell az UART küldeményeket. 

 

87. ábra: Adatküldésre kérjük a micro:bitet 

A kommunikáció teszteléséhez egy szövegdobozba írattam ki a fogadott adatokat (88. ábra). 

 

88. ábra: Üzenet fogadása 

Az adatok küldéséhez használt micro:bit teszt programocska a 89. ábrán látható. 

 

89. ábra: A PIN 1 porton mérhető feszültség elküldése az uartra 

 
38 https://www.dropbox.com/s/sm111vqxq2jvr3t/BLE-with-extensions-api.aix?dl=0 
39 http://iot.appinventor.mit.edu/assets/resources/com.bbc.microbit.profile.aix 

https://www.dropbox.com/s/sm111vqxq2jvr3t/BLE-with-extensions-api.aix?dl=0
http://iot.appinventor.mit.edu/assets/resources/com.bbc.microbit.profile.aix
http://iot.appinventor.mit.edu/assets/resources/com.bbc.microbit.profile.aix
https://www.dropbox.com/s/sm111vqxq2jvr3t/BLE-with-extensions-api.aix?dl=0
http://iot.appinventor.mit.edu/assets/resources/com.bbc.microbit.profile.aix
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A program feltöltése előtt a Project Settings-ben ne felejtsük el átállítani a párosítás típusát: ,,No Pairing 

Required: Anyone can connect via Bluetooth” üzemmódra. 

A fenti kód Python nyelven: 

def on_bluetooth_connected(): 

    global kapcsolodva 

    basic.show_icon(IconNames.HAPPY) 

    kapcsolodva = True 

bluetooth.on_bluetooth_connected(on_bluetooth_connected) 

def on_bluetooth_disconnected(): 

    global kapcsolodva 

    basic.show_icon(IconNames.SAD) 

    kapcsolodva = False 

bluetooth.on_bluetooth_disconnected(on_bluetooth_disconnected) 

kapcsolodva = False 

kapcsolodva = False 

basic.show_string("U") 

basic.pause(100) 

def on_forever(): 

    basic.show_icon(IconNames.SMALL_SQUARE) 

    basic.pause(100) 

    if kapcsolodva: 

        

bluetooth.uart_write_line(convert_to_text(pins.analog_read_pin(AnalogPi

n.P1))) 

        basic.show_icon(IconNames.SQUARE) 

    else: 

        basic.show_icon(IconNames.SAD) 

basic.forever(on_forever) 

A kijelzőn megjelenő eredmény (90. ábra) elég meglepő, de szerencsére könnyen megfejthető.  
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90. ábra: Ez a string jön át a teszt applikációnkba 

A megfejtésben sokat segít a sor végén látható 13 10 számpáros, amely a CRLF ASCII kódja. Előtte egy 

tömbben a 51 55 52 számok a 374 szám számjegyeinek ASCII kódjai. Tehát levonható a következtetés, hogy 

az Appinventor BLE bővítménye egy ASCII tömbben fogadja a micro:bitből kapott zárójelekkel határolt 

string tömböt. A terminál program applikációval mutatott eredménye is szépen visszaadja a 374 számot 

(91. ábra). 

 

91. ábra: Így jeleníti meg a fenti adatokat a Serial Terminal Monitor applikáció. 

Ha tehát saját micro:bit applikációt szeretnénk Appinventorban fejleszteni, akkor a fenti kísérletben 

tapasztalt eredményeket is figyelembe kell majd venni. 

Milyen „gyors” a mikrovezérlőm? 

Számtalan kísérletben lesz szükségünk időzítőkre, vagy ha szeretnénk megtudni, hogy mennyire is real-

time a mérés, amit végzünk. Hogy tisztában legyünk méréseink sebességi korlátaival, végezzünk néhány 

kísérletet. 

Milyen „gyors” a micro:bitem? 

A micro:bit kártyák agya egy Nordic nRF51822 16 MHz órafrekvenciájú mikrokontroller, de a tényleges 

futási idők eldöntéséhez inkább mérjük meg egy kvázi üres ciklus futási idejét. Egyetlen ciklus futás 

idejének a meghatározása önmagában eléggé bizonytalan, de 10 000 ciklus idejét mérve már elég jó 

közelítéssel meghatározhatjuk egy ciklus tényleges idejét. A méréshez futtassuk le az alábbi Python 

programocskát. 
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# Egy üres ciklus ideje 

from microbit import * 

display.show('t') 

sleep(1000)  

T_Start = 0 

T_Stop = 0 

n = 0 

display.clear() 

while True: 

    if n == 1: 

        T_Start = running_time() 

    n = n + 1 

    if n == 10000: 

        T_Stop = running_time() 

        T_Start = T_Stop - T_Start 

        print(str(T_Start) + " ms") 

        n = 0 

A programot futtatva az eredmény 4430 +/- 1 ms, tehát így feltöltve egy ciklus ideje kb. 443 uS lehet. Ennél 

sűrűbb mintavételezésre tehát ne nagyon számítsunk. 

Mit tud egy Arduino Uno? 

Egy hasonló kódot az Arduino kártyára írva: 

long a; 

static int i = 0; 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

} 

void loop() { 

  if (i == 0) { 

    a = millis(); 

  } 

  i++; 

  if (i == 10000) { 

    Serial.println(String((millis() - a) * 1.00) + " ms"); 

    i = 0; 

  } 

} 
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Majd a feltöltött programot futtatva az eredmény 18 +/- 1 ms, tehát egy ciklus ideje itt kb. 1,8 uS lehet. 

Ennél gyakoribb mintavételezésre tehát itt sem számíthatunk. Ugyanezt az Arduino IDE alatt írt kódot 

feltöltve egy micro:bit kártyára, 27 +/- 1 ms futási időt kapunk. Ebből arra is következtetünk, hogy a 

lefordított kód „sebessége” függ a fordítóprogramtól is. A fenti összehasonlítás szerint az Arduino Unon 

futó kód kb. 25%-kal gyorsabb, mint egy micro:biten. Kiderül az is, hogy kb. hússzor gyorsabban fut egy 

micro:bit, ha Arduino IDE alatt fordítjuk le a kódot, mintha az MU MicroPython alatt fordítanánk.  

Szenzorok a fizikaórán 

20 – 30 éve egy tipikus tanulókísérlet valahogy úgy nézett ki, hogy a tanulók egy kisebb csoportja 

stopperórákkal, Mikola-csövekkel felszerelkezve elkezdte méregetni egy csőben mozgó buborék helyzetét 

az idő függvényében. Az eredményeket táblázatba foglalták, út-idő diagramokat készítettek, levonták a 

lehetséges következtetéseket, megismerkedtek a hibaszámítás alapjaival. Természetesen ennek a 

módszernek ma is nagyon fontos szerepe van az alapvető fogalmak elsajátításában. Viszont ma már azt is 

figyelembe kell venni, hogy a 21. század eleje az önvezető autókról, távdiagnózisról és a precíziós 

mezőgazdaságról szól. Így némi hiányérzetet kelthet a tanulóinkban, ha a fizika tantárgy keretein belül 

legalább érintőlegesen nem foglalkoznánk azzal a kérdéssel, hogy mindezekhez mi köze a fizikának. A fent 

említett technológiai vívmányok lelke szinte minden esetben egy fizikai alapelvekre épített szenzor. Így 

ebben a fejezetben a teljesség igénye nélkül bemutatok majd néhány olyan érzékelőt, amelyek virtuális 

műszereinkbe építve színesíthetik fizikaóráinkat, megújíthatják, olcsóbbá tehetik hagyományos 

kísérleteinket. Ezek a megújított kísérletek néha olyan többlet információk megszerzését is lehetővé teszik, 

amelyekre korábban nem volt lehetőség. Az ismerkedés előtt kezdjünk egy rövid definícióval! A szenzorok, 

vagy érzékelők olyan alkatrészek, amelyek a környezetükből származó információkból (például 

elmozdulás, erő, gyorsulás, hőmérséklet, nyomás vagy fény intenzitás) a mérendő tulajdonságtól függő 

jelet szolgáltatnak. A kimeneti jeleket mérhető, tárolható formátummá alakítják át, amelyeket egy 

kijelzővel rendelkező eszköz képes megjeleníteni. Kísérleteink szempontjából az olcsón beszerezhető, 

közel valós időben adatokat szolgáltatni képes, mikrovezérlőkkel kompatibilis szenzorok az érdekesek. A 

drága precíziós szenzorokra a mi pontossági igényeink mellett nincs szükség, így csak a számunkra 

leghasználhatóbb típusokat ismertetem. 

Gyorsulásmérők a virtuális műszereinkben 

Okostelefonjainkba ma olyan szenzorokat építenek be, amelyek néhány éve akár egy kutatólaboratórium 

eszköztárát is képezhették volna. Ezek közül talán a legismertebb a gyorsulásmérő (accelerometer). Ez egy 

olyan szenzor, amely arra szolgál, hogy a telefonunk érzékelni tudja a különböző mozgásokat, amelyekhez 

így automatikus feladatokat lehet párosítani. A leggyakoribb felhasználási mód az, amikor a telefont 
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forgatva a képernyő kijelzési módja ezzel szinkronban változik a fekvő, ill. az álló képmegjelenítés között. 

[7] Ezek a szenzorok a mérési elvek közül a leggyakrabban a Newton 2. törvényére támaszkodnak. Ebben 

a módszerben a szenzorban lévő gyorsított un. „szeizmikus tömeg” hat az őt gyorsító szenzorra.  Ennek az 

erőnek a mérését útmérésre vagy mechanikai feszültség mérésére vezetik vissza. Állandó gyorsulásnál a 

gyorsulási erő az x kitérésű és D rugóállandójú rugó ellenerejével van egyensúlyban. Leggyakrabban az erő 

hatására bekövetkező rugalmas alakváltozás nagyságát mérik. Ez történhet piezoelektromos, kapacitív, és 

még számtalan egyéb módszerrel40 is. 

 

92. ábra: Egy tipikus erőmérő cella (a kép forrása41 CSEM SA)  

Az elvi alapokat bemutató kapacitív szenzor legfontosabb alkatrésze a középső, néhány száz μm vastag 

szilíciumszeletből kialakított, rugalmasan felfüggesztett szeizmikus tömeg (m). Az elvi vázlaton látható 

kondenzátorok fegyverzetei között néhány μm távolság van (92. ábra). Az így kialakított kondenzátorok 

kapacitása kb. 20 pF. A függőleges irányú gyorsulás hatására bekövetkező deformáció (a szeizmikus tömeg 

elmozdulása) hatására az egyik kapacitás növekedni, a másik csökkenni fog. A kapacitás változásokat a 

szenzorba épített elektronika segítségével alakítják át könnyen digitalizálható feszültségjellé. A 

piezoelektromos átalakítókban a szeizmikus tömeg egy piezo kristályra fejt ki nyomó hatást, melynek 

következtében a kristály végpontjairól feszültség csatolható ki.  

 
40 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0042_mikromechanika/ch05s02.html 
41 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0042_mikromechanika/ch05s02.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0042_mikromechanika/ch05s02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0042_mikromechanika/ch05s02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0042_mikromechanika/ch05s02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0042_mikromechanika/ch05s02.html
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93. ábra: Egy olcsó lehetőség az ADXL 335 

Az Arduinókhoz az ADXL33542, ADXL326 és ADXL377 alacsony fogyasztású, 3 tengelyes kártyákat érdemes 

használni (93. ábra). Ezekhez a kártyákhoz nagyságrendileg 1000 Ft körüli áron lehet hozzájutni az ebay-

ről. Huzalozásukról, programozásukról az Adafruit43 oldalain olvashatunk. A micro:bit kártyára már 

alapértelmezett tartozékként illesztve van egy NXP® MMA8653FC44 10-bites gyorsulásmérő (94. ábra). 

Programozásáról itt45 olvashatunk részletesebben, vagy megnézhetünk egy videót46 is. 

 

94. ábra: A gyorsulásmérő elhelyezkedése a micro:bit kártyán 

 
42 https://lastminuteengineers.com/adxl335-accelerometer-arduino-tutorial 
43 https://learn.adafruit.com/adafruit-analog-accelerometer-breakouts/overview 
44 https://www.nxp.com/products/sensors/motion-sensors/3-axis/2g-4g-8g-low-g-10-bit-digital-
accelerometer:MMA8653FC 
45 https://learn.adafruit.com/micro-bit-lesson-1-using-the-built-in-sensors/accelerometer 
46 https://microbit.org/get-started/user-guide/features-in-depth/#accelerometer 

https://lastminuteengineers.com/adxl335-accelerometer-arduino-tutorial/
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ADXL335&_sacat=0&LH_BIN=1&_sop=15
https://learn.adafruit.com/adafruit-analog-accelerometer-breakouts/overview
https://www.nxp.com/products/sensors/motion-sensors/3-axis/2g-4g-8g-low-g-10-bit-digital-accelerometer:MMA8653FC
https://www.nxp.com/products/sensors/motion-sensors/3-axis/2g-4g-8g-low-g-10-bit-digital-accelerometer:MMA8653FC
https://learn.adafruit.com/micro-bit-lesson-1-using-the-built-in-sensors/accelerometer
https://microbit.org/get-started/user-guide/features-in-depth/#accelerometer
https://lastminuteengineers.com/adxl335-accelerometer-arduino-tutorial
https://learn.adafruit.com/adafruit-analog-accelerometer-breakouts/overview
https://www.nxp.com/products/sensors/motion-sensors/3-axis/2g-4g-8g-low-g-10-bit-digital-accelerometer:MMA8653FC
https://www.nxp.com/products/sensors/motion-sensors/3-axis/2g-4g-8g-low-g-10-bit-digital-accelerometer:MMA8653FC
https://learn.adafruit.com/micro-bit-lesson-1-using-the-built-in-sensors/accelerometer
https://microbit.org/get-started/user-guide/features-in-depth/#accelerometer
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Ha a micro:bit kártyánkat szeretnénk az univerzálisan használható Arduino IDE47 alatt használni, az alábbi 

tesztprogram segíthet a kísérletezés elkezdésében: 

#include "Wire.h" 

#include "MMA8653.h" 

MMA8653 accel; 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println("Micro:bit beépített gyorsulásmérő teszt"); 

  accel.begin(false, 2); // 8-bit mode, 2g range 

} 

void loop() { 

  accel.update(); 

  float x = accel.getX() * 0.156; // Konverzió g=10-re 

  float y = accel.getY() * 0.156; 

  float z = accel.getZ() * 0.156; 

  Serial.println (String(x, 2) + "," + String(y, 2) + "," + String(z, 2)); 

} 

Mérjünk erőt HX711-el 

Kísérleteink során gyakran van szükségünk olyan erőmérő eszközre, amellyel kellően gyors mintavételezési 

sebesség mellett rögzíthetünk mérési adatokat (dinamikus erőmérés). A ma használatos olcsó digitális 

mérlegekben nyúlásmérő bélyeges erőmérő cellákat alkalmaznak (95. ábra).  

 

95. ábra: Egy tipikus erőmérő cella 

Ezek a cellák nagy merevségűek, a sajátfrekvenciájuk magas frekvenciatartományban van, így egyaránt 

alkalmasak statikus és dinamikus mérésre is. Ma már az áruk is egészen alacsony. Beszerzésükkor néha 

olcsóbb megvásárolni egy mérleget, mint egy önálló szenzort. Ezeknek a szenzoroknak olyan a mérési elve, 

 
47 https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/use-micro-bit-with-arduino.pdf 

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/use-micro-bit-with-arduino.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/use-micro-bit-with-arduino.pdf
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hogy ha a cellatest a rá ható erő következtében alakváltozást szenved, akkor vele együtt deformálódnak 

(az öntvényhez ragasztott) nyúlásmérő bélyegek is, miközben megváltozik az ellenállásuk (a „vezeték” 

hossza megnyúlik, átmérője csökken). Ezek az erőmérő cellák általában több nyúlásmérő bélyeget is 

tartalmaznak, melyeket Wheatstone-hídba kötve, elektromos jellé alakítva mérhetünk erőt. Szerencsére a 

híd feszültségét mérő elektronikát már kidolgozták helyettünk. Az általam javasolt kártya egy HX711 típus 

24 bites AD konverterrel kiegészített eszköz, melynek elvi rajza a 96. ábrán látható. 

 

96. ábra: A HX711 elvi vázlata 

A 24 bites felbontás messze meghaladja szóba jöhető kísérleteink igényeit, viszont az alapértelmezett 

10 Hz-es mintavételi frekvencia a legtöbb esetben kevés. Szerencsére ez megnövelhető 80 Hz-re az 

alaplapon elvégezhető néhány egyszerű módosítással, a 97. ábrán látható módon. 

 

97. ábra: A gyorsításhoz szükséges átalakítások. 

Ennek érdekében a 97. ábrának megfelelően egy éles szikével vágjuk át a NYÁK vezetőrétegét, a JP2-vel 

jelölt helyen (pirossal jelölve). Ezzel a vágással a HX711 IC 15-ös lábát lekötjük a GND-ről. Második 

lépésként kössük össze egy csepp forrasztóónnal az IC 15 és 16 lábát (kék keretben). Vannak olyan kártyák 

is, amelyeknél elegendő egy ellenállás átforrasztása. A szerelésnél törekedjünk arra, hogy a nyúlásmérő 

bélyegek hídáramkörének jeleit felerősítő nyomtatott áramkör a lehető legközelebb kerüljön a 

jelforráshoz. A mérőcella vezetékeit ne hosszabbítsuk meg, hanem közvetlenül forrasszuk a NYÁK lap A+, 
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A-, E-, E+ csatlakozópontjaihoz. A NYÁK lapra szerelt AD konverter kivezetéseit a 97. ábrán látható 

kapcsolási rajznak megfelelően kössük össze egy Arduino kártyával.  

 

98. ábra: HX711 összekapcsolása Arduinóval 

Hasonló módon csatlakoztathatjuk a modult egy micro:bit kártyához is (99. ábra), de a csatlakozók 

tekintetében célszerű alkalmazkodni a könnyen hozzáférhető digitális ki-és bemenetekhez (PIN0, PIN1).  

 

99. ábra: A mérés kapcsolási vázlata 
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A huzalozási rajzok a 100. ill. a 101. ábrán láthatók: 

 

100. ábra: Huzalozási rajz Arduinóhoz 

 

101. ábra: Az erőmérő cella összekapcsolása egy HX711-el és a Micro: Bit-tel 

A mérés C++ ban írt kódjának megértéséhez elsőként tanulmányozzuk a HX711 IC, 102. ábrán látható 

időzítési diagramját. Az időzítési diagramból kiderül, hogy a HX711 típusú interfész nem a szokásos I2C 

protokollok valamelyike szerint kommunikál a hozzá csatlakozó mikrokontrollerekkel. A gyártó adatlapja 

szerint ennek a chipnek nincs szüksége valamilyen speciális parancsra az adatkonverzió megkezdéséhez. 
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102. ábra: A HX711 időzítési diagramja 

A konverzió akkor kezdődhet, amikor a DOUT láb nullára vált. Ezt követően a PD_SCK lábon órajeleket vár: 

az IC és minden H értékű órajel alatt kiolvasható a DOUT lábról az adott sorszámú bithez tartozó adat. 

Utoljára az LSB értékét olvashatjuk ki. Az órajelek számából az első 24 bit az adatok kiolvasására 

fenntartott. A 25., 26., vagy 27. órajel megléte szabályozza az erősítést. A 25. 128, a 26. 32, és a 27. 64-

szeres erősítést jelent. A kiolvasást egy FOR ciklusban végzem, és ha az i. órajel alatt H értéket olvasok be 

a DOUT pinről, akkor a kezdetben 0 értékű „ero” nevű változóhoz hozzáadok 2i értéket. A folyamatban a 

ciklusváltozó értékét 0 -tól 23-ig növelem. A program kódja Ardóinkra, ill. micro:bitre alább látható. A 

micro:bitre ebben az esetben a korábbiakban már említett Arduino IDE segítségével tölthetjük fel a kódot. 

Itt jegyezném meg, hogy ahol a hardver lehetővé teszi, az érzékelők beolvasását igyekszem azonos módon, 

a C++ nyelven írt kód alapján bemutatni az Arduino és a micro:bit kártyák esetében is.  

int D_In = 3; //D3 

int CLK = 2; // D2 

long F = 0, Alapvonal = 0; 

String S = ""; 

int D = 2; 

int An = 0; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(D_In, INPUT); //D_In fehér vezeték 

  pinMode(CLK, OUTPUT); //Órajel  szürke vezeték 

} 

void loop() 

{ 

  if (Serial.available() > 0) 

  { 
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    S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

  digitalWrite(CLK, LOW);//Órajel nullába 

  while (digitalRead(D_In) != LOW);// Várunk, amíg az adatvonal 0 lesz 

  { 

    for (int i = 0; i < 24; i++)  //Indulhat a beolvasás 

    { 

      orajel(); //Kiküldünk egy órajelet 

      F = F + digitalRead(D_In) * powint(2, 23 - i); //Egy beolvasás 

    } 

    orajel();  //A 25. órajel (ha az erősítés 128) 

    //orajel();  //A 26. órajel (ha az erősítés 32) 

    //orajel();  //A 27. órajel (ha erősítés 64) 

    if (S == "A") { 

      Alapvonal = F;// Kérés esetén elmentjük az aktuális értéket 

      S = ""; 

    } 

    F = F - Alapvonal; 

    int f = F / 1000; 

    if (f > -5000 and f < 5000) { 

      Serial.println(f); 

    } 

    An++; 

    if (An == 3) { 

      Alapvonal = F; //Autózéró alap 

    } 

    if (An > 4) { 

      An = 4; 

    } 

    F = 0; 

    delay(15); 

  } 

} 

void orajel() 

{ 

  digitalWrite(CLK, HIGH); 
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  delayMicroseconds(D); 

  digitalWrite(CLK, LOW); 

  delayMicroseconds(D); 

} 

long powint(int factor, unsigned int exponent) 

{ 

  long product = 1; 

  while (exponent--) 

    product *= factor; 

  return product; 

} 

 

//HX711 micro:bitre Piláth 2020 

int D_In = 0; //Nagy csatlakozó PIN 0 

int CLK = 1; //Nagy csatlakozó PIN 1 

long F = 0, Alapvonal = 0; 

String S = ""; 

int D = 2; 

int An = 0; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(D_In, INPUT); //D_In fehér vezeték 

  pinMode(CLK, OUTPUT); //Órajel  szürke vezeték 

} 

void loop() { 

  if (Serial.available() > 0) 

  { 

    S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

  digitalWrite(CLK, LOW);//Órajel nullába 

  while (digitalRead(D_In) != LOW);// Várunk amíg az adatvonal 0 lesz 

  { 

    for (int i = 0; i < 24; i++)  //Indulhat a beolvasás 

    { 

      orajel(); //Kiküldünk egy órajelet 

      F = F + digitalRead(D_In) * powint(2, 23 - i); //Egy beolvasás 
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    } 

    orajel();  //A 25. órajel (ha az erősítés 128) 

    //orajel();  //A 26. órajel (ha az erősítés 32) 

    //orajel();  //A 27. órajel (ha erősítés 64) 

    if (S == "A") { 

      Alapvonal = F;// Kérés esetén elmentjük az aktuális értéket 

      S = ""; 

    } 

    F = F - Alapvonal; 

    int f = F / 1000; 

    if (f > -5000 and f < 5000) { 

      Serial.println(f); 

    } 

    An++; 

    if (An == 3) { 

      Alapvonal = F; //Autózéró alap 

    } 

    if (An > 4) { 

      An = 4; 

    } 

    F = 0; 

    delay(15); 

  } 

} 

void orajel() 

{ 

  digitalWrite(CLK, HIGH); 

  delayMicroseconds(D); 

  digitalWrite(CLK, LOW); 

  delayMicroseconds(D); 

} 

long powint(int factor, unsigned int exponent) 

{ 

  long product = 1; 

  while (exponent--) 

    product *= factor; 

  return product; 

} 
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A mágneses indukció szenzorai 

A mágneses térerősség nagyságát ma már meglepően pontosan tudjuk mérni az erre a célra fejlesztett 

Hall-szenzorokkal. A szenzor működése azon alapul, hogy amennyiben egy vezető anyag az áram irányára 

merőleges mágneses térben (B) van, az áramló elektronokra (-I) a Lorentz-erő hat, emiatt azok a vezető 

egyik oldalán sűrűsödnek, a másik oldalán ritkulnak (103. ábra). Ebből következik, hogy a vezetés és a 

mágneses tér irányára is merőleges irányban feszültség, nevezetesen a Hall-feszültség mérhető. [8] 

Méréseinkhez a két leggyakrabban használt kártya a: SparkFun MAG3110 és a Honeywell HMC5883L. A 

SparkFun MAG3110 magnetométere az NXP48 cég három tengelyű integrált áramkörén alapul. Mérési 

skálájának tartománya ± 1000µT. Felbontóképessége: 0,25 µT. Mintavételi frekvenciája: 80 Hz. Ez a kártya 

I2C-n buszon keresztül kommunikálhat a mikrovezérlőkkel, amelyet a Philips cég dolgozott ki, integrált 

áramkörök összekapcsolására. Ez a kapcsolat két vezetéket használ: ezek az SCL (órajel) és az SDA (adat). 

A micro:bit kártyába is ezt az érzékelőt építették be. A HMC5883L háromtengelyes mágneses térérzékelő 

modul, amely remekül érzékeli a föld mágneses mezőit, éppen ezért iránytűként is használható. Szintén 

I2C kommunikációt használ, amely megkönnyíti az adatok kiolvasását. Az érzékelt mágneses térerő adatait 

egy 12-bites beépített ADC dolgozza fel. Mérési tartománya -800 és +800 µT közé esik. Felbontóképessége: 

3 µT, mintavételi frekvenciája 75 Hz. Mindkét kártyát felhasználhatjuk digitális iránytű létrehozására, vagy 

akár olyan erős mágneses mezők érzékelésére is, amelyek közeli elektromágnesekből, 

transzformátorokból származhatnak. 

 

103. ábra: A Hall-effektus magyarázata 

Elkülönített forrásból származó mágneses indukció értékére vonatkozó méréseket nem is olyan egyszerű 

elvégezni. A mérést többek között az is bonyolítja, hogy a mérés helyén nem csak az adott forrásból 

 
48 https://www.elecfreaks.com/pub/media/mageplaza/blog/post/uploads/2017/12/MAG3110.pdf 

https://www.elecfreaks.com/pub/media/mageplaza/blog/post/uploads/2017/12/MAG3110.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
https://www.elecfreaks.com/pub/media/mageplaza/blog/post/uploads/2017/12/MAG3110.pdf
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származó (pl. egy mérendő az áramjárta vezető vagy egy hurok által keltett) mágneses tér van jelen, hanem 

a Föld mágneses tere is, amely gyakran nagyságrendileg összemérhető az áram által keltett térrel. A két 

tér szuperpozíciója attól is függ, hogy a vezeték milyen irányban áll a Föld mágneses pólusaihoz képest. Itt 

érdemes megjegyezni, hogy a Föld mágneses mezőjének mérésére μT (mikroTeslát) mértékegységet 

használunk. Ebben a mértékegységben ennek az értéke 20μT és 60μT közé eshet, amely függhet az adott 

hely geológiai adottságától, valamint a szélességi helyétől. A szenzorok tesztelését a MAG 3110 típuson 

keresztül mutatom be. Az egységes használat kedvéért programozzuk mindkét kártyát C++ nyelven az 

Arduino IDE segítségével. A micro:bit kezdeti  verziója két különálló érzékelővel rendelkezik: egy 

gyorsulásmérővel és egy magnetométerrel A újabb verziók már egyetlen áramkörben egyesítik a két 

érzékelőt. Annak ellenőrzéséhez, hogy melyik verzió van a kártyánkon, nézzük meg az IC-ket a 104. ábrán 

jelölt területen. 

 

104. ábra: A két lehetséges verzió 

Ha két érzékelője van, akkor használjuk a következő könyvtárakat: 

Magnetométer = MAG3110 

Gyorsulásmérő = MMA8653 

Ha egyetlen érzékelővel rendelkezik (jobb oldali fénykép), akkor a következő könyvtárat kell használni: 

Magno / Accelo = LSM303AGR 

Ehhez először töltsük le az Arduino IDE könyvtárat az Adafruit49 oldaláról 

 

#include <SparkFun_MAG3110.h> //Könyvtár csatolása 

 
49 https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAG3110_Breakout_Board_Arduino_Library/archive/master.zip 

https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAG3110_Breakout_Board_Arduino_Library/archive/master.zip
https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAG3110_Breakout_Board_Arduino_Library/archive/master.zip
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MAG3110 mag = MAG3110(); //Objektum létrehozása 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  mag.initialize(); //Alapállapotba kapcsoljuk az érzékelőt 

  mag.start();      //Elindítjuk a szenzort 

  Serial.println("X -------- Y -------- Z"); 

} 

void loop() { 

  int x, y, z; 

  if (mag.dataReady()) { //Csak ha van új olvasható adat 

    mag.readMag(&x, &y, &z); 

    Serial.println (String(x) + "," + String(y) + "," + String(z)); 

    delay(100); 

  } 

} 

Arduino kártya esetén a kártyát bővíteni kell egy magnetométer shield kártyával (105. ábra). A kapcsolás 

forrása50 itt található. A bővítés huzalozási rajza a 106. ábrán látható. 

 

105. ábra: A bővítőkártya 

 
50 https://learn.sparkfun.com/tutorials/mag3110-magnetometer-hookup-guide-/all 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/mag3110-magnetometer-hookup-guide-/all
https://learn.sparkfun.com/tutorials/mag3110-magnetometer-hookup-guide-/all
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106. ábra: Arduino + magnetométer 

#include <SparkFun_MAG3110.h> 

MAG3110 mag = MAG3110(); //Iniciáljuk a MAG3110 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Wire.begin(); //setup I2C bus 

  //SCL A5, SDA A4 

  Wire.setClock(400000); // I2C fast mode, 400kHz 

  mag.initialize(); //Initializes the mag sensor 

  mag.start();      //Puts the sensor in active mode 

} 

void loop() { 

  int x, y, z; 

  if (mag.dataReady()) { //Csak ha van új olvasható adat 

    mag.readMag(&x, &y, &z); 

    Serial.println (String(x) + "," + String(y) + "," + String(z)); 

    delay(100); 

  } 

} 

A hőmérséklet szenzorok 

A hőmérséklet mérésére alkalmas szenzorokkal hagyományos hőmérőinket válthatjuk ki lényegesen 

olcsóbb módon. Ilyen szenzor lehet pl. egy NTC (negative temperature coefficient, negatív hőmérsékleti 

együtthatójú) termisztor. A termisztorok ellenállása – összhangban a félvezetők fizikájáról tanultakkal – a 

hőmérséklet növekedésével exponenciálisan csökken. Az NTC ellenállások értéke a 107. ábrán látható 

egyenletnek megfelelően változik.  
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107. ábra: Az NTC termisztorok hőfokfüggése 

Ahol R0 a termisztor ellenállása 25°C-os hőmérsékleten, B a termisztorokra jellemző állandó érték (a 

katalógusadatokból kikereshető általában: 3950), T pedig az abszolút hőmérséklet K-ben. A hőmérséklet 

mérése nem igényel bonyolultabb elektronikát. Az ebay-ről 120 Ft-ért vásárolt (Keresőszó:” 1M-NTC-10K-

1-Thermistor-Resistor-B-3950-Refrigerator-Probe-Temperature-Sensor”) termisztorokat egy 10 k 

ellenállású fémréteg ellenállással hozzákapcsoljuk a méréshez választott mikrovezérlő stabilizált 

tápfeszültségéhez, majd az így létrejött feszültségosztók kimeneteit összekötjük az analóg bemenetként 

használt csatlakozókkal (108. ábra).  

 

108. ábra: Hőmérsékletmérés termisztorral 

A kapcsolási rajz alapján a feszültségosztón mért feszültségből az alábbi képletek segítségével könnyen 

meghatározható Rt a termisztor ellenállása, amelyből a 107. ábrának megfelelő számítással megkapjuk a 

mért hőmérséklet értékét. 

𝑉0 = 𝐼 ∙ 𝑅𝑡 𝐼 =
𝑉

𝑅𝑡+𝑅2
 𝑅𝑡 = 𝑅 (

𝑉

𝑉0
− 1) 

Mérés kódja: 
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int Termisztor_Pin = 0; 

int Vo; 

float R2 = 10000; 

float logRt, Rt, T, Tc; 

float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  Vo = analogRead(Termisztor_Pin); 

  Rt = R2 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0); 

  logRt = log(Rt); 

  T = (1.0 / (c1 + c2 * logRt + c3 * logRt * logRt * logRt)); 

  Tc = T - 273.15; 

  Serial.println(String(Tc, 2) + "°C"); 

  delay(100); 

} 

Ez a kód egyaránt alkalmas arra, hogy alkalmazható legyen Arduino és micro:bit kártyák használatakor is 

függetlenül a tápfeszültségtől, hiszen mindkét eszköz A/D konvertere akkor mér 1023 értéket, amikor az 

A0 bemenetük a tápfeszültség (3,3V, vagy 5V) értéken van. A kód tizedmásodpercenként küld adatokat. 

Ennél nagyobb mintavételi sebességnek nincs értelme, hiszen a termisztor termikus tehetetlensége ennél 

jóval nagyobb. 

Infravörös hőmérők 

A COVID kezdetekor ismerkedett meg tömegesen a lakosság az érintés nélküli hőmérsékletmérés 

gyakorlatával. A TV állomások, hírportálok képei alapján a nézők csak azt látták, hogy a határokon, 

beléptető helyeken egy pisztolyhoz hasonló eszközzel (109. ábra) pásztázzák az átlépők homlokát, és már 

első körben ki is szűrhették a lázas határátlépőket.  
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109. ábra: Egy érintés nélküli infravörös hőmérő 

Ezeknek a pisztolyoknak a lelke egy GY-906 kontaktusnélküli, infravörös hőmérsékletszenzor, amely, a 

feketetestsugárzás51 spektrális elemzéséből állapította meg a belépők hőmérsékletét. Ez a szenzor egy 

lapkára van szerelve, és egy I2C busszal csatlakozhat a mikrovezérlő kártyáinkhoz. Olyan népszerű, hogy 

számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el a GY-906 kártyajelű, MLX9061452 érzékelőre épülő 

szenzorrendszerekhez. A legtöbb olcsó érintésnélküli hőmérő a GY-906 BAA nagylátószögű típusra épül. 

Az GY-906 DCI típus kb. háromszor annyiba kerül, mivel kisebb látószögű, viszont ez már felhasználható 

egyszerűbb mechanikusan szkennelő hőkamerák építéséhez is (112. ábra).  

 
51 https://www.infratec-infrared.com/thermography/service-support/glossary/theory 
52 https://learn.sparkfun.com/tutorials/mlx90614-ir-thermometer-hookup-guide/all 

https://www.infratec-infrared.com/thermography/service-support/glossary/theory/
https://learn.sparkfun.com/tutorials/mlx90614-ir-thermometer-hookup-guide/all
https://www.infratec-infrared.com/thermography/service-support/glossary/theory
https://learn.sparkfun.com/tutorials/mlx90614-ir-thermometer-hookup-guide/all
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110. ábra: A GY906 szenzorcsalád két tagja 

Mivel mindkét kártya a GY-906 szenzorcsalád tagja, így bekötésük is egyezik. Az Arduinóhoz kapcsolt 

érzékelő huzalozási rajza a 111. ábrán látható. A micro:bit kártyához a 112. ábrán látható bekötést 

alkalmazzuk. Az Arduino kártyákon könnyen megtaláljuk a I2C csatlakozáshoz tartozó SDA és SCL 

konnektorokat. A micro:bit kártya a Pin20 és Pin19 portján keresztül kommunikálhat. Ebben segíthet a 

113. ábrán látható bővítőkártya.  

 

111. ábra: Az MLX90614 összekapcsolása Arduinóval 
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112. ábra: Az  MLX90614 összekapcsolása egy micro:bit kártyával 

A micro:bit kártya csatlakozóinak részletes kiosztásából tudhatjuk meg, hogy a P20 csatlakozó az SDA és a 

P19 az SCL. Ahhoz, hogy a 19-es 20-as csatlakozókhoz szakszerűen hozzáférhessünk, célszerű beszereznünk 

valamilyen csatlakozót (pl. Vilros BBC Microbit Breakout Board53), amely képes kényelmesen elérhető 

módon kivezetni ezeket a kisméretű érintkezősávokat is (113. ábra). 

 

113. ábra: Bővítőkártya micro:bithez 

 
53 https://vilros.com/products/vilros-bbc-micro-bit-breadboard-adapter-expansion-board 

https://vilros.com/products/vilros-bbc-micro-bit-breadboard-adapter-expansion-board
https://vilros.com/products/vilros-bbc-micro-bit-breadboard-adapter-expansion-board
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Mindkét eszköz mintakódja alább látható: 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_MLX90614.h> 

Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614(); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Adafruit MLX90614 teszt"); 

  mlx.begin(); 

} 

void loop() { 

  Serial.print("Környezeti hőmérséklet = "); Serial.print(mlx.readAmbientTempC()); 

  Serial.print("A mért objektum hőmérséklete = "); Serial.print(mlx.readObjectTempC());  

    Serial.println("*C"); 

  Serial.println(); 

  delay(500); 

} 

A mintakódban az Adafruit szoftver könyvtárát használtam. 

Nyomásmérők 

A korszerű barométerek piezo vagy nyúlásmérő bélyeges erőmérés elvén alapulnak, amely egy vezető 

ellenállásának megváltoztatását alakítja mérhető jellé a nyomóerők deformáló hatására. Kísérleteinkhez a 

Bosch cég egyik olcsó tömegtermékét a BME/BMP 280 típust (114. ábra) fogjuk használni, amely egy 

abszolút nyomásmérő szenzor. Kifejezetten mobil alkalmazásokra fejlesztették ki, például mobil 

telefonokba, GPS berendezésekbe és órákba. A mérési elve a piezorezisztivitáson alapul.  

 

114. ábra: A BME/BMP 280 nyomásmérő 

https://github.com/adafruit/Adafruit-MLX90614-Library
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Felbontva egy ilyen szenzor házát, láthatjuk az érzékeny elemet (a jobb oldalon), amely közvetlenül az 

eszköz védőházában lévő lyuk alatt található 115. ábra. 

 

115. ábra: Az érzékelő belseje mikroszkóp alatt 

A BMP/BME28054 egy hasznos kiegészítő modul abban az értelemben is, hogy az I2C busszal kapcsolódó 

kártya 30 kPa és 110 kPa között méri a légköri nyomást, valamint a relatív páratartalmat és a 

hőmérsékletet. A légköri nyomás mérése ±1 hPa abszolút pontossággal történhet, a hőmérsékletet ±1,0 

°C pontossággal képes mérni, a relatív páratartalmat pedig 0- 100 % +/- 3% pontossággal. Ez a pontosság 

elegendő ahhoz, hogy akár a barometrikus nyomáscsökkenés elve alapján magasságmérőként is 

felhasználhatjuk ± 1 méter pontossággal. Huzalozási rajza a 116. és 117. ábrán látható:  

 

116. ábra: Huzalozása Arduino kártyával 

 
54 https://lastminuteengineers.com/bme280-arduino-tutorial 

https://lastminuteengineers.com/bme280-arduino-tutorial/
https://lastminuteengineers.com/bme280-arduino-tutorial/
https://lastminuteengineers.com/bme280-arduino-tutorial
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117. ábra: Bekötése a micro:bit kártyához 

A programozásához használandó könyvtár letölthető GitHub55 megfelelő oldaláról, de a könyvtárunkat az 

Arduino IDE Eszközök > Könyvtárak kezelése menüpontra kattintva is bővíthetjük a 118. ábra alapján. 

 

118. ábra: Könyvtár bővítése a BMP 280 szenzorra vonatkozó erőforrásokkal 

Ez a módszer esetenként azzal az előnnyel is jár, hogy a Fájl menü Példák menüjében megjelenik egy új 

példaként az adott szenzorra vonatkozó mintafájl (119. ábra). 

 
55 https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library 

https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library


102 

 

119. ábra: Egy megnyitható példa a BMP 280 szenzorra 

A szenzor teszteléséhez használható program kódja alább látható: 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <Adafruit_BME280.h> 

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) 

Adafruit_BME280 bme; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  if (!bme.begin(0x76)) { 

    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"); 

    while (1); 

  } 

} 

void loop() { 

  Serial.print("Temperature = "); 

  Serial.print(bme.readTemperature()); 

  Serial.println("°C"); 

  Serial.print("Pressure = "); 

  Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F); 

  Serial.println("hPa"); 

  Serial.print("Approx. Altitude = "); 

  Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA)); 

  Serial.println("m"); 

  Serial.print("Humidity = "); 

  Serial.print(bme.readHumidity()); 

  Serial.println("%"); 

  Serial.println(); 

  delay(1000); 

} 



103 

Fényintenzitás mérése 

Fényérzékeny szenzor lehet egy fotoellenállás, egy fotocella, egy fotoelektron-sokszorozó, de egy PIN 

dióda is. Természetesen mindegyik eszköznek megvan a maga helye a fizikaórán, de most csak a 

mikrovezérlőkhöz fejlesztett legolcsóbb típusokat ismertetem. A látható tartomány vizsgálatához én a 

japán ROHM cég által fejlesztett, BH1750 digitális megvilágításmérő szenzort ajánlom, mert ez kiegészítők 

nélkül a már szokásosnak tekinthető I2C busszal csatlakozhat mikrovezérlőinkhöz. 

  

120. ábra: A BH1750 blokkvázlata 

[9] A szenzor blokkdiagramjáról leolvasható, hogy a lapkán a fényérzékelő elem egy PIN fotodióda, 

melynek fotoáramát feszültséggé alakítja egy műveleti erősítő. Egy 16 bites AD konverter alakítja digitális 

jellé a fény intenzitásával arányos jelet. Spektrális érzékenysége a 121. ábráról olvasható le. Ami a 

méréshatárt illeti, az adatlap szerint 1- 65535 lx intenzitás tartományban képes érzékelni a látható fényt 1 

lux felbontóképesség mellett. 

 

121. ábra: Az érzékelő spektrális érzékenysége. 
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Huzalozási rajza a I2C interfésszel rendelkező kártyák tipikus bekötése. Az Arduino kártyákhoz az A4 A5 

porton vagy az SDA, SCL csatlakozókon keresztül csatlakozhatunk (122. ábra). A micro:bithez érdemesebb 

egy bővítőkártyával a 19,20 (SCL,SDA) kivezetéseken keresztül csatlakozni (123. ábra). 

 

122. ábra: Kapcsolódás egy Arduino kártyához 

 

123. ábra: Kapcsolódás a micro:bithez egy bővítőkártyán keresztül 

Ami a C nyelven írt tesztkódot illeti, az érzékelő méréshatárát a programból az MTreg értékének 

beállításával szabályozhatjuk. A tesztprogram kipróbálása előtt a korábbiakhoz hasonlóan töltsük le a 

megfelelő könyvtárat a könyvtárkezelővel (124. ábra). 

 

124. ábra: A szükséges kiegészítő letöltése 
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A mintakód: 

#include <Wire.h> 

#include <BH1750.h> 

BH1750 feny_mero; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Wire.begin(); // Az I2C busz inicializálása 

  feny_mero.setMTreg(69); //Méréshatár beállítása 

  feny_mero.begin(BH1750::ONE_TIME_HIGH_RES_MODE); 

  Serial.println(F("Mérünk!")); 

} 

 

void loop() { 

  Serial.println(feny_mero.readLightLevel(true)); 

  delay(500); 

} 

A szenzor méréshatárát az MTreg írásával szabályozhatjuk: 

lux > 40000 ==> MTreg =  32 

lux < 40000 ==> MTreg =  69  (alapértelmezett) 

lux <    10 ==> MTreg = 138 

UV érzékelők 

A távoli infravörös és a látható fényt érzékelő szenzorokkal való ismerkedés után érdemes egy kis kitérőt 

tenni az elektromágneses hullámok egyik láthatatlan tartományának, az ultraibolyának a 

tanulmányozására is. Méréseinkhez ebben a tartományban is találunk a mikrokontrollerekhez fejlesztett 

érzékelő áramköröket, elérhető áron. A tartomány tanulmányozásához én a LAPIS ML851156 vagy a VISHAY 

VEML607057 érzékelőket javaslom, mert ezek ténylegesen az UV tartomány spektrumának egy adott 

részletét mérik, és nem UV indexet számolgatnak, mint pl. a Silicon Lab által fejlesztett SI1145 típusú 

érzékelő, amely nem  tartalmaz tényleges UV érzékelő elemet, hanem  a napsugárzás látható és IR 

intenzitásának arányából számít UV indexet.  Az ML8511 UV szenzor úgy működik, hogy az áramkör 

detektorára eső UV fény mW/cm² -ben mért intenzitásával arányos analóg jelet ad ki. Az érzékelő 

 
56 https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/ML8511_3-8-13.pdf 
57 https://www.vishay.com/docs/84310/designingveml6070.pdf 

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/ML8511_3-8-13.pdf
https://www.vishay.com/docs/84310/designingveml6070.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/ML8511_3-8-13.pdf
https://www.vishay.com/docs/84310/designingveml6070.pdf
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adatlapjáról (125. ábra) leolvasható, hogy ez a kártya 280-390 nm tartományban méri az érzékelőjére eső 

fény intenzitását. 

 

125. ábra: Az ML8511 spektrális érzékenysége 

Az érzékelő adatlapjáról leolvasható, hogy ez az érzékelő az égető hatású UVB (280 – 315 nm) és a barnító 

UVA (315- 400 nm) tartományok spektrumának a nagyobbik részét integráltan képes mérni. A két 

tartomány szétválasztása csak az érzékelő elé helyezett optikai sávszűrőkkel lenne lehetséges, de ezeknek 

ára meglehetősen magas (több tízezer Ft). Az áramkör csatlakoztatása egy Arduinóhoz rendkívül egyszerű. 

Az érzékelőhöz mellékelt tüskék segítségével csatlakoztassuk a kártya OUT (analóg) kimenetét az Arduino 

kártya A0 analóg bemenetéhez, a referenciafeszültséget pedig kössük az A1 csatlakozóhoz a 2. ábrának 

megfelelően. Csatlakoztassuk még a tápfeszültséget (3,3V) és a GND-t a kártyához (126. ábra), és már 

készen is vagyunk. 
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126. ábra: Az ML8511 kapcsolási rajza 

A mérés kódja  

int UVOUT = A0; //Az A0 csatlakozón mérjük a szenzor kimenőfeszültségét 

int REF_3V3 = A1; //Az A1 csatlakozón mérjük a referenciát 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(UVOUT, INPUT); 

  pinMode(REF_3V3, INPUT); 

} 

void loop() 

{ 

  int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT); 

  int refLevel = averageAnalogRead(REF_3V3);//3,3 V-os referenciához hasonlítjuk a mért feszültségeket 

  float outputVoltage = 3.3 / refLevel * uvLevel; 

  float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.9, 0.0, 15.0);//mW/cm² intenzitást számolunk 

  Serial.println(String(uvIntensity) + "," + String(uvLevel)); 

 

  delay(100); 

} 

int averageAnalogRead(int pinToRead) 

{ 

  byte numberOfReadings = 8;//8 mérés átlagát vesszük 

  unsigned int runningValue = 0; 

  for (int N = 0 ; N < numberOfReadings ; N++) 

    runningValue += analogRead(pinToRead); 

  runningValue /= numberOfReadings; 

  return (runningValue); 
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} 

float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) 

{ 

  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 

} 

A kódból kiolvasható, hogy az Arduino az A0 és A1 analóg bemenetein keresztül megméri a szenzor és a 

referenciafeszültség jelét, majd ezekből az adatokból intenzitást számol. Egy másik nagyon jól használható 

kártya ebben a tartományban egy VEML6070 alapú szenzor, amelyet a VISHAY cég fejlesztett (127. ábra).  

 

127. ábra: A VIGHAY UV szenzora 

Ez az áramkör is az I2C kétvezetékes szinkron adatátviteli rendszerrel képes kommunikálni az Arduinóval. 

A kapcsolási elrendezés a 128. ábrán látható. 
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128. ábra: A VEML6070 bekötésének kapcsolási rajza 

 

129. ábra: Így kössük a VEML6070 érzékelőt egy micro:bithez! 

A mintakód ez esetben is nagyon egyszerű. Azonban itt is figyeljünk arra, hogy a program feltöltése előtt 

hozzá kell adnunk az Adafruit_VEML6070 könyvtárat a korábbiakban már bemutatott módon a 

könyvtárak kezelése menüből. 
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#include <Adafruit_VEML6070.h> 

#include <Wire.h> 

Adafruit_VEML6070 uv_mero = Adafruit_VEML6070(); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  uv_mero.begin(VEML6070_2_T);  // 250 ms mérési idő 270 k R_Set mellett 

} 

void loop() { 

  float level = uv_mero.readUV(); 

  float mw_per_m2 = (7 * level) / 1120 ; 

  Serial.println(String(mw_per_m2) + ',' + String(level) ); //intenzitás uW/m2  és UV szintben 

  delay(100); 

} 

Ez a kód is gond nélkül fut a micro:biten és az Arduino kártyán is. 

Távolságmérő szenzorok 

A járműveinkbe épített tolatóradarok ultrahang segítségével tájékozódnak. Azt is mondhatnánk, hogy 

működésük során a denevéreket utánozzák. Rövid, ismétlődő ultrahang-nyalábot bocsátanak ki, és mérik 

a tárgyak által visszavert hanghullámok beérkezési idejét. A késés idejéből egy beépített mikroszámítógép 

kiszámítja a legközelebb található akadály távolságát és irányát, majd megjeleníti azt a kijelzőn. 

 

130. ábra: A mérés elve 

Kísérleteinkhez a HCSR 04 típusú szenzort használjuk. Ennek a modulnak az ára 1000 Ft alatt van, és az 

alkatrészei felhasználhatók hullámtani kísérletekhez58 is. Ebben a modulban van egy adóegység, amely egy 

40KHz-es, 8 impulzusból álló ultrahangcsomagot sugároz ki (pulse), és ha a hang útjába valamilyen tárgy, 

 
58 https://pilath.wordpress.com/young-kettos-res-kiserlete-ni-mydaq-val-40-khz-en 

https://pilath.wordpress.com/young-kettos-res-kiserlete-ni-mydaq-val-40-khz-en/
https://pilath.wordpress.com/young-kettos-res-kiserlete-ni-mydaq-val-40-khz-en
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akadály kerül, akkor arról a kisugárzott impulzus-csomagnak (burst-nek) egy része visszaverődik 

(reflektálódik), és a vevő egység ezt érzékelheti (echo). A kisugárzás és a vétel között eltelt idő mérésével 

(Time of Flight, TOF) ismerve a terjedési sebességet a távolság kiszámítható a 130. ábra alapján. Mérési 

tartománya 2 cm-től 400 cm-ig terjed. A mérés pontossága 3 mm, de ez az érzékelő minőségétől függően 

változhat. Huzalozási rajza a 131. ábrán látható. 

 

131. ábra: A HC-SR04 huzalozási rajza 

A rajzhoz tartozó mintaprogram: 

const int trigPin = 3;//A D3 lábhoz kötjük a trig jelű csatlakozóról érkező vezetéket 

const int echoPin = 2;//A D2 lábhoz kötjük az echo jelű csatlakozóról érkező vezetéket 

long t_TOF;//A visszhang beérkezési ideje (Time of Flight) 

int Tavolsag; 

void setup() { 

  pinMode(trigPin, OUTPUT); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() { 

  // Clears the trigPin 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  //Kezdeményezzük egy impulzussorozat indítását 

  digitalWrite(trigPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 



112 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  // Beolvassa, hogy mennyi idő telik el, amíg a trig láb TTL H szintbe kerül 

  t_TOF = pulseIn(echoPin, HIGH); 

  Tavolsag = t_TOF * 0.034 / 2; //számolás: s=v*t/2 (v=0.034 cm/us) 

  Serial.print("Distance: "); 

  Serial.println(String(Tavolsag, 2) + " cm"); 

} 

A mérés pontossága növelhető a mérések számának növelésével. Ez azonban a mérés idejének 

növekedésével jár. Micro:bit kártyához is csatlakoztathatjuk a szenzorunkat. Ehhez a micro:bit 0 

csatlakozóját kössük össze a HC-SR04 trig nevű csatlakozójával, majd a micro:bit 1 csatlakozóját kössük 

össze a HC-SR04 echo csatlakozójával. 

 

132. ábra: Bővítmény importálása micro:bit-hez és a huzalozási rajz 

A mérés kódjának blokkdiagramját a 133. ábrán láthatjuk. A mérések során figyeljünk a zavaró akadályokra 

is, hogy tényleg a mérni kívánt tárgyról verődjön vissza az irányított nyaláb. (Vegyük figyelembe, hogy a 

nyaláb a térszöge 30°.) 
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133. ábra: A mérés ,,kódja" 

Tolómérő az ebay-ről 

Nem szenzornak tervezték, de egy olcsó (5$ alatti áru) műanyag tolómérőt is átalakíthatunk egy kis 

ügyeskedéssel digitális adatforrássá. Ezek a sublerek rendelkeznek egy olyan LCD kijelzővel, amelyről tized 

mm pontossággal olvashatunk le értékeket. Ebből következtethetünk arra, hogy a sublerben lévő csip 

előállítja valahogy ezt az eredményt, csak ki kéne csalogatni belőle. Mások is próbálkoztak már hasonló 

célból egy ilyen tolómérő feltörésével, így ezekre alapozva én is tudok ajánlani egy kipróbált megoldást. 

Mivel nem egy drága műszerről van szó, ezért szereljünk szét egy példányt, hogy így próbáljuk megfejteni 

a működését. Ehhez óvatosan szedjük szét a mérőfejet! Először az ezüst címkét bontsuk le, majd 4 kis 

csavar kicsavarását követően a fekete műanyag fedőlap már eltávolítható (134. ábra), így feltárul a fejbe 

épített NYÁK lap. Ebből még 4 apró csavart kell kicsavarunk, majd kivehetjük a NYÁK-ot. Legyünk óvatosak, 

ha lehet, ne sértsük meg az LCD-kijelző csatlakozóit! A NYÁK-on láthatjuk az akkumulátor helyét, a 

nyomógombok betétjeit, a fekete „védőcsepp” alatt lévő célmikrovezérlőt, a bal alsó sarokban, a NYÁK 

mm skála felé néző oldalán pedig periodikus rézsávokat és szigetelőhézagokat láthatunk (135. ábra). 

 

134. ábra: A megbontás első fázisai 
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135. ábra: A mérőfej NYÁK lapjának két oldala 

Vajon mi célt szolgálhatnak ezek a periodikusan ismétlődő réz fóliaelemek? Szerepüket akkor értjük meg, 

ha eltávolítjuk a tolómérő testére ragasztott öntapadós mm skálát is. Ez alatt szintén periodikusan 

ismétlődő T alakú rézből készült vezetőrétegeket láthatunk (136. ábra). Ez a két egymástól 

tizedmilliméternyi távolságra lévő fóliamintázat kondenzátorok fegyverzeteit alkotja.  

 

136. ábra: A kapacitív szenzor fegyverzetei 
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Ha ezek elmozdulnak egymás felett, megváltozik a bonyolult módon kombinált kondenzátorok kapacitása, 

így a dekódoló elektronika már 0,1 mm-nyi elmozdulást is érzékelni tud. A céláramkör ezeket a „zero” 

gomb lenyomásától megszámolt elmozdulásokat alakítja milliméterré és jeleníti meg az LCD kijelzőn. Egyes 

típusok esetén az eredmény digitálisan kódolt impulzusok formájában megjelenik egy négypólusú 

csatlakozón is. Mivel a tolómérő áramforrása egy 1,5V-os gombelem, a csatlakozón mérhető jelek szintjét 

transzformálni kell a fogadó mikrovezérlő bemenetei számára. Ez két tranzisztorral is könnyen 

megoldható. Ennek kapcsolási rajzát a 137. ábrán láthatjuk. Amikor pl. a tolómérőből kivezetett órajel az 

1,2V-on reprezentált H értékre vált, akkor a tranzisztor kollektora 0V-ra kapcsolja az Arduino bemenetét. 

A tranzisztor kollektora és az Arduino 5V-ja között programozhatóan beköthetünk egy ellenállást (minden 

pin rendelkezik egy beépített, programozható felhúzó ellenállással kódból: pinMode (PIN, INPUT_PULLUP), 

így alapértelmezetten H szintre van felhúzva a bemenet, és csak akkor vált alacsony értékre, amikor a 

tranzisztor bázisán megjelenik az 1,2 V-os impulzus. Az információt hordozó CLK és Data kimeneteken a 

jelek impulzuscsomagok formájában követik egymást. Bár a szabványos protokollról nem találtam 

adatokat, a jelekből látható, hogy itt is a HX711 erőmérőnél látott módszert alkalmazzák.  

 

137. ábra: Szintillesztő áramkör Arduinóhoz 

Sorban lépnek ki a Data bitek az órajellel szinkronban. Ha az órajel alatt H az adatbit értéke, akkor akkora 

súllyal kell hozzáadni az összeadások sorozata révén létrejövő eredményhez, ahányadik órajel alatt 

detektáltuk. Pl. ha a 6. órajel alatt volt egy adatjel, akkor a mért értékhez hozzá kell adni 26 értéket, ha 

nem detektáltunk adatjelet, akkor nem adunk hozzá semmit. Az előjel értéke a 21. órajel alatt olvasható 

ki. A hatványozáshoz írni kellett egy saját függvényt, mert úgy tapasztaltam, hogy a 2 16 feletti hatványaira 

az Arduino pow() függvénye már nem ad vissza korrekt értéket. 

Az adatcserét megvalósító kód alább olvasható: 



116 

int i; 

int elojel; 

long ertek; 

float mm; 

int clockpin = 12; 

int datapin = 10; 

unsigned long tempmicros; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(clockpin, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(datapin, INPUT_PULLUP); 

  digitalWrite(clockpin, HIGH); 

  digitalWrite(datapin, HIGH); 

} 

void loop () { 

  while (digitalRead(clockpin) == HIGH) {} //Várunk egy új magas értékre 

  tempmicros = micros(); //Beolvassuk az aktuális időt 

  while (digitalRead(clockpin) == LOW) {} //Megmérjük az impulzus hosszát 

  if ((micros() - tempmicros) > 500) { //Ha hosszabb, mint 500 us, akkor ez egy új sorozat kezdetét jelenti 

    decode(); //Elkezdjük elemezni az új sorozatot 

  } 

} 

 

void decode() { 

  elojel = 1; 

  ertek = 0; 

  for (i = 0; i < 23; i++) { 

    while (digitalRead(clockpin) == HIGH) { } //Várunk, amíg a clock pin magasra vált 

    while (digitalRead(clockpin) == LOW) {} //A magasat követő 0 indítja az adatok figyelését 

    if (digitalRead(datapin) == LOW) { //A tranzisztor invertálja a jelet, 

       // így ha ez 0, akkor az értékváltozóhoz hozzáadunk 2^i értéket 

      if (i < 20) { //20 adatbitet vizsgálunk meg 

        ertek = ertek + hatvany(2, i); 

      } 

      if (i == 20) { //A 21. bit az előjelre utal 

        elojel = -1; 

      } 
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    } 

  } 

  mm = (ertek * elojel) / 100.00; 

  Serial.println(mm, 2); //Kiírjuk 2 tizedesre az eredményt 

  delay(1000); 

} 

 

long hatvany(int factor,  int exponent) 

{ 

  long eredmeny = 1; 

  while (exponent--) 

    eredmeny *= factor; 

  return eredmeny; 

} 

Vezérlésekre is szükségünk lehet. 

Kapcsoljunk be egy LED-et 

A legegyszerűbb mikrokontrolleres vezérlés az, amikor valamilyen fogyasztót kapcsolunk be vagy ki egy 

mikrokontroller segítségével. Nincs olyan oktatói felület, amely nem a LED-ek villogtatásával kezdené a 

fizikai programozás59 bemutatását. Ez esetben az áramforrás és a kapcsoló szerepét is a mikrovezérlő tölti 

be. A bekapcsolandó LED diódát kétféle módon is beköthetjük, ahogyan azt a 138. ábrán láthatjuk.  

 

138. ábra: LED vezérlés kapcsolási rajza 

Egyik esetben a D12 port H-ba állítása esetén világít a LED. A másik esetben a D13 kimenet L szintre 

állításával kapcsolható be a LED. Ami a fényerőt illeti, az a LED áramától függ. Pl. a D13 kimenetre kapcsolt 

LED az R4 értékétől függően képes világítani. Egy átlagos LED kb. 20 mA-t fogyaszt és 2,2–3,4 V-on üzemel 

 
59 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_harsanyi_fizikai_szamitastechnika/ch06.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_harsanyi_fizikai_szamitastechnika/ch06.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_harsanyi_fizikai_szamitastechnika/ch06.html


118 

a színétől függően (piros 2,2V, kék 3,4V). Ezt az adott LED adatlapja tartalmazza. Az áram beállítása az 

I=(5V-ULED)/R képlet szerint számítható.  

A kétféle bekötés kódja: 

// A 12 pinhez kötöttük a LED-et 

// Hozzunk létre egy változót és nevezzük el „led”-nek! 

int led = 12; 

void setup() {  // a digitális pint kimenetként inicializáljuk: 

  pinMode(led, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(led, HIGH);  // Bekapcsol a LED (A kimenet HIGH) 

  delay(1000); // 1 másodpercig vár 1000 ms 

  digitalWrite(led, LOW);  // Kikapcsol a LED (A kiment(D12) feszültsége 0V) 

  delay(1000); // 1 másodpercig vár 

} 
 

// A 13 kimenethez kötöttük a LED-et 

// Hozzunk létre egy változót, és nevezzük el „led”-nek! 

int led = 13; 

void setup() {  // A digitális pint kimenetként inicializáljuk 

  pinMode(led, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(led, LOW);  // Bekapcsol a LED (a kimenet 0V). 

  delay(1000); // 1 másodpercig várunk 1000 ms 

  digitalWrite(led, HIGH);  // Kikapcsol a LED (a kiment feszültsége HIGH) 

  delay(1000); // 1 másodpercig várunk 

} 

Léptetőmotorok vezérlése 

Az elektromos motoroknak meglehetősen széles a választéka. [10] A léptetőmotor60 alapvetően 

különbözik az egyszerű egyenáramú motoroktól. A léptetőmotorok olyan egyenáramú motorok, amelyek 

az elfordulást diszkrét lépésekben végzik. Tekercsei úgynevezett „fázisokba” vannak szervezve. Egymás 

után áram alá helyezve sorban minden fázist, egy lépést végeztethetünk el a motorral.  A léptetőmotor 

lényegében olyan szinkronmotor, ahol a forgórészt az állórész mágneses terének elforgatásával mozgatják 

 
60 https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors/what-is-a-stepper-motor 

https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors/what-is-a-stepper-motor
https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors/what-is-a-stepper-motor
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(139. ábra). A tér forgatását az elektromágnesek megfelelően időzített be, ill. kikapcsolásával végzik. Az 

ütemezést egy megfelelően programozott mikrovezérlő végzi, a teljesítményillesztést pedig egy meghajtó 

IC-ben lévő kapcsolótranzisztorokra bízzák.  

 

139. ábra: Az állórész mágneses terének elforgatása 

 

140. ábra: Egy CD meghajtó léptetőmotor vezérlése 

Két alaptípus létezik: a bipoláris és az unipoláris. Bipoláris motorok vezérlésénél biztosítani kell a 

tekercseken a polaritásváltás lehetőségét. Az unipoláris motoroknál a tekercsek vezérlése mindig azonos 

polaritással történik, így a tekercsek egyik vége összeköthető (8 helyett 6 vagy 5 kivezetés). Ilyen esetben 

a tekercsek vezérlése egy-egy tranzisztorral vagy FET-tel is megoldható. A témának hatalmas irodalma van. 

Ebben a példában egy kidobásra ítélt CD meghajtó menetes orsóját vezérlő motor programozására 

mutatok egy példát. Ez tipikusan egy bipoláris léptetőmotor, így a vezérléséhez szükség van egy meghajtó 
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IC-re. Ezt a feladatot itt egy L9110 típusú H-bridge panelre bízzuk (140. ábra). A programozást a jobb 

áttekinthetőség kedvéért érdemes lépésekre bontani. Az alábbi kódminta 6 lépéssel viszi előre, majd 6 

lépéssel hátra a 140. ábrán látható motor tengelyét. 

int outA1 = 4; // output 1 of the stepper 

int outA2 = 5; // output 2 of the stepper 

int outB1 = 6; // output 3 of the stepper 

int outB2 = 7; // output 4 of the stepper 

int stepDelay = 2; // Két lépés közötti idő 

void setup() { 

  pinMode(7, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(outA1, OUTPUT); 

  pinMode(outA2, OUTPUT); 

  pinMode(outB1, OUTPUT); 

  pinMode(outB2, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  for (int i = 0; i <= 6; i++) 

  { 

    elore(); 

  } 

  for (int i = 0; i <= 6; i++) 

  { 

    hatra(); 

  } 

} 

void step1() { 

  digitalWrite(outA1, LOW); 

  digitalWrite(outA2, HIGH); 

  digitalWrite(outB1, HIGH); 

  digitalWrite(outB2, LOW); 

  delay(stepDelay); 

} 

void step2() { 

  digitalWrite(outA1, LOW); 

  digitalWrite(outA2, HIGH); 

  digitalWrite(outB1, LOW); 

  digitalWrite(outB2, HIGH); 

https://www.youtube.com/watch?v=aKxi7B4-d2U&vl=en
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  delay(stepDelay); 

} 

void step3() { 

  digitalWrite(outA1, HIGH); 

  digitalWrite(outA2, LOW); 

  digitalWrite(outB1, LOW); 

  digitalWrite(outB2, HIGH); 

  delay(stepDelay); 

} 

void step4() { 

  digitalWrite(outA1, HIGH); 

  digitalWrite(outA2, LOW); 

  digitalWrite(outB1, HIGH); 

  digitalWrite(outB2, LOW); 

  delay(stepDelay); 

} 

void stopMotor() {  //áramtalanítunk 

  digitalWrite(outA1, LOW); 

  digitalWrite(outA2, LOW); 

  digitalWrite(outB1, LOW); 

  digitalWrite(outB2, LOW); 

} 

void elore() { 

  step1(); 

  step2(); 

  step3(); 

  step4(); 

} 

void  hatra() { 

  step3(); 

  step2(); 

  step1(); 

  step4(); 

} 

Programból vezérelt ellenállás 

Bizonyos feszültség-áram karakterisztikák felvételéhez jól jöhet egy digitálisan szabályozható ellenállás. 

Ennek egyik profi verziója a digitális potenciométer, amely hagyományos feszültségosztóként viselkedik 
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egy áramkörben. A középső lábán a leosztott analóg feszültségszintet adja ki. Mikrovezérlőkkel, így pl. 

Arduinóval is vezérelhető. Ilyen pl. a X9C103S típus. A vezérlés huzalozási rajza a 141. ábrán látható. 

 

141. ábra: Egy programból vezérelt feszültségosztó 

A vezérlés mintakódja 

#define UD  2 

#define INC 3 

#define CS  4 

void setup() { 

  pinMode(INC, OUTPUT); 

  pinMode(UD, OUTPUT); 

  pinMode(CS, OUTPUT); 

  digitalWrite(CS, HIGH); 

} 

void loop() { 

  for (int i = 0; i <= 6; i++) 

  { 

    up(); 

  } 

  for (int i = 0; i <= 6; i++) 

  { 

    down(); 

  } 

} 

void up() { 

  digitalWrite(CS, LOW); 

https://www.instructables.com/id/X9C103P-Basic-Operation/
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  delayMicroseconds(1); 

  digitalWrite(INC, LOW); 

  delayMicroseconds(1); 

  digitalWrite(INC, HIGH); 

  delayMicroseconds(1); 

  ///digitalWrite(INC, LOW); 

  digitalWrite(CS, HIGH); 

} 

void down() { 

  digitalWrite(UD, LOW); 

  digitalWrite(INC, HIGH); 

  digitalWrite(CS, LOW); 

  delayMicroseconds(1); 

  digitalWrite(INC, LOW); 

  delayMicroseconds(1); 

  digitalWrite(INC, HIGH); 

  delayMicroseconds(1); 

  digitalWrite(CS, HIGH); 

} 

A kód a virtuális potenciométer tengelyének fel, ill. letekerését mutatja be. Bár ez a panel is beszerezhető 

1500 Ft alatti áron, gyakran megteszi egy MOSFET tranzisztor is feszültségvezérelt ellenállásként. Ennek az 

a feltétele, hogy a FET UDS feszültség viszonylag alacsony szinten legyen (+/-1 V alatt). Ebben az úgynevezett 

„lineáris" régióban (Ohmikus régió) a D és az S közötti ellenállás változtatható (szabályozható) a UGS 

feszültséggel. Erre látható egy kapcsolási példa a 142. ábrán. Ebben az összeállításban egy 1,5 V feszültségű 

ceruzaelemet terhelünk a Q1 FET-el mint feszültségvezérelt ellenállással. A FET G-S feszültségét a D3 

kimenetről PWM modulációval előállított DA konverter szolgáltatja. Tapasztalataim szerint ennél a FET-

nél 3,2V UGS esetén a FET RDS ellenállása megközelítőleg végtelen nagy, míg 3,7 V esetén már csak néhány 

tized Ohm az ellenállás. Ebben a szűk feszültségtartományban így jól használható feszültségvezérelt 

ellenállásként ez az eszköz. 
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142. ábra: A FET mint feszültségvezérelt ellenállás 

A kapcsolást vezérlő mintakód alább látható. A ciklus végére RDS közelítőleg 0, így a telepet a 10 Ohmos 

ellenállás terheli. A ciklus elején pedig még nem folyik áram a telepen, mivel RDS végtelen. 

int pwmOut = 3; 

int D = 300; 

int Tol = 180; //UG kb. 3,4 V 

int Ig = 240; //UG kb. 4 V 

void setup() 

{ 

  pinMode(pwmOut, OUTPUT); 

  analogWrite(pwmOut, 1); //A FET kikapcsolva, ha nem mérünk 

} 

void loop() { 

  for (int i = Tol; i < Ig ; i++) 

  { 

    analogWrite(pwmOut, i); 

    delay(D); 

  } 

} 
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Szervomotorok PWM vezérlése 

[11] A VDS feszültség előállításánál szó esett a PWM-ből előállított DC feszültségről, ezért itt ejtek néhány 

szót a PWM nyújtotta vezérlési lehetőségekről. A PWM61 (pulse-width moderation) impulzusszélesség-

modulációs eljárás igen elterjedt a vezérléstechnikában. A PWM jellemzői az alapfrekvencia és a kitöltési 

tényező. Az alapfrekvencia meghatározza, hogy a modulált jel hányszor változik másodpercenként. A 

kitöltési tényező azt határozza meg, hogy egy perióduson belül a négyszögjel a teljes periódusidő hány 

százalékában vesz fel logikai H-es értéket. Egy ilyen jellel vezérelhetők pl. az impulzusszélesség-vezérelt 

szervomotorok is. Ezeknek a tengelyét lehet pozícionálni oly módon, hogy a tengelyükhöz kapcsolt 

potenciométer által szolgáltatott információ alapján pontosan be lehet állítani ezeknek a motoroknak a 

szögelfordulását (143. ábra).  

 

143. ábra: Szervomotorok vezérlése PWM modulációval 

Projektek fizikaórákra, szakkörökre 

Ebben a fejezetben az előzményekre alapozva olyan ötletadó, másolható projekteket mutatok be, amelyek 

jól kiegészíthetik a fizika és egyéb természettudományos óráinkat. Kiegészíthetik, korszerűsíthetik a 

szertárak, laborok mérőeszközeit. Lehetőséget kínálnak tantárgyközi együttműködésre is (informatika, 

matematika, fizika, kémia, technika). Használhatók az un. STEM órákon is. A projektekhez mellékletként 

egy-egy mappa is tartozik, amelyekben a megépítéshez szükséges programok forráskódjait, ha szükséges 

egy Excel munkafüzetet, amely mintául szolgál az adatok fogadásához, kapcsolási rajzmintákat vagy 

esetenként a 3D-ben nyomtatandó alkatrészek nyomtatásához szükséges *.obj kiterjesztésű állományait 

is megtalálhatja az olvasó.  

 
61 http://megtestesules.info/hobbielektronika/mbed/pwm.html 

http://megtestesules.info/hobbielektronika/mbed/pwm.html
http://megtestesules.info/hobbielektronika/mbed/pwm.html
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Mérjünk hőmérsékletet 

A szenzorok bemutatását a termisztorokkal kezdtem, így nézzünk egy alkalmazási példát a számtalan 

lehetőség közül. Ebben a mérésben a hagyományos (törékeny) hőmérőinket válthatjuk ki a lényegesen 

olcsóbb termisztorokkal. Leolvasásuk automatikusan történik, így a mérés során nem igényel külön 

figyelmet a hőmérők időzített leolvasása, és az időbeli folyamatok is automatikusan megrajzolhatók. A 

mérés nem igényel bonyolultabb elektronikát. Az ebay-en vásárolt (120 Ft) 2db. 10k ellenállású termisztort 

2db. 10k ellenállású fémréteg-ellenállással sorba kötve hozzákapcsoljuk a méréshez választott micro:bit 

kártya 3V feszültségű kimenetéhez, majd az így létrejött feszültségosztók osztópontjait hozzákapcsoljuk az 

analóg bemenetként használt P0 és P2 kivezetésekhez. A bonyolultabb áramkörépítés ebben az esetben 

megspórolható, ha - a kapcsolási rajzot is magában foglaló 144. ábrának megfelelően - egy univerzális 

nyáklaphoz forrasztott krokodilcsipeszekkel csatlakozunk a micro:bit csatlakozósávjaihoz. A mérést vezérlő 

program adott időközönként megméri a feszültségosztók feszültségét, és a két feszültséget a soros porton 

elküldi egy olyan Excel táblázatnak, amely az adatok fogadására alkalmassá lett téve a Data Streamer 

segítségével. Az Excel ebben az üzemmódban nemcsak fogadni képes az adatokat, hanem küldhetünk vele 

olyan stringeket is, amelyekkel mérés közben is beavatkozhatunk a kártyán futó program működésébe. Így 

például megváltoztathatjuk az alapértelmezett mintavételi időt. Ennek érdekében a micro:bit kártyán futó 

program figyeli a soros vonalat „P = str(uart.readline())”, és ha jött valamilyen adat „if P != 'None':”, abból 

dekódolja az új mintavételi időt „D = int(b[:n])” 

 

144. ábra: A kétcsatornás hőmérő elvi és huzalozási rajza 

A micro:bitre feltöltött programot Python nyelven írtam az MU editorban. (A projekthez minden gond 

nélkül használhatunk Arduino kártyát is, de gondolva az alsóbb évfolyamok diákjaira, ezt a projektet inkább 

a hozzájuk közelebb álló micro:bit kártyán keresztül mutatom be.) A Python kód és az eredmények 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Thermistor+Temperature+Sensor+Waterproof+Probe&_sacat=0
https://codewith.mu/
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fogadására és megjelenítésére alkalmas Excel munkafüzet letölthető a példakönyvtár 

dual_homero_microbit mappájából. A forráskód: 

# Két termisztor 2020 

from microbit import * 

display.show('T') 

START = False 

M = False 

D = 2000  # Az alapértelmezett mintavételi idő 2 s  

while True: 

    P = str(uart.readline()) 

    if P != 'None': 

        b = P[2:] 

        n = b.find(',') 

        D = int(b[:n])  # Két mérés közötti idő beolvasása az Excelből 

    if button_a.is_pressed(): 

        if START is False: 

            START = True     

            display.show(Image.YES) 

    if button_b.is_pressed(): 

        if START is True: 

            START = False 

            display.show(Image.NO) 

    if START: 

        t1 = pin0.read_analog() 

        t2 = pin2.read_analog() 

        s = str(t1) + ',' + str(t2) + '\r' + '\n' 

        uart.write(s) 

        if M is True: 

            display.show(Image.SQUARE_SMALL) 

        if M is False: 

            display.show(Image.SQUARE) 

        sleep(D) 

        M = not(M) 

Az adatok megjelenítéséhez használt Excel munkalap csak a feszültségosztókon mért két feszültséget 

fogadja string formátumban. A micro:bit kártyán 1023 felel meg 3,3 V-nak, ezért első lépésben ezt 

feszültségértékké kell alakítani. A megfelelő cellába írt, ide vonatkozó képlet  

=ÉRTÉK('Data In'!B8)/1023)*3300 alakú. Ebből számítok hőmérsékletet a termisztorra vonatkozó képlet 
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alapján. A garfikon felépítéséhez kezdetben hiányosak az adatok, így az Excel hibát jelezne. Egy jól 

megválasztott képlettel azonban ez is kiküszöbölhető. Csak a minta kedvéért az F2 cellába írt képlet: 

=HA(HIBÁS(298,15*3950/(298,15*LN(D2/10)+3950)-273);"";298,15*3950/(298,15*LN(D2/10)+3950)-273) 

A két termisztorhoz tartozó hőmérsékletet két külön függvényként piros és kék színnel van ábrázolva egy 

pont xy típusú diagramon. A rendszer teszteléséhez az egyik labormérésünket választottam, amelyben egy 

kisebb térfogatú edényben lévő kisebb tömegű hideg vizet helyezünk a nagyobb tömegű meleg vízzel 

feltöltött kaloriméterbe, majd grafikusan ábrázoljuk a hőmérsékletek változását. A méréshez használt 

edények képe az 145. ábrán, a mérés eredménye az 146. ábrán látható. Az eredmény olyan szép, hogy 

akár egy tankönyvben is elhelyezhető lenne. Ez a mérőeszköz akár alkalmas lenne a „Kristályosodási hő 

mérése” című emelt szintű fizika érettségi mérésének automatizálására is.  

 

145. ábra: A méréshez használt edények 

 

146. ábra: A hőmérséklet-kiegyenlítődés időbeli lefolyása 
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Mérjünk erőt 

Rugalmas ütközések kinematikájáról sokféle kísérletet találhatunk. Ebben a projektben az erők időfüggését 

szeretnénk vizsgálni. Mint ahogyan azt már egy korábbi fejezetben is leírtam, a ma használatos olcsó 

digitális mérlegekben nyúlásmérő bélyeges erőmérő cellákat alkalmaznak. Ilyen erőmérő szenzorok önálló 

alkatrészként is megvásárolhatók, de tapasztalataim szerint - talán a tömeggyártás miatt – sok esetben egy 

komplett mérleg lényegesen olcsóbb is lehet, mint egy „egyedi” alkatrész.  

 

147. ábra: A vezeték nélküli erőmérő kapcsolási rajza 

Másik előnye a kész mérlegekben található erőmérő celláknak az, hogy olyan jól megtervezett, hasznos 

kiegészítőkkel is össze vannak építve, mint pl. egy mérleg tányérja vagy egy teherbíró akasztó a digitális 

libamérlegek végén. Egy példán keresztül mutatom be, hogyan lehet összekapcsolni ezeket a mérlegekből 

származó szenzorokat egy Arduinóval vagy micro:bittel. Így a korábbiakban már bemutatott módon tudunk 

majd mérési adatokat exportálni a „mérlegekből” egy Excel munkafüzetbe vagy egy Arduino IDE-be, akár 

vezeték nélkül is, ahogyan ez a 147. ábrán látható kapcsolási rajzból kiolvasható. Az összekapcsolás nagyon 

egyszerű: az eredeti mérlegek célorientált elektronikáját le kell cserélni egy korábbi fejezetben már 

bemutatott HX711 típusú integrált áramkört tartalmazó lapkára. Ehhez használjuk a mérlegbe épített 

erőmérő szenzor eredeti négy vezetékét (piros, zöld, fekete, kék). A következő képkockákon egy ilyen 

átalakítás lépéseit láthatjuk. Az egész művelet alig igényel több időt egy fél óránál. Ehhez a projekthez én 

egy olcsó reptéri bőröndmérleget választottam az Aliexpress62 webáruházból, elsősorban az erőmérő-

szerkezet mérete és kedvező ára miatt. A 148. ábra első képkockáján látható kipróbált példány kb. már 2$-

ért beszerezhető. A szenzor kinyeréséhez egy csavarhúzóval pattintsuk szét a műanyag tokot az 

 
62 
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200826085432&origin=y&SearchText=Por
table+Digital+Mini+Luggage+Scale 

https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200826085432&origin=y&SearchText=Portable+Digital+Mini+Luggage+Scale
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200826085432&origin=y&SearchText=Portable+Digital+Mini+Luggage+Scale
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200826085432&origin=y&SearchText=Portable+Digital+Mini+Luggage+Scale
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összeillesztés mentén (148/2. képkocka). Végül szereljük ki a deformálható, nyúlásmérő bélyeggel 

felszerelt acélidomot (148/3. képkocka). Ehhez a projekthez egy rugalmas ütközések vizsgálatára 

specializált erőmérőt készítettem, ezért 3D nyomtatóval terveztem hozzá néhány kiegészítő alkatrészt a 

rugalmas ütköző kialakításához. Ezek az alkatrészek a 149. ábrán láthatók. A mások számára is 

kinyomtatható szabásmintát mellékeltem a projekt mappájában. A rugós ütközőként a tanszergyártók által 

kínált méregdrága laprugók helyett egy 40 Ft-os elemtartó alkatrészt építettem be, amely szintén Aliról 

szerezhető be. Ezt az alkatrészt a domborodó pólusnál át kell fúrni, majd az 5. képkockán látható módon 

be kell szorítani a két 3D-en nyomtatott alkatrész közé, két 1,5 - 2 mm átmérőjű, lehetőleg süllyesztett fejű 

csavarral.  

 

148. ábra: Szereljünk szét egy mérleget 

Ezt követően kössük össze a négy vezetéket a HX711 panel megfelelő pontjaival (149. ábra). A 

deformálható acélelemet pattintsuk be az egész szerkezet testéül szolgáló 3D-ben nyomtatott speciális 

idomba, amely a további elektronikai elemek és az elemtartó szerepét is betölti. A 150. ábrán láthatjuk, 

hogy a 3D-ben nyomtatott fedőidom tetején foglal helyet a HC05 modul. Alatta az üreges részben van az 

Arduino-Nano mikrovezérlő, a vezérlő alatt pedig a HX711 AD konverter modul, amellyel az erőmérő cella 

van összekötve 4 vezetékkel. 

 

149. ábra: Kiegészítő alkatrészek, az ütköző összeszerelése és a HX711 modul beforrasztása 

https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200826090640&SearchText=Gameboy+Classic+GBO+Battery+Terminal
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150. ábra: A készre szerelt erőmérő egy Holics-féle kiskocsihoz rögzítve 

Áramforrásként 2 db. 3,7V AA akkumulátort használtam. Az Arduino Nano kártyára feltöltött kód nem 

tartalmaz érdemi újdonságot. A mérési eredményeket a kártya vezetékes kapcsolat esetén az USB kábelen 

küldi egy PC-nek. Ha a PC rendelkezik Bluetooth áramkörrel, és van közöttük BLE kapcsolat, akkor a rádiós 

csatornán vezeték nélkül is összegyűjthetők az adatok egy PC-n.  

A kártyára feltöltött kód: 

//HX711 + Arduino Nano + HC05 Piláth 2020.09.03 

//Egy mérés ideje átlagosan 16 ms 80 Hz mintavételi frekvencia esetén 

#include <SoftwareSerial.h> 

int DT = A3; //HX711 DT 

int S_CK = A4; //HX711 SCK 

long F = 0; 

long Alapvonal = 0; 

String S = ""; 

int D = 2; 

int An = 0; 

SoftwareSerial BLE(2, 3);// -> HC05 TX -> HC05 RX 

void setup() 

{ 

  BLE.begin(115200); 

  Serial.begin(115200); 
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  pinMode(DT, INPUT); //DT 

  pinMode(S_CK, OUTPUT); //Órajel 

} 

void loop() 

{ 

  if (Serial.available() > 0) { 

    S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

  if (BLE.available() > 0) { 

    S = BLE.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

  digitalWrite(S_CK, LOW);//Órajel nullába 

  while (digitalRead(DT) != LOW);// Várunk, amíg az adatvonal lemegy nullába 

  { 

    for (int i = 0; i < 24; i++)  //Indulhat a beolvasás 

    { 

      orajel(); //Előállít egy órajelet 

      F = F + digitalRead(DT) * powint(2, 23 - i); //Egy beolvasás 

    } 

    orajel();  //A 25. órajel ekkor az erősítés 128 

    if (S == "A") { 

      Alapvonal = F;// Kérés esetén beállít egy új alapvonalat 

      S = ""; 

    } 

    F = F - Alapvonal; 

    float f = F / 1000.00; 

    String v = String(f, 1) + ","; 

    if (f > -25 and f < 25) { 

      BLE.println(v); 

      BLE.flush(); 

      Serial.println(v); 

    } 

    An++; 

    if (An == 3) { 
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      Alapvonal = F; 

    } 

    if (An > 4) { 

      An = 4; 

    } 

    F = 0; 

    delay(15); 

  } 

} 

void orajel() 

{ 

  digitalWrite(S_CK, HIGH); 

  delayMicroseconds(D); 

  digitalWrite(S_CK, LOW); 

  delayMicroseconds(D); 

} 

long powint(int factor, unsigned int exponent) 

{ 

  long product = 1; 

  while (exponent--) 

    product *= factor; 

  return product; 

} 

A mérőeszköz teszteléséhez egy olyan kísérletet választottam, amelyben egy lejtőn gyorsul a kiskocsi, 

amelyhez az erőmérő rögzítve lett, majd a lejtő alján rugalmasan ütközik egy merev fallal. Ezt az ütközés 

sorozatot néhányszor megismétli a veszteségek miatt egyre rövidebb úton visszapattanva, majd a végén 

már csak a falnak támaszkodva harmonikus rezgőmozgást végez a rugón.  
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151. ábra: Rezgésben végződő ütközések sorozata egy lejtőn 

A mérés során a kocsira ható erőt mértem és rögzítettem az idő függvényében az egyszerűség kedvéért, 

csak egy Arduino IDE plotterével. A kapott diagram nagyon jól használható fizikaórán, többféle témakörre 

vonatkoztatva is. A mérési elrendezés és a diagram képe a 151. ábrán látható. A diagramról leolvasható a 

csökkenő sebesség miatti erőlökések csökkenése, az ütközések közötti idő rövidülése. Az utolsó három 
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periódus ideje már állandó, és a test lejtőirányú gyorsító erejére szuperponálódik a rezgést gyorsító erő 

időfüggő nagysága. A rezgés csillapodó a súrlódás és a légellenállás miatt. 

Az okostelefon mint vezeték nélküli szenzor! 

Bár különösebb nehézség nélkül építhetnénk egy saját gyorsulásmérő virtuális műszert is, de a 

legegyszerűbb, ha ilyen célra egy profik által tervezett eszközt használunk. Ilyen eszköze ma már szinte 

mindenkinek van. Okostelefonnak hívják. Miután szert tettünk az App Inventor alapvető programozásához 

szükséges ismeretekre, észrevehetjük, hogy az okostelefon nemcsak egy kijelző lehet, hanem 

szenzorként63 is használható. Ismert, hogy ezekben a készülékekben alapértelmezetten megtalálható egy 

gyorsulásmérő, egy giroszkóp, egy magnetométer, hogy csak a legismertebbeket soroljam. A mobiltelefon 

ilyen jellegű felhasználására már korábban is láthattunk néhány magyar fejlesztésű megoldást, amelyben 

egy WIFI hálózaton keresztül küldte a mobil szenzorjainak adatait a GeoGebra64 nevű webes 

alkalmazásnak. Csak kíváncsiságból próbáltam ki, hogy a mobilba épített Bluetooth csatornán keresztül 

küldhető-e adatfolyam a mobilok szenzorjaiból. Próbálkozásaimat siker koronázta, így bemutathatok egy 

olyan módszert, amelynek segítségével gond nélkül küldhetünk adatokat vezeték nélkül egy olyan 

táblagépbe, amelyben újabban már alapértelmezett eszköz egy Bluetooth rádió. De gond nélkül 

bővíthetők a korábbi építésű PC-k, laptopok is egy olyan USB-be dugható kis Bluetooth rádió kiegészítővel, 

amely kb. 600 Ft-ért beszerezhető a webáruházakból. Mielőtt applikációt építenénk, aktiváljuk a fogadó 

állomást. Építsünk kapcsolatot a mobilunk és a fogadóállomás (pl. PC) Bluetooth eszköze (Com Port) 

között. Miután a vevő (PC, táblagép) oldalon kiépítettük a fogadóállomást, hozzákezdhetünk egy olyan 

applikáció elkészítéséhez, amely képes a mobilunkba épített szenzorokból a jelek továbbítására a 

Bluetooth csatornán keresztül. Szerencsére egy ilyen - első ránézésre talán nehezebbnek tűnő - feladat is 

könnyen megoldható a MIT által létrehozott App Inventor65 fejlesztőrendszer segítségével. A fokozatosság 

elveinek betartása érdekében először csak egy olyan alap applikációt készítsünk, amely csak egy szenzor 

adatait továbbítja majd. A feladathoz épített kapcsolatteremtő modul főbb vezérlőelemei a 153. ábrán 

láthatók. Az ábráról leolvasható, hogy szükségünk lesz egy BluetoothClient vezérlőre, egy nyomógombra 

a kapcsolódáshoz, ill. a kapcsolat bontásához, egy ListPicker-re az elérhető Bluetooth kapcsolatok 

kiválasztásához, ill. egy választólistára a mintavételi idők beállításához. Szükséges még néhány további 

vezérlőelem, amelyek a szebb megjelenést és a hibaüzenetek kezelését végzik majd.  

 
63 http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/sensors.html 
64 http://dev.geogebra.org/sensors 
65 http://ai2.appinventor.mit.edu 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/sensors.html
http://dev.geogebra.org/sensors
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Mini+USB+Bluetooth+5.0+Wireless&_sacat=0
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/sensors.html
http://dev.geogebra.org/sensors
http://ai2.appinventor.mit.edu/
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152. ábra: Főbb vezérlőelemek a kapcsolat felépítéséhez 

 

153. ábra: A kapcsolatépítés „kódja” 

Ami a kapcsolatépítés működését illeti a 154. ábrán látható „kód” alapján, a btn kapcs megnyomásakor 

egy döntést hozunk a Bluetooth kliens állapotától függően. Ha még nincs kapcsolat, akkor kapcsolódunk, 

ha már van, akkor a bontáshoz használhatjuk ugyanezt a vezérlőt. Ezt a kapcsoló felirata is értelemszerűen 

jelzi a „Kapcsolódás” vagy „Bontás” felirat megjelenítésével. Kapcsolat kezdeményezéséhez indításakor 

egy listát készítünk a telefonnal korábban már párosított és elérhető eszközökről, amely megjeleníti őket 
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a BT_LP nevű listavezérlőn (155. ábra). Egy koppintással történő választást követően létrejöhet a kapcsolat. 

Ezt követően a kapcsolódott eszköz hardverazonosítója és neve megjelenik a Bluetooth ikon melletti 

üzenősávban. 

 

154. ábra: Válasszunk kapcsolatot! 

Ezt követően az eszköz már kész az adatok továbbítására. A nyomógomb felirata a kapcsolódást követően 

„Bontásra” vált (156. ábra), hisz a következő logikus lépés csakis egy bontás lehet a kapcsolat állapotát 

illetően.  

 

155. ábra: Kapcsolódva egy számítógéphez 

Az adattovábbítás vezérlését megérhetjük a 158. ábrán látható blokkdiagram ide vonatkozó részeiből. A 

szenzor nevű globális változóban tároljuk az adatküldés képességének állapotát, amely kezdetben 
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nyilvánvalóan hamis. Az adatok küldése gombra koppintva engedélyezzük a gyorsulásmérő működését, 

majd megváltoztatjuk a gomb feliratát „Adatküldés stop” feliratúra, ezt követően pedig a szenzor nevű 

változó értékét igazra állítjuk. A gomb következő lenyomása leállítja a Timer működését, így az felfüggeszti 

az adatok további küldését. A nyomógomb felirata is változik, hisz a következő lépésben újra adatok 

küldéséhez használhatjuk majd. Az adatok periodikus elküldést a BluetoothKliensnek clock_1 vezérlő timer 

eseménye vezérli. A mintavétel gyakorisága (TimerInterval) a mintavételi listaelemen történő választással 

módosítható. 

 

156. ábra: Az adatküldés ,,kódja" 

Az alapértelmezett mintavételi idő 20 ms. Ez az esemény automatikusan újraindítja az adatküldést, 

amelyet az AY globális változóból olvas ki. Az AY változó értéke az AccelerometerSesor1Changed esemény 

hatására frissülhet. Ez kb. 20 ms-onként következik be mobilunk hardverétől függően. Az adatküldést 

megelőzően a getyAccel változóból nyerjük ki az y irányú gyorsulás adatot. Ez egy nagyon sok tizedest 

tartalmazó szám, így egy kis szövegformázással lerövidítem, hogy csak az első tizedesig küldjük tovább. A 

formázott mérési adatot a BluetoothClient vezérlő SendText metódusával küldjük el a fogadónak a rádiós 

csatornán keresztül. Ne felejtsük el a sort egy „\n” sorvége jellel lezárni, mert a vevő ez alapján érzékeli az 

új sorokat. Az adatfolyam megjeleníthető a telefon kijelzőjén is, ha a „kijelző” feliratú jelölőnégyzet be van 

pipálva. A vevőoldalon az adatok fogadásához nincs feltétlenül szükség Excel DataStreamerre, a grafikus 

megjelenítés megoldható egy Arduino IDE plotterével is (158. ábra). 
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157. ábra: Egy igazán olcsó kijelző az Arduino IDE plotter eszközével 

Ezzel az egyszerűen elkészíthető virtuális műszerrel könnyedén bemutathatjuk a harmonikus rezgés 

gyorsulás-idő függvényét. A kísérlet során akár azt is megfigyelhetjük, hogy a kitérés ellentétes a 

gyorsulással66, ha a kijelző grafikon előtt rezgetjük a mobilt. A szabadon eső telefonnal bemutathatjuk a 

súlytalanság állapotát. Mérhetünk súrlódási együtthatót67, és több COM csatornát használva 

ellenőrizhetjük68 Newton II. törvényét is. Az applikáció teljes forráskódja megtalálható melléklet könyvtár 

MobilApps/gyorsulásmérő_időzítővel könyvtárban szenzor_timer_2020.aia App Inventorból is 

megnyitható fájlnév alatt. 

Telep belső ellenállásának mérése 

Egy már régóta méréslistán tartott emelt szintű fizika érettségi mérés automatizálására mutat példát ez a 

projekt. A hagyományos mérés leírása a következő: ,, Állítsa össze a mérést! A csúszka helyzetét változtatva 

legalább négy pontban olvassa le az áram és a kapocsfeszültség összetartozó értékeit! A mérési adatokat 

foglalja táblázatba, majd ábrázolja feszültség – áram grafikonon! A grafikon alapján határozza meg a telep 

jellemző adatait: belső ellenállását, elektromotoros erejét, rövidzárási áramát!” oktatas.hu69 

 

158. ábra: A hagyományos mérés kapcsolási rajza 

 
66 https://www.youtube.com/watch?v=BTj0nNDUZpw 
67 https://pilath.wordpress.com/merjunk-okostelefonnal-1 
68 https://www.youtube.com/watch?v=BTj0nNDUZpw 
69 http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/ 
fizika_emelt_szobeli_meresek_2020maj.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=BTj0nNDUZpw
https://www.youtube.com/watch?v=BTj0nNDUZpw
https://pilath.wordpress.com/merjunk-okostelefonnal-1/
https://www.youtube.com/watch?v=BTj0nNDUZpw
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/fizika_emelt_szobeli_meresek_2020maj.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BTj0nNDUZpw
https://pilath.wordpress.com/merjunk-okostelefonnal-1
https://www.youtube.com/watch?v=BTj0nNDUZpw
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/fizika_emelt_szobeli_meresek_2020maj.pdf
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/fizika_emelt_szobeli_meresek_2020maj.pdf
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[12] Elméleti alapok: a feladatot elméletileg nagyon egyszerűen is meg lehetne oldani, ugyanis elégséges 

volna megmérni a terheletlen telep kapocsfeszültségét, hisz definíció szerint ez a telep elektromotoros 

ereje. Ezt követően rövidre zárhatjuk a telepet egy ideális árammérő műszerrel, majd leolvashatjuk a 

rövidzárási áramot. Az elektromotoros erő és a rövidzárási áram hányadosából meghatározhatnánk a telep 

belső ellenállását. Ennek az egyszerű módszernek azonban több akadálya is van. Egyrészt nem könnyű 

végtelen belső ellenállású ideális voltmérőt és nulla belső ellenállású ideális árammérőt találni, másrészt 

még rövid ideig sem célszerű rövidre zárni egy telepet. Így más választásunk nem lévén, marad a több 

mérésen alapuló kissé időigényesebb, de a telep szempontjából mindenképpen kíméletesebb módszer. A 

méréshez tartozó kapcsolási rajz alapján (159. ábra) felírhatjuk, hogy a feszültségmérő által mért 

kapocsfeszültség felírható  

𝑈𝑘 = 𝑈0 − 𝐼 ∗ 𝑅𝐵 alakban 

Ahol UK: A kapocsfeszültség 

U0: A telep elektromotoros ereje 

RB: A telep belső ellenállása 

A telepen keresztül folyó áramerősség az áramkörbe iktatott toló ellenállással változtatható, így néhány 

UK,-I értékpárt felvéve megrajzolhatunk egy olyan UK(I) grafikont, amelynek a meredeksége éppen -RB. A 

mérési pontokra illeszthető egyenes az U0 elektromotoros erőnek megfelelő feszültségnél metszi az 

feszültségtengelyt. A görbét meghosszabbítva 0 V kapocsfeszültségnél az áramtengelyről a rövidzárási 

áram értéke olvasható le. 

 

159. ábra: Egy hagyományos mérés eredménye (Az ábra forrása:70 Juhász András) 

 
70 https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika5/pdfs/01.pdf 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika5/pdfs/01.pdf
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika5/pdfs/01.pdf
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Automatizáljuk a mérést! 

A mérés automatizálásához kissé rajzoljuk át az eredeti mérés kapcsolását úgy, hogy az megfeleljen 

annak a feltételnek, hogy Arduinóval csak feszültséget mérhetünk. Erre látunk példát a 161. ábrán.   

 

160. ábra: Az automatizált méréshez használt modell kapcsolási rajza 

Az ábra alapján az áramerősség kiszámítható az alábbi összefüggés alapján két feszültség különbségéből. 
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𝑖 =
𝑈𝑇 − 𝑈1

𝑅3
 

Ebből Ut, U1 mérhető az Arduinóval, R3 értéke ismert (10 Ohm). Ily módon már újra használható a 

klasszikus feladatban alkalmazott egyenlet: 𝑈𝑇 = 𝜀0 − 𝑖 ∙ 𝑅𝑏 , melyből Rb az Ut(i) diagram meredeksége, 

𝜀0 pedig a telep elektromotoros ereje. 

 

161. ábra: Az automatizált mérés elvi vázlata 

Az automatizált mérésben (162. ábra) a tolóellenállást egy IRF510 típusú FET tranzisztorral 

helyettesítettem. Az IRF510 típusú N MOS FET a D és S lábai között mérhető ellenállás kb. 0,1 Ω és több 

száz kΩ között változtatható a G és az S lábai közé kapcsolt feszültség függvényében. Habár az RDS ellenállás 

feszültségfüggése nem lineáris, ez a mérést nem zavarja, hiszen Ut,- i értékpárokat kell mérnünk. Az UGS 

feszültséget az Arduino szolgáltatja, hiszen van néhány olyan digitális kimenete (pl. a D3), amely PWM 

(impulzusszélesség modulált) üzemmódban DA konverterként is használható. Ennél a FET típusnál az UGS 

feszültség 3,2-3,7 V között állítandó. 3,2V UGS esetén a FET RDS ellenállása megközelítőleg végtelen nagy, 

míg 3,7 V esetén viszont már csak néhány tized Ohm ellenállású. 
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162. ábra: Az automatikus mérés kapcsolása 

Az automatizált mérésben (163. ábra) mérjük a különböző Gate feszültségekhez tartozó U1 és Uk 

feszültségpárost, amelyekből az Excelben áramot számítunk. Ezen a munkalapon ábrázoljuk az Uk, I 

pontpárokat is egy pont xy típusú diagramon. A mérési adatokat a Microsoft Data Streamer segítségével 

gyűjtöttem össze. A mérési pontokra egy egyenest illesztettem a legkisebb négyzetek módszerével. Az 

eredmény önmagáért beszél. A diagram meredeksége (164. ábra) -0,921. Ez remek összhangban van a 

hagyományos módon is ellenőrzött RB=0.92 ohm belső ellenállás értékkel. Ezt az ellenállást két sorba 

kapcsolt 1,5V -os ceruzaelemmel mértem. Azért ceruzaelemmel, mert ma már nehéz beszerezni, így 

indokolatlanul nagy az ára egy 4,5 V telepnek. A telep elektromotoros ereje is leolvasható a diagram 

egyenletéről: 2,95 V Ez az érték is összhangban van két párhuzamosan kapcsolt 1,5V feszültségű telep 

eredő elektromotoros erejével. 
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163. ábra: Egy konkrét mérés eredménye: (2 x 1,5V sorba kötött TESCO elem) 

Ami a mérés huzalozását illeti, én jobban szeretem a stabilabb szerelést biztosító univerzális NYÁK lapra 

(PCB71) forrasztott megoldást, így ebben a projektben is ezt a módszert alkalmaztam 164. ábra. 

 

164. ábra: Csak néhány forrasztás, és már mérhetünk is 

 
71 https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw 
=+Double+Side+Prototype+PCB&_sacat=0 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=+Double+Side+Prototype+PCB&_sacat=0
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=+Double+Side+Prototype+PCB&_sacat=0
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=+Double+Side+Prototype+PCB&_sacat=0
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A mérés kódja annyira egyszerű, hogy nem igényel különösebb magyarázatot. Egyszerűen mérem a 

feszültségeket, miközben az UGS feszültség változtatásával folyamatosan csökkentem a FET RDS ellenállását. 

Arra azért ügyeljünk, hogy a mérés végén kapcsoljuk ki a terhelő ellenállást, mert a telepek ennek 

hiányában néhány perc alatt kisülnének. 

int pwmOut = 3; 

int Voltmer1_Pin = A0; 

int Voltmer2_Pin = A1; 

int MOSFET_Pin = A2; 

float U1 = 0.0000; 

float U2 = 0.0000; 

int D = 300; 

int N = 0; 

int Step = 2; 

int //Tol=240;//Kb. 4,7 V 22k, 1uF 

int //Ig=180;//Kb. 3,6 V 

String C = "x"; 

void setup() 

{ 

  pinMode(pwmOut, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  Step = 1; //FDS 8958 

} 

void loop() { // Indítás egy „S" string írásával 

  if  (Serial.available() > 0) { 

    String S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    C = S.substring(0, 1); 

    if (C == "S") { 

      mer(); 

    } 

  } 

  C = "x"; 

  analogWrite(pwmOut, 1); //I=0 FET kikapcsol 

} 

void mer() { 

  N = 0; 

  for (int i = Tol; i > Ig; i = i - Step) //30 lépés 
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  { 

    if (i == Tol) { 

      D = 2000; 

    } else { 

      D = 300; 

    } 

    analogWrite(pwmOut, i); 

    delay(D); 

    U1 = 0.000; 

    U2 = 0.000; 

    for (int j = 0; j < 50; j++) { 

      U1 = U1 + analogRead(Voltmer1_Pin); 

      U2 = U2 + analogRead(Voltmer2_Pin); 

    } 

    float k = 10240.0000; //*(1024/5)/50 (50 mérés összegéből képzem az átlagot) 

    U1 = U1 / k; 

    U2 = U2 / k; 

    Serial.print(U1, 2); 

    Serial.print(","); 

    Serial.print(U2, 2); 

    Serial.print(","); 

    U1 = 5.00 * analogRead(MOSFET_Pin) / 1024.00; 

    Serial.print(U1, 2); 

    Serial.print(","); 

    Serial.println(); 

    N++; 

  } 

} 

A mérés forráskódja és a mérést kiértékelő Excel munkafüzet megtalálható a melléklet könyvtár ,,telep 

belső ellenállása” mappában. Ha IRF 510 helyett más típusú MOS FET-et használnék, akkor a Tol és Ig 

változók értékén valószínűleg változtatni kell. 

Ez is érdekelheti: Áramforrás paramétereinek vizsgálata BBC micro:bit-tel72 

 
72 https://pilath.wordpress.com/aramforras-parametereinek-vizsgalata-bbc-microbit-tel 

https://pilath.wordpress.com/aramforras-parametereinek-vizsgalata-bbc-microbit-tel/
https://pilath.wordpress.com/aramforras-parametereinek-vizsgalata-bbc-microbit-tel
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Áramjárta vezető mágneses terének vizsgálata 

Ebben a komplex kísérletben mágneses indukciót mérünk, szenzort mozgatunk, léptetőmotort vezérlünk, 

de a mérési eredmény megéri a kísérletbe fektetett energiát. Olyan kísérletre már számtalan példát 

láthattunk, amikor egy iránytű vagy a mobiltelefonba épített szenzor alapú virtuális iránytű kitér, ha áram 

folyik egy közeli vezetékben. Ha szeretnénk kimérni egy ilyen áramjárta egyenes vezető mágneses terét, 

bizony meg kell küzdenünk néhány akadállyal. A mérést elsősorban az bonyolítja, hogy a mérés helyén 

nemcsak az áramjárta vezető által keltett mágneses tér van jelen, hanem a Föld mágneses tere is, amely 

nagyságrendileg összemérhető az áram által keltett térrel. A mágneses térerősség nagyságát ma már 

meglepően pontosan tudjuk mérni egy erre a célra fejlesztett Hall-szenzorral, de ez az érzékelő is csak a 

több forrásból származó mágneses indukció eredőjét méri az adott helyen. Ezt a mérést zavaró hatást én 

úgy hidaltam át, hogy az áram alatti mérést megelőzően pontról-pontra megmértem (feltérképeztem) a 

mágneses teret a mérés pályája mentén.  

 

165. ábra: A szenzor pályája 
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Ezeket az árammentes esetben mért értékeket eltároltam egy tömbben, majd amikor a következő mérés 

esetén a már áramjárta vezető felé halad a szenzor ugyanazon a pályán, akkor az adott pontban mért 

értékekből levonjuk az árammentes esetben feltérképezett értékeket. A két értékből számított különbség 

már csak az áramjárta vezető teréből származik, így ennek távolságfüggése már valóban a vezetékben folyó 

áramtól függ és ábrázolható. Szenzorként ebben a mérésben az Xtrinsic cég által fejlesztett MAG3110 

szenzorhoz fejlesztett GY-30 típusú kártyát használtam, amely I²C buszon keresztül képes kommunikálni 

egy Arduino kártyával. Mikor a B(r) függvényt mérem, akkor a szenzort a mérendő áramjárta vezetékre 

merőleges irányban közelítem a vezetékhez. 

 

166. ábra: A pálya végpontját jelző mikrokapcsoló beépítése 

Ezt a feladatot úgy oldottam meg, hogy egy kiszuperált CD meghajtó mechanikáját használtam fel a cél 

érdekében. Ebben a mérésben az áramjárta vezető merőleges az újrahasznosított CD meghajtó vezető 

sínpárjára (165. ábra). Vezetőként egy 0,8 mm átmérőjű, merev, rézből (nem ferromágneses) készült 
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vezetéket használtam (lecsupaszított földelőkábel). A GY-30 típusú szenzorkártyát az eredeti funkciójaként 

a lézert mozgató mechanizmusra ragasztottam fel olyan magasságban, hogy a szenzor IC sínekkel 

párhuzamos pályájának a végpontján éppen a vezető magasságába érkezzék. A CD meghajtó 

geometriájából adódóan az érzékelőt kb. 25 mm hosszú pályán mozgathatjuk. Az eredeti funkciója alapján 

a CD-t letapogató lézert mozgató mechanizmust (amelyhez az érzékelőt ragasztottuk) egy léptetőmotor 

tengelyéhez rögzített menetes orsó mozgatja. A mechanika a fent említett 25 mm távolságot 40 lépésre 

képes felbontani. A vezérlő program úgy lett megírva, hogy a bekapcsolást követően a szenzort mozgató 

elem elkezd a vezetéktől távolodni, és addig tolat hátrafelé, amíg bele nem ütközik egy, a pálya hátsó végét 

jelző mikrokapcsolóba. A mikrokapcsoló a 166. ábrán látható szerkezet alsó részén található. A CD-

meghajtó dobozához van ragasztva, és ez az érzékelő jelzi, hogy a szenzort mozgató mechanizmus már 

teljesen hátratolatott. Az első hátratolatást követően a mozgás egy rövid időre megáll, majd a 

léptetőmotor a vezeték irányába lépteti a szenzorkártyát. Ebben a fázisban minden új lépést követő 

helyzetben a szenzor megméri az adott pontban a mágneses térerősség x, y, z irányú összetevőinek az 

értékét, majd ezeket eltárolja egy tömbben.  

 

167. ábra: Egy mérés eredménye I=0,5 A 

Amikor mérőrendszer végzett a helyi adottságoktól függő mágneses tér feltérképezésével, a szenzort 

mozgató mechanika visszatolat 40 lépést, és vár egy mérést kezdeményező parancsot. Ha újra mérjük a 

teret a pálya mentén, és a mérendő vezetékben nem folyik áram, akkor annak értéke a mérés minden 

pontjában nullához közeli, mert az aktuális értékből kivonjuk a korábban eltárolt értékeket. A nullától való 

kisebb eltérésekből következtethetünk a mérés zajára, amely néhány 𝜇𝑇 értékűnek adódik. Ha a mérés 

https://www.inshop.hu/kapcsolohuzal-h07v-u-1-x-250-mm2-zold-sarga-xbk-kabel-1-m
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előtt áramot kapcsolunk a szenzor pályájára merőleges rézvezetékre, akkor a mágneses tér 

távolságfüggésére az 167. ábrához hasonló diagramot kaphatunk, amely meglepően jó egyezést mutat az 

elméletből számított értékekkel (piros szaggatott vonal). 

 

168. ábra: A mérőrendszer kapcsolási rajza 

A mérés Arduinóra feltöltött kódja: 

float xB, yB, zB; 

#include <SparkFun_MAG3110.h> 

MAG3110 mag = MAG3110(); //Instantiate MAG3110 

int outA1 = 3; // output 1 of the stepper 

int outA2 = 4; // output 2 of the stepper 

int outB1 = 5; // output 3 of the stepper 

int outB2 = 6; // output 4 of the stepper 

int Test = 13; //Jelzi, hogy most mérünk 

int N = 40; //A lépések száma 

int stepDelay = 2; // Delay between steps out milliseconds 

float magnX[41]; 

float magnY[41]; 

float magnZ[41]; 

 

 

void setup() { 

  pinMode(7, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(outA1, OUTPUT); 

  pinMode(outA2, OUTPUT); 
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  pinMode(outB1, OUTPUT); 

  pinMode(outB2, OUTPUT); 

  pinMode(Test, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  Wire.begin();             //setup I2C bus 

  Wire.setClock(400000);    // I2C fast mode, 400kHz 

  mag.initialize(); //Initializes the mag sensor 

  mag.start();      //Puts the sensor in active mode 

  int vege = 0; 

  while (vege == 0) { //Keresi a végállást 

    hatra(); 

    int V = digitalRead(7); 

    if (V == LOW) { 

      vege = 1; //Ha megtalálta, megáll 

      hatra(); 

      delay(20); 

    } 

  } 

  for (int i = 0; i <= 6; i++) 

  { 

    elore();//6 lépés előre, hogy ne nyomja tovább a mikrokapcsolót 

  } 

  if (mag.error) 

  { 

    Serial.println("Nem működik a MAG3110 szenzor!"); 

  } 

  blank(); 

} 

 

void loop() { 

  if (Serial.available() > 0) { 

    String CM = Serial.readString() ; //Várakozás az Excel parancsokra 

    CM.trim(); 

    CM = CM.substring(0, 1); 

    if (CM == "S") { 

      mer();//Mérünk 

    } 

    if (CM == "B") { 
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      blank();//Feltérképezzük a teret 

    } 

  } 

} 

 

void step1() { 

  digitalWrite(outA1, LOW); 

  digitalWrite(outA2, HIGH); 

  digitalWrite(outB1, HIGH); 

  digitalWrite(outB2, LOW); 

  delay(stepDelay); 

} 

void step2() { 

  digitalWrite(outA1, LOW); 

  digitalWrite(outA2, HIGH); 

  digitalWrite(outB1, LOW); 

  digitalWrite(outB2, HIGH); 

  delay(stepDelay); 

} 

void step3() { 

  digitalWrite(outA1, HIGH); 

  digitalWrite(outA2, LOW); 

  digitalWrite(outB1, LOW); 

  digitalWrite(outB2, HIGH); 

  delay(stepDelay); 

} 

void step4() { 

  digitalWrite(outA1, HIGH); 

  digitalWrite(outA2, LOW); 

  digitalWrite(outB1, HIGH); 

  digitalWrite(outB2, LOW); 

  delay(stepDelay); 

} 

void stopMotor() { 

  digitalWrite(outA1, LOW); 

  digitalWrite(outA2, LOW); 

  digitalWrite(outB1, LOW); 

  digitalWrite(outB2, LOW); 
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} 

void elore() { 

  step1(); 

  step2(); 

  step3(); 

  step4(); 

} 

 

void  hatra() { 

  step3(); 

  step2(); 

  step1(); 

  step4(); 

} 

void blank() { 

  for (int i = 0; i <= N; i++) 

  { 

    elore(); 

    if (mag.dataReady()) { 

      mag.readMicroTeslas(&xB, &yB, &zB); 

      magnX[i] = xB; 

      magnY[i] = yB; 

      magnZ[i] = zB; 

    } 

    delay(100); 

  } 

  for (int i = 0; i <= N; i++) 

  { 

    hatra(); 

  } 

  delay(100); 

} 

void mer() { 

 

  digitalWrite(Test, HIGH); 

  for (int i = 0; i <= N; i++) 

  { 

    elore(); 
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    float x, y, z; 

    if (mag.dataReady()) { 

      mag.readMicroTeslas(&x, &y, &z); 

      Serial.println( String(x - magnX[i]) + "," + String(y - magnY[i]) + "," + String(z - magnZ[i])); 

    } 

    delay(100); 

  } 

  digitalWrite(Test, LOW); 

  stopMotor(); 

  delay(100); 

 

  for (int i = 0; i <= N; i++) 

  { 

    hatra();//Visszamegyünk 

  } 

  stopMotor();//Kikapcsoljuk a motort 

  delay(100); 

  digitalWrite(Test, LOW); 

} 

A mérés forráskódja és a mérést kiszolgáló Excel munkafüzet a melléklet könyvtár  

,,Aramvezeto_magneses _tere” mappában található. 

Ez is érdekelheti: Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben73 

Fotométer LED fényforrással 

A spektrofotometria [13] az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Napjainkban már alig 

képzelhető el olyan kémiai laboratórium, ahol ne lenne legalább egy egyszerűbb spektrofotométer. A 

spektrofotometria módszerénél a fehér fényt egy monokromátor (prizma vagy optikai rács) segítségével a 

színeire bontjuk. A monokromatikus fénysugarat a vizsgálandó oldaton átvezetve megmérjük az áthaladt 

fény intenzitásának változását valamilyen detektorral (fotoellenállás, fotoelektron-sokszorozó, PIN dióda). 

Az abszorpciós spektrumból az anyag szerkezetéről, az atomok és molekulák sajátságairól kapunk 

információt. A spektrofotométer egy olyan optikai berendezés, amellyel a fény intenzitását, illetve az 

intenzitás változását nagy pontossággal lehet mérni. Az alábbiakban egy olyan egyszerű 

 
73 https://pilath.wordpress.com/ekvipotencialis-vonalak-kimerese-elektromos-terben 

https://pilath.wordpress.com/ekvipotencialis-vonalak-kimerese-elektromos-terben/
https://pilath.wordpress.com/ekvipotencialis-vonalak-kimerese-elektromos-terben
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„spektrofotométer” elkészítését ismertetem, amellyel egyszerűsége ellenére a módszer lényege jól 

bemutatható, és egyszerűbb analitikai mérésekre is alkalmas. 

 

169. ábra: Egy hagyományos spektrofotométer elvi vázlata 

A mindennapi gyakorlatban a leggyakrabban használt fotométerekben a következő elemeket (169. ábra) 

találjuk [14]: 

● fényforrás 

● mintatér 

● monokromátor 

● detektor, erősítő 

● valamilyen kijelző 

Egy izzólámpa alapú fényforrás és egy monokromátor kettőse a választható színek számának csökkentése 

árán kiváltható egy közel monokromatikusnak nevezhető LED alapú fényforrással. Egy ilyen, olcsón (kb. 

200 Ft) beszerezhető RGB fényforrás intenzitásának spektrális eloszlása látható a 170. ábrán. 
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170. ábra: Egy RGB LED intenzitásának spektrális eloszlása 

A 170. ábrán látható KY-016 típusú LED diódáinak katódjai közösítve vannak, az anódjaik pedig a NYÁK 

lapra forrasztott ellenállásokon keresztül külön-külön kapcsolhatók. Így a színek (630 nm, 530 nm, 470 nm) 

egy Arduino digitális portjáról elektronikus úton változtathatók. A LED alapú fotométer blokkvázlata a 171. 

ábrán látható. 

 

171. ábra: Egy LED fényforrást alkalmazó fotométer elvi vázlata 

A 171. ábrán látható elvek alapján megterveztem egy konkrét alkatrészeket tartalmazó fotométert, 

melynek kapcsolási vázlatát a 172. ábrán láthatjuk. A 172. ábrán látható kacsolási rajz alapján 

megállapítható, hogy a fotométer fényforrása a már fent említett KY-016 típusú LED modulból áll. A 

küvettatéren áthaladó fény intenzitását egy BH1750 típusú fényérzékelő modullal mérjük. A mérési adatok 

feldolgozását egy Arduino UNO kártya vezérli. A mérőeszköz egyik legfontosabb eleme a küvettatér. 

Amennyiben szabványos küvettákat szeretnénk használni (173. ábra), akkor a legegyszerűbben 3D 

nyomtatással készíthetjük el a 174. ábrán látható küvettateret. A nyomtatáshoz tervezett TinkerCad *.obj. 
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fájl az Arduinóra írt program forráskódjával és a mérést megjelenítő mobil applikáció AppInventorban írt 

kódjával letölthető a melléklet könyvtár ,,LED_Fotométer” mappájából. 

 

172. ábra: A fotométer kapcsolási rajza 

 

173. ábra: Szabványos küvetták 
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174. ábra: A TinkerCad-ben tervezett küvettatér főbb méretei 

 

175. ábra: Kinyomtatott küvettatér a fénymérő modullal 
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Az Arduinóra írt kód alább olvasható: 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial BTSerial(3, 2); // RX | TX 

#include <Wire.h> 

#include <BH1750.h> 

BH1750 lightMeter; 

float Dark = 0; 

float IoR = 0; 

float IoG = 0; 

float IoB = 0; 

String Szin = "P"; 

float IR = 0; 

float IG = 0; 

float IB = 0; 

 

const int ledRPin = 12; 

const int ledGPin = 11; 

const int ledBPin = 10; 

String C = ""; 

 

void setup() { 

 

  Serial.begin(9600); 

  BTSerial.begin(9600); 

  Wire.begin(); 

  lightMeter.setMTreg(69); 

  lightMeter.begin(BH1750::ONE_TIME_HIGH_RES_MODE); 

  pinMode(ledRPin, OUTPUT); 

  pinMode(ledGPin, OUTPUT); 

  pinMode(ledBPin, OUTPUT); 

  dark();//Mérünk egy sötétáramot 

  blank();//Mérünk egy alapvonalat 

} 

 

void loop() { 

  if  (BTSerial.available() > 0) { 

    String S = BTSerial.readString(); 

    S.trim(); 
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    C = S.substring(0, 1); 

  } 

  if  (Serial.available() > 0) { 

    String S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    C = S.substring(0, 1); 

  } 

  if (C == "P" || C == "K" || C == "Z" ) { 

    Szin = C; 

    if (Szin == "P") { 

      digitalWrite(ledRPin, HIGH); 

      delay(250); 

    } 

    if (Szin == "K") { 

      digitalWrite(ledBPin, HIGH); 

      delay(250); 

    } 

    if (Szin == "Z") { 

      digitalWrite(ledGPin, HIGH); 

      delay(250); 

    } 

    digitalWrite(ledRPin, LOW); 

    digitalWrite(ledGPin, LOW); 

    digitalWrite(ledBPin, LOW); C = ""; 

  } 

 

  if (C == "B") { 

    dark(); 

    blank(); 

    C = ""; 

  } 

 

  if (C == "M") { 

    intmer(); 

    float T = 0.00; 

    if (Szin == "P") { 

      T = (IR / IoR) * 100; 

    } 
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    if (Szin == "K") { 

      T = (IB / IoB) * 100; 

    } 

    if (Szin == "Z") { 

      T = (IG / IoG) * 100; 

    } 

    BTSerial.println(String(T, 2)); 

    Serial.println(String(T, 2)); 

    delay(250); 

    C = ""; 

  } 

  if (C == "F") { 

    intmer(); 

    String S = ""; 

    float T = (IR / IoR) * 100; 

    S = S + String(T) + ", "; 

    T = (IG / IoG) * 100; 

    S = S + String(T) + ", "; 

    T = (IB / IoB) * 100; 

    S = S + String(T); 

    BTSerial.println(S); 

    Serial.println(S); 

    delay(250); 

  } 

  if (C == "S") { 

    intmer(); 

    String S = ""; 

    S = String(IR) + ", " + String(IG) + ", " + String(IB); //Szerviz mód az intenzitást méri 

    BTSerial.println(S); 

    Serial.println(S); 

    delay(250); 

  } 

 

 

} 

 

void dark() { //Mérünk, a LED nem világít 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 
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  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  Dark = lightMeter.readLightLevel(true); 

} 

 

void blank() { 

  digitalWrite(ledRPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IoR = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //IoR=100% (alapvonal piros) 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IoG = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //IoG=100% (alapvonal zöld) 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, HIGH); 

  IoB = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //IoB=100% (alapvonal kék) 

  delay(250); 

  //LED-ek ki 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

} 

 

void intmer() { 

  digitalWrite(ledRPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IR = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //I piros, 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IG = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; 

  delay(250); 
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  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, HIGH); 

  IB = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

} 

A kódból és a kapcsolási rajzból is felismerhető, hogy ez a hardver vezetékes és vezeték nélküli csatornákon 

keresztül is képes kommunikálni a mérőeszköz kezelését lehetővé tévő felhasználói felületekkel. A 

vezetékes kommunikációhoz a szokásos USB kábeles megoldás ajánlott egy Excelbe ágyazott Microsoft 

DataStreamer használatával, de a teszteléshez nyugodtan igénybe vehető az Arduino IDE-be épített soros 

monitor is. A vezeték nélküli kapcsolat felépítéséhez írtam egy mintaprogramot a korábban már 

bemutatott AppInventor webes fejlesztői környezetben. Ennek a programnak a működésén keresztül 

mutatom be a hardver, az Arduinóra feltöltött program és egy felhasználói felület együttműködését. A 

kezelői felület képe a 176. árán látható. 

 

176. ábra: A fotométer program kezelői felülete AppInventorban 
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Kezeléséhez három nyomógombbal választhatunk hullámhosszt. A választásunkat egy színes (az ábrán 

éppen piros 620 nm) korong jelzi. Van egy Blank feliratú gomb, amelynek lenyomásával a küvettán 

áthaladó fénysugár referenciaintenzitását mérhetjük meg. A T%, vagy az Abs feliratú gombok 

lenyomásával a kijelzőn a küvettában lévő folyadék fényelnyelő képességéről kapunk adatokat lineáris 

(T%) vagy logaritmikus egységben (Abs=-log(T%)). A képernyő tetején a mért értékeket megjelenítő kijelző, 

az alján a BLE kapcsolat felépítéséhez szükséges nyomógomb található. A program indítását követően a 

méréshez kapcsolatot kell kiépíteni az applikáció és az Arduino vezérelte mérőeszköz között. Ez a 

korábbiakban már bemutatott módon történik. Ha még nincs kapcsolat, akkor piros a nyomógomb és a 

felirata „Kapcsolódás”. Ha már létrejött a kapcsolat, akkor a gomb színe zöld és a felirata „Kapcsolat 

bontása”. A „Kapcsolódás” gombra koppintva megjelennek a korábban már párosított BLE eszközök (177. 

ábra). Ezek közül koppintsunk a „Fotometer” nevű eszközre, amely mögött az Arduino kártyánkhoz 

kapcsolt HC5 eszköz rejtőzik, amelyet egy AT paranccsal neveztünk át „Fotometer”-re. 

 

177. ábra: A kapcsolathoz koppintsunk a fotométer BLE kapcsolatra 

 

Miután létrejött a kapcsolat (ezt a kapcsolódás feliratának megváltozása és nyomógomb háttérszínének 

zöldre váltása jelzi), megkezdhető a mérés. A mérés színének kiválasztása valamelyik színválasztó gomb 

lenyomásával történik. 
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178. ábra: Színválasztás 

Ha pl. a 470 nm-es kék hullámhosszon szeretnénk mérni, akkor a „btn_B” gombra kattintva a 178. ábrának 

megfelelő kódrészlet elküld egy „K” vezérlő stringet az Arduinónak, majd a színekről információt tároló 

globális változó értékét „B”-re állítja, valamint a visszajelző korong háttérszíne kékre változik. Az Arduino 

kártyán futó kód érzékelve az átküldött „K” karaktert, egy rövid időre felvillantja a kék színű LED 

fényforrást. 

if (C == "P" || C == "K" || C == "Z" ) { 

  Szin = C; 

  if (Szin == "P") { 

    digitalWrite(ledRPin, HIGH); 

    delay(250); 

  } 

  if (Szin == "K") { 

    digitalWrite(ledBPin, HIGH); 

    delay(250); 

  } 

  if (Szin == "Z") { 

    digitalWrite(ledGPin, HIGH); 

    delay(250); 

  } 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); C = ""; 

} 
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A „Blank” gomb megnyomásával egy olyan intenzitás értéket mérhetünk meg, amelyet a továbbiakban 

referenciának tekintünk. 

 

179. ábra: A Blank gomb kezelése 

A gomb lenyomását követően elküldök egy „B” vezérlő stringet az Arduinón futó programnak, és a mérés 

idejéig nem engedélyezem, hogy más kezelőszerv hozzáférhető legyen a felhasználó számára (init1 

eljárás). Az Arduino kártyán futó kód, érzékelve az átküldött „B” karaktert, megméri mindhárom csatornán 

a küvettán átmenő fény intenzitását, majd eltárolja ezek értékeit. 

if (C == "B") { 

  dark(); 

  blank(); 

  C = ""; 

} 

void dark() { //Mérünk, a LED nem világít 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  Dark = lightMeter.readLightLevel(true); 

} 
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void blank() { 

  digitalWrite(ledRPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IoR = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //IoR=100% (alapvonal piros) 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IoG = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //IoG=100% (alapvonal zöld) 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, HIGH); 

  IoB = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //IoB=100% (alapvonal kék) 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW);  //LED-ek ki 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

} 

 

180. ábra: Transzmisszió mérésének kérése 
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Miután van már referenciánk a további mérésekhez, megnyomhatjuk a ,,T%”, vagy az ,,Abs” feliratú 

gombokat a méréshez. Ezt a 180. ábrán látható eljárás kezdeményezi. Ez elküld egy „M” stringet az 

Arduinón futó programnak, majd a mérési módra vonatkozó „MOD” globális változó értékét „T” re állítja. 

A mérés idejére letiltja a kezelőszerveket (init1). Majd a mérés időszükségletének megfelelő idő eltelte 

után kiolvassa az Arduino által küldött mérési értéket a Bluetooth kliens RecivedData_Buffer-ből. 

 

181. ábra: Az eredmény fogadása az Arduino kártyáról 

Az eredményt az lbl_dsp kijelzőn jelenítem meg. Az Arduinón futó program az „M” vezérlőkarakterre az 

alábbi kódrészlet futtatásával válaszol: 

if (C == "M") { 

  intmer(); 

  float T = 0.00; 

  if (Szin == "P") { 

    T = (IR / IoR) * 100; 

  } 

  if (Szin == "K") { 

    T = (IB / IoB) * 100; 

  } 

  if (Szin == "Z") { 

    T = (IG / IoG) * 100; 

  } 

  BTSerial.println(String(T, 2)); 

  Serial.println(String(T, 2)); 

  delay(250); 

  C = ""; 

} 
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Az intenzitás mérése: 

void intmer() { 

  digitalWrite(ledRPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IR = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; //I piros, 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, HIGH); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

  IG = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, HIGH); 

  IB = lightMeter.readLightLevel(true) - Dark; 

  delay(250); 

  digitalWrite(ledRPin, LOW); 

  digitalWrite(ledGPin, LOW); 

  digitalWrite(ledBPin, LOW); 

} 

Amennyiben abszorbanciát mérünk, az Android kód a –log(T%) értékét jeleníti meg a képernyőn. Az 

Arduinón meghívható még egy „S” kódra aktivizálódó eljárás is, amellyel egy szervizkód segítségével a 

fényforrás beállítását lehet optimalizálni. Ilyenkor az abszolút fényerőértékek jelennek meg színenként az 

UART-nak kiküldött stringekben. 

Ez is érdekelheti: Improving students' skills in physics and computer science using BBC Micro:bit74 

Hőkamera Excel alapokon 

A 2017. évi gödöllői Fizikatanári Ankéton mutattam be egy kezdetleges hőkamera modellt, amelyet sikerült 

annyira leegyszerűsítenem, hogy az utánépítését már bátran ajánlom másoknak is. A mérés elve röviden 

a következő. Két szervomotorral mozgatunk egy kislátószögű infravörös hőmérőt. A projekthez használt  

MLX90614-DCI típust a (Long Distance Infrared Temperature Sensor Module Small Angle High Precision) 

 
74 https://drive.google.com/file/d/0ByaQMW1fLXWJR2VYbHRxdGstS2w5VlR0UXAzNUZ1VDI3bDI0/view 

https://drive.google.com/file/d/0ByaQMW1fLXWJR2VYbHRxdGstS2w5VlR0UXAzNUZ1VDI3bDI0/view
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keresőszó alapján találhatjuk meg a kedvenc webáruházunkban. A panelre szerelt áramkör képe az 182. 

ábrán látható. 

 

182. ábra: Az MLX90614-DCI infravörös hőmérő 

A szervomotorokkal mozgatott hőmérő pontról pontra letapogatja a vizsgálandó objektumot. Hasonlóan, 

mint ahogyan az elektronsugár mozgott a hagyományos vidikon kamerákban (ez már történelem). Az 

érzékelőt az Arduino A0, A1 portjaihoz kapcsoljuk, a két szervomotort pedig a D9, D10 digitális 

kimenetekről vezéreljük PWM üzemmódban. A huzalozási rajz a 183. ábrán látható. A tényleges 

vezetékezésnél ügyeljünk arra, hogy kellően hajlékony és strapabíró vezetékeket használjunk, hiszen az 

érzékelő mérés közben folyamatosan mozog a hozzáforrasztott csatlakozókkal együtt. 

 

183. ábra: A hőkamera huzalozási rajza 

Az érzékelő mozgatásáról a két szervomotor gondoskodik egy olcsó, tömegterméknek számító 

kameraléptető mechanizmus segítségével. Ha vásárolni szeretnénk a Servo Camera Mount Platform75 

keresőszavakat írjuk be a webáruház keresőjébe. Ez az alkatrész szervomotor nélkül kb. 300 Ft-ba kerül. A 

 
75 https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200903061654&SearchText= 
Servo+Camera+Mount+Platform 

https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200903055027&origin=y&SearchText=MLX90614ESF-DCI
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vidicon.png
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/energia_integralt_fejlesztoi_kornyezet_az_msp430_mikrovezerlokhoz.html?pg=4
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200903061654&SearchText=Servo+Camera+Mount+Platform
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200903061654&SearchText=Servo+Camera+Mount+Platform
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200903061654&SearchText=Servo+Camera+Mount+Platform
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teljes mechanika motorokkal bővítve már 1200 Ft-ból beszerezhető. Az MLX906114D áramkört a kamera 

helyére ragasszuk fel, majd gondoskodjunk a rugalmas csatlakozásról az Arduino és a kártya között. A kész 

berendezés fényképe a 184. ábrán látható. 

 

184. ábra: mA készre szerelt ,,hőkamera" 

A távhőmérő szenzor I2C buszon keresztül csatlakozik az Arduinóhoz, ezért a kommunikáció nem igényel 

külön magyarázatot. A mért adatokat a hőmérőt vezérlő Arduino átküldi egy PC-nek, amelyen egy 

DataStreamert tartalmazó Excel munkafüzetben gyűjtöm a mérési adatokat (a kamera vízszintes és 

függőleges szögét és az aktuális szögnél mért hőmérsékletet). A 60 oszlopból és 30 sorból álló adatok celláit 

az Excel celláinak feltételes formázásával (185. ábra) tesszük szemléletessé. A színezéshez fokozatos 

színskálát használunk.  

 

185. ábra: A B2:BJ31 tartományban lévő adatokhoz feltételes formázást, fokozatos színskálát használunk! 
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A színek hőmérséklethez rendelését a kép első sorában tekinthetjük meg. Ebben a sorban a hőtérkép 

celláiból vett min. és max. hőmérsékleti adatok alapján színezhetjük ki a cellákat, lineáris 

hőmérsékletlépcsőket használva. 

#include <Servo.h> 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_MLX90614.h> 

Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();//A hőmérő objektum 

Servo servo_1;//x irányú léptetés 

Servo servo_2;//y irányú léptetés 

float T = 0; 

String C = "S"; 

int X1 = 120; //90°-ra szimmetrikusan -30° + 30° 

int X2 = 59; 

int sor = 30; //A sorok száma 

 

void setup() { 

  servo_1.attach(9); 

  servo_2.attach(10); 

  mlx.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() { 

  if  (Serial.available() > 0) { 

    String S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    C = S.substring(0, 1); //Az újrakezdés (C="S") parancsra várunk 

  } 

  if (C == "S") { 

    alap(); 

    torol_kep(); 

    for (int y = 0; y < sor; y++) { //Emelünk 1°-ot az y irányú szervomotorral 

      servo_2.write(y); 

      Serial.print(String(y) + ","); 

      delay(50); 

      for (int x = X1; x > X2; x--) { //Lépünk 1°-ot az x irányú szervomotorral 

        servo_1.write(x); 

        delay(100); 
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        T = mlx.readObjectTempC(); 

        Serial.print(String(T, 1) + ","); //Vesszővel választjuk el az adatokat, bőven elég egy tizedes 

      } 

      Serial.println(); 

    } 

  } 

  C = "X"; // Itt a vége 

  alap(); 

} 

void torol_kep() { //Töröljük az előző képet a környezet hőmérsékletével 

  T = mlx.readAmbientTempC(); 

  for (int y = 0; y < sor; y++) { 

    Serial.print(String(y) + ","); 

    for (int x = X1; x > X2; x--) { 

      delay(5); 

      Serial.print(String(T, 1) + ","); 

    } 

    Serial.println(); 

  } 

} 

void alap() { 

  servo_1.write(90);   //Motorok középre állnak 

  delay(20); 

  servo_2.write(15); 

  delay(20); 

} 

Az Arduinóra írt forráskód és az Excel munkafüzet megtalálható a melléklet könyvtár ,,hőkamera” 

mappájában. 

UV detektorok egy fizikaórán. 

A távoli infravörös szenzorokkal való ismerkedés után érdemes egy kitérőt tenni az elektromágneses 

hullámok másik láthatatlan tartományának, az ultraibolyának a tanulmányozására is. Méréseinkhez ebben 

a tartományban is találunk mikrokontrollerekhez fejlesztett érzékelő áramköröket elérhető áron. Egy 

nagyon jól használható szenzor ebben a tartományban VEML607076, amelyet a Vishay cég fejlesztett (186. 

ábra). 

 
76 http://www.vishay.com/docs/84310/designingveml6070.pdf 

http://www.vishay.com/docs/84310/designingveml6070.pdf
http://www.vishay.com/docs/84310/designingveml6070.pdf
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186. ábra: A VEML 6070 szenzor 

Ez az áramkör is az I2C kétvezetékes szinkron adatátviteli rendszerrel képes kommunikálni az Arduinóval. 

A kód ez esetben is nagyon egyszerű. Figyeljünk arra, hogy a program feltöltése előtt hozzá kell adnunk az 

Adafruit_VEML6070 könyvtárat az „Arduino libraries” nevű mappájához.  

 

187. ábra: Egy elkészült drótpéldány 

Mérési tapasztalataim szerint ez az érzékelő nem érzékeny a látható és az infravörös tartományokra. 

Fényforrásként a 187. ábrán látható mintakészülékben egy 3 W fogyasztású 360 nm hullámhosszon 

sugárzó LED fényforrást használtam. Tapasztalataim szerint a fényforrás intenzitása a bekapcsolást 

követően elég gyorsan változik (csökken), így érdemes csak a mérés idejére bekapcsolni. Ezt a kapcsolási 

rajzon (188. ábra) látható BD241 típusú tranzisztor közbeiktatásával tehetjük meg, hiszen egy ilyen 3W 

teljesítményű UV LED direkt módon már nem vezérelhető egy mikrokontroller portjairól. Ezzel az 

összeállítással könnyedén ellenőrizhetjük egyes szemüvegek UV védelmét, vagy napvédő olajok, krémek 

hatékonyságát. Méréseim alapján nagyon nagy különbségekre is számíthatunk a különböző 

szemüvegtípusok vizsgálata során. Az Arduinóra írt kód kétféle módon mér. Az M módban bekapcsolja a 
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LED fényforrást, majd megméri a detektorra eső fényintenzitást mW/m2-ben, 10 mérés átlagából. Ezt 

követően kikapcsolja a fényforrást, és vár, amíg újra mérésre nem utasítják. Az F módban bekapcsolja a 

fényforrást, és folyamatosan küldi az intenzitásértékeket. Ebből az üzemmódból egy M utasítással hozható 

alapállapotba.  

 

188. ábra: Az UV tesztelő kapcsolási rajza 

#include <Adafruit_VEML6070.h> 

#include <Wire.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

const int UV_LED = 10;// t 

String S = ""; 

float level = 0.00; 

float mw_per_m2 = 0.00; 

Adafruit_VEML6070 uv_mero = Adafruit_VEML6070(); 

SoftwareSerial BLE(3, 2);// -> HC05 TX -> HC05 RX 

void setup() { 

  pinMode(UV_LED, OUTPUT); 

  digitalWrite(UV_LED, LOW); 

  BLE.begin(115200); 

  Serial.begin(115200); 

  uv_mero.begin(VEML6070_2_T);  // _2T_ -> 250 ms mérési idő R=270K 

} 

void loop() { 

  if (Serial.available() > 0) 
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  { 

    S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

  if (BLE.available() > 0) { 

    S = BLE.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

 

  if (S == "F") { 

    level = uv_mero.readUV(); 

    digitalWrite(UV_LED, HIGH); 

    mw_per_m2 = (7 * level) / 1120 ; 

    Serial.println(String(mw_per_m2, 2)); 

    BLE.println(String(mw_per_m2, 2)); 

  } 

  if (S == "M") { 

    digitalWrite(UV_LED, HIGH); 

    delay(100); 

    for (int I = 0; I < 10; I++) { 

      level =  level + uv_mero.readUV(); 

    } 

    level = level / 10.00; 

    mw_per_m2 = (7 * level) / 1120 ; 

    Serial.println(String(mw_per_m2, 2)); 

    BLE.println(String(mw_per_m2, 2)); 

    digitalWrite(UV_LED, LOW); 

    S = ""; 

  } 

  delay(100); 

} 

A mérés kijelzéséhez készült egy mobil applikáció is AppInventorban. Az alkalmazás egy HC05 Bluetooth 

modulon keresztül kommunikál az Arduino kártyával. Az Applikáció képernyője a 189. ábrán látható. A 

megépítéshez szükséges fájlok megtalálhatók a melléklet könyvtár ,,UV_tester” mappájában. 
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189. ábra: Az UV TESTER applikáció képernyője 

Vezeték nélküli fizika rádióval 

A következő példaprogramban bemutatom, hogyan „beszélgethet” egymással két micro:bit kártya a 

lapkákra épített rádiós-kapcsolat segítségével. Bár mindkét kártya fogad és küld is adatokat a 

rádióhullámokon keresztül, azt a panelt, amely a méréseket végzi, saját áramforrással rendelkezik és a 

szenzorjai által mért adatokat küldi át egy másik mikrokontrollernek, az egyszerűség kedvéért a 
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továbbiakban adónak nevezem. A második micro:bit kártya (ez legyen a vevő) az adó által rádión küldött 

adatokat küldi tovább egy USB (vezetékes) kapcsolat segítségével a kiértékelést végző  számítógépünkön 

futó Excelnek. Az eszközök közötti kapcsolat vázlata az 190. ábrán látható. A taneszköz gyártók az ilyen 

jellegű kommunikációt „vezeték nélküli fizika” néven reklámozzák. Ebben a kapcsolatban a kommunikáció 

nem a Bluetooth csatornán folyik, hanem a micro:bit speciális rádiócsatornáján.  

 

190. ábra: Vezeték nélküli kapcsolat a mikrovezérlők és a számítógép között 

Nézzük először a vevőnek nevezett kártyára feltöltött kódot: a vevő figyeli a nyomógombokat! Ha 

lenyomták az „A” gombot, rádión üzen az adónak, hogy megkezdheti az adást. A „B” lenyomásakor rádión 

üzen az adónak, hogy felfüggesztheti az adást. Figyeli a COM portot is. Ha az Excelből a mérési mód 

megváltoztatására érkezik utasítás, üzen az adónak, hogy váltson mérési módot. Egy RESET után a saját 

tápegységről (két ceruzaelem 3V) üzemelő adó várja, hogy megkezdheti-e a mérési adatok továbbítását. 

(if vétel == 'Start':) Az adatátvitel gyorsítása érdekében három egymást követő adatpárt fűzök össze, és ezt 

a sort küldöm át a vevőnek. Azért csak hármat, mert az adóval küldhető karakterek hosszának korlátos 

volta miatt csak 3 adat fér el egy sorban. Itt veendő figyelembe, hogy a sugárzott üzenetek hossza 

legfeljebb 251 bájt lehet. Ez az üzemmód már lehetővé teszi, hogy az adót vezeték nélkül felszereljük pl. 

egy légpárnás sínen ütköző kocsira, vagy akár szabadon is ejthetjük, ha gondoskodunk a puha földet 

érésről. A rendszer tesztelése céljából az adót egy rugalmas lemezhez rögzítettem (plexi vonalzó), így 

vizsgálható volt a ,,rugalmas pálca rezgése” a pálca hosszának függvényében. A mérés videója 

megtekinthető itt77. 

 
77 https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=0pIEjYxn8dw 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=0pIEjYxn8dw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=0pIEjYxn8dw
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A vevő kódja alább olvasható. 

# A vevő kódja 

from microbit import * 

import radio 

radio.on() 

radio.config(channel=80)   

radio.config(power=7) 

display.show('V')  # Jelezzük, hogy ez az áramkör a vevő 

START = False 

while True: 

    P = str(uart.readline()) 

    if P != 'None': 

        b = P[2:3]  # Mérési mód érkezhet az Excelből 

        radio.send(b)  # Továbbítjuk a parancsot 

    if button_a.was_pressed(): 

        if START is False: 

            START = True 

            radio.send('Start')  # Jelezzük az adónak, h. küldheti az adatokat 

            display.show(Image.YES) 

    if button_b.was_pressed(): 

        if START is True: 

            START = False 

            radio.send('Stop')  # Leállíthatjuk az adatgyűjtést 

            display.show(Image.NO) 

    if START: 

        vétel = '' 

        vétel = str(radio.receive())  # Mérési adatokat veszünk a rádiónkkal 

        if vétel != 'None': 

            uart.write(str(vétel))  # Átküldjük az adatokat az Excelnek 
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191. ábra: Az adó rögzítése a „rugalmas pálcán”  

Az adatokat egy Excel munkalapon gyűjtöttem, és az eredményeket is itt ábrázoltam. A Excel munkalapon 

látható két mintadiagram között csak az időtengely hosszában van különbség. Az alsó (hosszabb 

időtartamot ábrázoló piros) diagramon már jól látszik a rezgőmozgás csillapodása is. A kék görbe viszont 

csak az utolsó 30 ms alatt gyűjtött adatcsomagot jelzi (nagyítás). Egy tipikus mérés eredménye, amelyben 

a micro:bitbe épített gyorsulásmérő gyorsulásának időfüggését mérjük egy rugalmas húrként funkcionáló 

vonalzóra szerelve, a 191. ábrán látható 

Az adó kódja: 

# Az adó kódja 

from microbit import * 

import radio 

radio.on() 

radio.config(channel=80)   

radio.config(power=7) 

display.show('A') 

START = False 

m_mód = 'a'  # Gyorsulásmérés az alapértelmezett mérési mód 

while True: 

    vétel = '' 

    vétel = str(radio.receive())  # Figyeljük az étert 

    if vétel != 'None': 

        if vétel == 'a':  #Dekódoljuk a rádión érkező parancsot 

            m_mód = 'a' 

        elif vétel == 'c': 

            m_mód = 'c' 



181 

        elif vétel == 'v': 

            m_mód = 'v' 

        elif vétel == 'Stop': 

            START = False 

            display.show(Image.NO) 

        elif vétel == 'Start': 

            START = True 

            display.show(Image.YES) 

            t1 = running_time()           

    if START is True: 

        s = 'S'               

        for i in range(3):  # Három mérés egymás után 

            if m_mód == 'a': 

                y = accelerometer.get_y() 

                s = s + str(y) + ','  

            if m_mód == 'c': 

                y = compass.get_y() 

                s = s + str(y) + ','  

            if m_mód == 'v': 

                y = pin1.read_analog() 

                s = s + str(y) + ','  

        t = running_time() - t1  # Az előző mérés óta eltelt idő 

        s = s + str(t) + 'V' + '\r' + '\n'  # Egy sort fűzünk össze a küldéshez    

        radio.send(s)  # Rádión küldjük az újabb 3 mérés eredményét a vevőnek 

        sleep(10)      
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192. ábra: Egy harmonikus rezgőmozgás valós idejű a(t) diagramja 

A mérés forráskódja és a mérést megjelenítő Excel munkafüzet megtalálható a melléklet könyvtár ,,Rádiós 

mikro:bit” mappájában. 

Ez is érdekelheti: voltmérő a mobilomon78 

Vezetéknélküli nyomásmérő 

Felmerül a kérdés, hogy építsünk-e egy vezetéknélküli nyomásmérőt? Ennek technikai akadálya nincs. 

Szenzorunk van, a Bluetooth modul szintén olcsón elérhető. Én nem állítom, hogy egy ilyen eszköz nélkül 

nem lehet kimérni a gáztörvények egy részét, vagy lehetetlen meghatározni a barometrikus 

nyomáscsökkenést, de annyi előnye azért biztosan van, hogy nem kell a vezetékekkel hadakozni. Elég egy 

jól zárható nem fémből készült tartályba helyezni a vezetéknélküli szenzort, és már jöhetnek is a mérési 

adatok akár az Excelbe, akár egy mobil kijelzőjére. Ha BME/BMP 280 szenzort építünk be, akkor egyúttal 

hőmérsékleti (és relatív páratartalom) adatokhoz is hozzájuthatunk. A mérés kapcsolási rajza a 193 ábrán 

látható.  

 
78 https://pilath.wordpress.com/2019/11/17/voltmero-a-mobilomon 

https://pilath.wordpress.com/2019/11/17/voltmero-a-mobilomon/
https://pilath.wordpress.com/2019/11/17/voltmero-a-mobilomon
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193. ábra: Egy kipróbált változat BME 280 alapon 

A kapcsolási rajzhoz illesztett kód egyidőben szórja a mérési adatokat a hagyományos vezetékes csatornán, 

és a már korábban is ismertetett SoftwareSerial.h könyvtár segítségével egy HC05 Bluetooth modul is küldi, 

fogadja az adatokat, ha a vevő oldalon erre van lehetőség. (Androidos telefon, Bluetooth eszközzel ellátott 

PC, vagy tablet). 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <Adafruit_BME280.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

Adafruit_BME280 bme; 

SoftwareSerial BLE(2, 3 );// -> HC05 TX -> HC05 RX 

String S = "S"; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  BLE.begin(9600); 

 

  if (!bme.begin(0x76)) { 

    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"); 

    while (1); 
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  } 

} 

void loop() { 

  if (Serial.available() > 0) { 

    S = Serial.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

  if (BLE.available() > 0) { 

    S = BLE.readString() ; 

    S.trim(); 

    S = S.substring(0, 1); 

  } 

  //"S" start, "Q" stop 

  if (S == "S") { 

    BLE.println(String(bme.readTemperature() + 273.15) + "," + String(bme.readPressure() / 100.0)); 

    Serial.println(String(bme.readTemperature() + 273.15) + "," + String(bme.readPressure() / 100.0)); 

    delay(500); 

  } 

} 

Az elkészült kísérleti példány fényképe a 194. ábrán látható. Az egész szerkezet egy elemtartóhoz van 

rögzítve. 

 

194. ábra: Az elkészült kísérleti példány. 
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Tesztmérésként az eszközt egy jól zárható befőttesüvegbe helyeztem, majd először egy csapból engedtem 

az üvegre a forróvizet (194. ábra).  

 

195. ábra: A palackba zárt szenzor 

Miután melegedett 3 percig, elkezdtem hűteni a palackot hidegvízzel. Az eredmény elég meglepő, és arra 

utal, hogy a hőmérő termikus tehetetlensége jóval nagyobb a nyomásmérőénél. A mérési eredmények a 

196. ábrán láthatók.  

 

196. ábra: P(t), T(t), és P(T) diagramok a melegítés és hűtés folyamatáról 

Az adatok fogadásához írt Excel munkafüzet és az Arduinóra írt forráskód megtalálható a melléklet mappa 

,,BMP280” könyvtárban. 

Ez is érdekelheti: How to build a mini meteorological station for your school?79 

 
79 https://www.researchgate.net/publication/335403662_How_to_build_a_mini_meteorological_station 
_for_your_school_-_A_project_with_a_citizen_science_perspective 

https://www.researchgate.net/publication/335403662_How_to_build_a_mini_meteorological_station_for_your_school_-_A_project_with_a_citizen_science_perspective
https://www.researchgate.net/publication/335403662_How_to_build_a_mini_meteorological_station_for_your_school_-_A_project_with_a_citizen_science_perspective
https://www.researchgate.net/publication/335403662_How_to_build_a_mini_meteorological_station_for_your_school_-_A_project_with_a_citizen_science_perspective
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Ismerkedjünk a myDAQ LabVIEW párossal 

Az utóbbi 10 évben már elképzelhetetlen egy Fizikatanári Ankét a myDAQ pályázatok nyerteseinek 

kihirdetése nélkül. Ezeken a pályázatokon a feladat olyan kísérletsorozatok összeállítása volt szenzorok és 

a National Instruments myDAQ nevű mérőeszköze segítségével, amelyek a kísérleti adatok digitális 

leképezésével egy, a hagyományosnál vonzóbb tanulási módot kínálnak a digitális technológiába 

beleszületett generációnak. Néhány példa bemutatásával szeretném megadni az első lépések 

megtételéhez szükséges ismereteket a leendő fizikatanároknak, hogy diákjaikkal ők is bátrabban 

elinduljanak egy ilyen lassan már hagyománnyá váló pályázaton. A hardver lehetőségei hasonlóak a 

korábbiakban bemutatott adatgyűjtő kártyához. Beépített szenzorokat és rádiós adatátviteli csatornát 

nem tartalmaz ugyan, de robosztus (diák és tanárbiztos) kivitele és kompatibilitása a LabView programmal 

megéri, hogy energiát fektessünk a rendszerrel való ismerkedésbe. Ami a hardvert illeti [15]: az NI myDAQ 

analóg bemenetekkel (AI), analóg kimenetekkel (AO), digitális be és kimenetekkel (DIO), audio, tápegység 

és digitális multiméter (DMM) funkciókkal rendelkező kompakt USB- csatornán kommunikáló eszköz. A NI 

myDAQ energiaellátó és input/output alrendszereit Texas Instruments integrált áramkörök alkotják. 

Sajnos az árán is látszik, hogy ez egy nagyon jól kidolgozott amerikai termék. A NI pályázatokon azonban 

ingyenesen is hozzá lehet jutni az eszközhöz, és eredményes versenyzés esetén elnyerhető a vezérlését 

lehetővé tévő méregdrága LabView szoftver is. 

 

197. ábra: A myDAQ blokkdiagramja 

Az eszköz blokkdiagramja a 197. ábrán látható. A hardver részletes, magyar nyelvű leírásával a linken80 

ismerkedhetünk meg. A hardver a LabVIEW nyelv segítségével programozható. Ez egy olyan grafikus 

 
80 http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/myDAQ_magyar.pdf 

http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/myDAQ_magyar.pdf
http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/myDAQ_magyar.pdf
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programozási környezet és programozási nyelv, melyet bárki gyorsan és könnyen megtanulhat. A 

hagyományos programozáson felnőtt agyaknak eleinte okozhat némi nehézséget az átállás, de miután 

megértettük a nyelv sajátos adatvezérelt logikáját, a segítségével rendkívül gyorsan fejleszthetők vele 

színvonalas alkalmazások. A LabVIEW egy grafikus nyelv. Az adatvezérlés azt jelenti, hogy az egyes 

műveletek végrehajtását nem azok helyzete határozza meg a kódban, hanem hogy mikor áll rendelkezésre 

a végrehajtáshoz szükséges összes adat. Talán a LEGO robotok programozási felületéhez hasonlít a 

legjobban. A LabVIEW programozási környezetet a National Instruments fejleszti. A program alapjainak 

megismerését számtalan (akár magyar nyelvű) leírás segíti. Egyik másik ijesztően hosszúnak tűnik, de 

kezdjünk hozzá bátran, hiszen menet közben is összegyűjthetjük a szükséges ismereteket. Az alapokat 

talán itt81 és itt82 sajátíthatjuk el a legkényelmesebben. Az alábbiakban néhány olyan alkalmazást mutatok 

be, amelyek jól kiegészíthetik hagyományos óráinkat, bepillantást engedve a myDAQ LabVIEW párossal 

automatizált mérések világába.  

Napelemcella vizsgálata 

Az emelt szintű érettségi kísérleteket átvizsgálva ötlött fel bennem a gondolat, hogy a 20. kísérlet, 

könnyedén automatizálható lenne a NI myDAQ páros segítségével. Az eredeti kísérletben egy 

napelemcella paramétereit kellett vizsgálni. A feladat úgy szólt, hogy: „A rendelkezésre álló eszközökből 

állítsa össze a kísérletet! Mérje ki a lámpa alatt 25-30 cm távolságban elhelyezett napelem-cella feszültség-

áramerősség karakterisztikáját! Mérési adatai alapján határozza meg a cella teljesítményének 

terhelésfüggését (áramerősség függését), tegyen javaslatot a cella optimális terhelésére!” Az eredeti 

kísérlet mérési elrendezése a 194. ábrán látható. 

  

198. ábra: Az eredeti kísérlet 

 
81 http://eta.bibl.u-szeged.hu/897/1/2011_0104_szte_3_meres_es_adatgyujtes.pdf 
82 https://www.bharathuniv.ac.in/colleges1/downloads/courseware_ece/notes/BEI704%20-
%20virtual%20instrumentation.pdf 
 

http://eta.bibl.u-szeged.hu/897/1/2011_0104_szte_3_meres_es_adatgyujtes.pdf
http://eta.bibl.u-szeged.hu/897/1/2011_0104_szte_3_meres_es_adatgyujtes.pdf
https://www.bharathuniv.ac.in/colleges1/downloads/courseware_ece/notes/BEI704%20-%20virtual%20instrumentation.pdf
https://www.bharathuniv.ac.in/colleges1/downloads/courseware_ece/notes/BEI704%20-%20virtual%20instrumentation.pdf
http://eta.bibl.u-szeged.hu/897/1/2011_0104_szte_3_meres_es_adatgyujtes.pdf
https://www.bharathuniv.ac.in/colleges1/downloads/courseware_ece/notes/BEI704%20-%20virtual%20instrumentation.pdf
https://www.bharathuniv.ac.in/colleges1/downloads/courseware_ece/notes/BEI704%20-%20virtual%20instrumentation.pdf
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Ezt a kísérletet hangoltam újra oly módon, hogy a nagyméretű lámpa helyett egy LED fényforrást alkalmazó 

zseblámpa fényével világítottam meg egy lényegesen kisebb méretű napelemet, amelyet egy olcsó 

napelemes játékból nyertem. Az ötletet az adta, hogy ez a kisméretű napelemcella (23 X 23 mm) még 

éppen belefér egy könnyen beszerezhető, olcsó Zoom LED Flashlight típusú fényforrás lencséjének a 

helyére. Ebben az elrendezésben a napelemcella a méréshez még elégséges intenzitással világítható meg 

a lámpa energiaforrásaként használt 3 db. 1,5V-os ceruzaelemről. Ez az szerelésmód azért is szerencsés, 

mert a napelem és a fényforrás távolsága ily módon könnyen és stabilan rögzíthető. Mivel lámpa 

üzemmódban a LED a lencse fókuszában van, így a lencse méretű napelem felülete teljes egészében 

megvilágítható. A napelemcella, a fényforrást új elemekről működtetve, még a napelemes járműhöz 

tartozó motort is képes volt meghajtani. Az automatizált mérésben a hagyományos potenciométer helyett, 

egy feszültségvezérelt ellenállásként használt IRF510 típusú FET tranzisztort használtam. Beszerzése nem 

okozott gondot, mivel a myDAQ-hoz használt Project Part KIT-ben is megtalálható. A mérés elvi kapcsolási 

rajza a 195. ábrán látható.  

 

199. ábra: A mérés elvi kapcsolási rajza 

A FET gate-elektródáját a myDAQ D/A konverter kimenetéről vezérleve a FET RDS ellenállása változtatható. 

Az áramerősséget a myDAQ DVM bemenetének árammérő bemeneteivel mértem. A napelemcellán eső 

feszültséget az analóg-in csatorna Ain0 portján mértem. A mérést vezérlő vi program rendkívül egyszerű. 

Ennek ellenére nagyon szép, pontos, és szemléletes diagramok elkészítését teszi lehetővé. A vezérlő 

programban egy FOR ciklusban állítom elő a 0,1 voltonként növekvő gate feszültséget, amely a FET RDS 

ellenállását vezérli.  

https://www.emag.hu/phenom-fokuszalhato-cob-led-es-elemlampa-12-13-cm-18604/pd/DCB4P3MBM/
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200. ábra: A szükséges alapanyagok 

A FET folyamatosan csökkenő RDS ellenállásának a hatását egy XY diagramon jelezem ki, amelyen jól 

szemléltethetők a napelemcellán mérhető I(U) és P(U) karakterisztikák. A két görbét egy diagramon 

ábrázoltam közös x tengelyt használva, amelyre a napelemcella kivezetésein mért feszültséget mértem fel. 

Ily módon, az érettségin is elvárt diagram ábrázolásmódját igyekeztem átvenni. A konkrét mérés 

előkészítéséhez először szereljük le a kocsihoz könnyen engedő ragasztóval rögzített napelemcellát a 196. 

ábrán látható játékautóról. Forrasszuk le a motor vezetékeit a napelemről. Forrasszunk két hosszabb 

vezetéket a napelem kivezetéseihez, majd helyezzük be a napelemet a lencse helyére a fekete menetes 

tubusba úgy, hogy a fényérzékeny felülete a LED (fényforrás) felé nézzen (201. ábra). Ezt követően 

szereljük vissza a lámpa ily módon átalakított részeit. Így egy mérésre kész mechanikát kaptunk, amelyben 

bizonyos határok között még a fényforrás és a napelem távolsága is szabályozható a zseblámpa korábbi 

fókusz funkciójával. 
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201. ábra: A napelem elhelyezése a lencse tokjában 

A méréshez egy univerzális NYÁK lapra forrasztottam fel a vezérelhető terhelő ellenállásként használt 

FET tranzisztort és a napelemcella kivezetéseit 202. ábra. 

 

202. ábra: A mérés huzalozása 

A FET vezérlőfeszültségét a myDAQ analóg kimenetének A0 portjáról vettem le. Értékét tapasztalati úton 

0,1 és 4V között léptettem 0,1 V-os lépésközzel a fent már említett FOR ciklusban, mert a FET ebben a 

tartományban működött feszültségvezérelt ellenállásként. Miközben léptettem a FET gate-feszültségét, 
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bekapcsolt fényforrás mellett mértem a napelemcellán mérhető feszültséget az Ain 0 csatornán, és 

mértem a FET-tel fokozatosan terhelt napelemes áramforrás áramát is a DVM bementen árammérő 

üzemmódban. Az egyes csatornákat a DAQ asszisztens segítségével konfiguráltam. A mérés közben 

keletkezett adatfolyamot egy xy diagramon jelenítettem meg. Az X tengelyen a feszültséget, az egyik y 

tengelyen az áramerősséget, a másik tengelyen pedig a napelem által generált teljesítmény P=I*U 

szorzatát ábrázoltam. Több mint 10 éves emelt szintű érettségiztetői tapasztalatom birtokában 

kijelenthetem, hogy ilyen szép, szinte tankönyvbe illő mérési jegyzőkönyveket korábban még soha nem 

láttam. A kezelőszerveket igyekeztem úgy kialakítani, hogy a kapott diagramok megértését segítse a mérés 

összeállításának grafikus szemléltetése is (203. ábra).  

 

203. ábra: A mérés grafikus felülete 

A 204. ábrán látható blokkdiagramban semmi rendkívüli nincs, bár elég sokáig próbálkoztam, mire 

rájöttem, hogy csak úgy jeleníthető meg azonos diagramon a két mennyiség, hogy az x adatokat is 

duplázom annak ellenére, hogy azonos adatokról volt szó. A főprogramban két Flat Sequence követi 

egymást. Az elsőben egy FOR ciklusban meghatároztuk a karakterisztikákat. A másodikban pedig a 

diagramhoz beállított cursor pár segítségével lehet kényelmesen leolvasni az optimális feszültséget, ill. 

kiszámítani az ideális terhelőellenállás értékét. Az ideális terhelés ablakában csak a cursor állítása után 

jelenik meg érték. 
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204. ábra: A mérést vezérlő VIA mérést vezérlő vi 
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Ez is érdekelheti: Napelemcella vizsgálata Arduinóval  

Mérőeszköz a mozgási indukció és szabadesés vizsgálatához (ejtőgép) 

Második példaként egy olyan mérőeszközt ismertetek, amelynek megépítéséhez még a drága myDAQ 

hardvereszközre sincs szükség, hisz a LabVIEW program támogatja a számítógépeinkbe integrált 

hangkártyák vezérlését is. Ennek a mérésnek már voltak előzményei, mert többször is bemutattam, és 

mindig nagy sikert aratott az a kísérletem83, amelyben egy kisautóra ragasztott mágnes suhan át egyre 

növekvő sebességgel az egymástól azonos távolságra elhelyezett tekercsek között. A tekercsek 

feszültségét egy hangkártya mikrofon bemenetén keresztül, egy számítógép hangrögzítő programjával 

érzékeltem, majd kijelezhettem a feszültség-idő függvényt (205. ábra). Ezt a szép és meggyőző kísérletet 

azonban tudomásom szerint senki nem építette utánam. Ennek feltehetőleg az a magyarázata, hogy egy 

átlátszó plexi cső beszerzése igényel némi anyagi áldozatot, és a tekercsek elkészítése sem egyszerű 

feladat. Csak mostanában jöttem rá, hogy a fent leírt kísérlet úgy is elvégezhető, hogy csak egyetlen 

tekercset használok, és ezen futtatok keresztül egyre növekvő sebességgel azonos erősségű és geometriájú 

mágneseket.  

 

205. ábra: Előzmények: egyenletesen gyorsuló kisautó mozgásának vizsgálata 

 
83 https://pilath.wordpress.com/ut-ido-diagram-hangkartyaval 

https://pilath.wordpress.com/napelemcella-vizsgalata-automatizalt-valtozat/
https://pilath.wordpress.com/ut-ido-diagram-hangkartyaval/
https://pilath.wordpress.com/ut-ido-diagram-hangkartyaval/
https://pilath.wordpress.com/ut-ido-diagram-hangkartyaval
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Ezt úgy értem el, hogy gyűrű alakú mágneseket fűztem fel egymástól azonos távolságra egy 1,5 mm 

átmérőjű üvegszálas műanyag rúdra a 206. ábrának megfelelően. Távtartónak szívószálakat (9 cm) 

használtam, de bármi hasonló szóba jöhet. 

 

206. ábra: Mágnesek egy kábelvezető Bermann-cső belsejében 

Miután felfűztem a tartószerkezetre az azonos irányban álló mágnesgyűrűket, ragasztóval stabilizáltam a 

rögzítéseket. Én 6 db. D7/d1,5x3 mm N35 NdFeB mágnest (114 Ft/db) fűztem fel egymástól 9 cm 

távolságra. Így a bevezető és záró szakasszal együtt kb. 60 cm hosszú szerkezet adódott. Sokkal hosszabbat 

nem érdemes készíteni, mert akkor nem férne el egy táskában.      Az elkészült „mágneses botot” már 

akár át is ejthetnénk az indukciós tekercsen, de jobb, ha a szerkezetet kívülről még beburkoljuk egy PVC-

ből készült Bermann-csővel, mert így fel lehet adni a gyerekeknek azt a kérdést, hogy vajon mi lehet a cső 

belsejében. Indukciós tekercsként többféle alternatíva is szóba jöhet. Jelenlegi ismereteim szerint azonban 

a legolcsóbbat az ebay-en lehet vásárolni. Ezeket a lapos tekercseket a mobiltelefonok indukciós 

töltéséhez fejlesztették ki (207. ábra). Az ára kb. 450 Ft/db. Keresőszó: Wireless Charging Charger Power 

Supply Coil. A tekercs két kivezetéséhez forrasszunk hozzá egy Jack anyát, így könnyedén csatlakoztatni 

tudjuk az érzékelőt az adatgyűjtőként használt myDAQ Audio bemenetéhez (alternatív eszközként egy 

hangkártya mikrofon bemenete is használható). Ezt a csatlakozót is megvehetjük egy alkatrészboltban, 

vagy az ebay-en. Keresőszó: 3,5mm Female Stereo Audio Jack Connector. Miután bekötöttük a tekercset, 

jöhet az ejtés. Az így elkészített „mágneses botot” már csak át kellett ejteni az érzékelő tekercs belsején, 

és már jöttek is a várt diagramok. A szabadon eső mágnesek sebessége az eltelt idő függvényében 

lineárisan növekedett, így a mágnesek áthaladásakor mérhető indukciós feszültség is lineárisan nőtt. A 

pontos mérésekhez a botot úgy kell beállítani, hogy az esés közben ne billegjen, és biztosítani kell, hogy 

lehetőleg ne érjen hozzá a tekercs csévetestéhez. Gondoskodni kell arról is, hogy a mérést az ejtést 

követően azonnal kezdjük meg, és miután átesett az egész „bot”, akkor álljunk le az adatgyűjtéssel. Ez a 

feltétel legegyszerűbben egy, a programból vezérelt elektromágneses ejtőgéppel biztosítható. Ez a 

berendezés a mérés kezdetéhez szinkronizálja az ejtést vezérlő L1 elektromágnes áramtalanítását, így 

éppen a megfelelő időben ejti el a „botot”, amelynek a felső végére egy kis vasból készült lemezt 

ragasztottunk. A botot az ejtés megkezdése előtt ez a lemez rögzíti az elektromágneshez. Az 

elektromágnes vezérléséhez egy kis elektronikát is el kellett készíteni, hogy illeszteni tudjuk az 

elektromágnes viszonylag nagy áramigényét a myDAQ digitális portjának a paramétereihez. Az 

elektronikus ejtőgép kapcsolási rajza a 208. ábrán látható.  

http://jakomodell.hu/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=86&virtuemart_product_id=2761&Itemid=184
https://szupermagnes.hu/spd/MSZ-GY-D7_1D5X3_N35/D7-d15x3-mm-N35-NdFeB-gyurumagnes-axial
https://www.ebay.com/
https://www.ebay.com/
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207. ábra: Egy indukciós töltéséhez fejlesztett tekercs 

Az ejtést vezérlő elektromágnes áramellátása egy mobiltelefon 5V töltőjéről biztosítható, amely 

különösebb erőlködés és melegedés nélkül képes biztosítani a kb. 5 Ω ellenállású tekercs kb. 500 mA-es 

áramfelvételét. Ebben az esetben a meghajtó (BD138) tranzisztoron kb. 1,25 W teljesítmény disszipálódik, 

de ezt a hőt egy BD138 még hűtőborda nélkül is képes leadni. A D1 dióda a tranzisztorpárt védi a 

tekercsáramának megszűnésekor fellépő önindukciós feszültségtől. A Q2 bázisáramát beállító R1 ellenállás 

(2,2 KΩ) értéke már jól illeszkedik a myDAQ digitális portjának a lehetőségeihez. A program gyakorlatilag 

egy eseményvezérelt adatgyűjtő, amely csak annyit tud, hogy az elektromágnes kikapcsolását követőn az 

AUDIO IN fizikai bemenethez csatlakozó érzékelő tekercs feszültségéből 10000 mintát vesz 22,050 kHz –

es mintavételi frekvenciával, majd az így nyert adatokat ábrázoltam az idő függvényében.  

 

208. ábra: Az elektromágneses ejtőgép kapcsolás 
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A vezérlést biztosító néhány alkatrészt egy univerzális NYÁK-ra forrasztottam (209. ábra), amelyet az 

elektromágnes tekercséhez rögzítettem. A vezérléshez szükséges elektromágnest kibányászhatjuk egy 

hagyományos csengőből vagy a fizikaszertárakban még nyomokban fellelhető szovjet Cоветские 

настольные игры и конструкторы84 építőjátékból. Az én mágnesem is egy ilyen szovjet készletből való. 

 

2009. ábra: A programból vezérelt ejtőgép kivitelezése 

A program blokkdiagramja a 210. ábrán látható. A mágnesek áthaladásának időpontjai egy csúcsdetektor 

beépítésével váltak pontosabban leolvashatóvá 211. ábra. 

 

210. ábra: A program blokkvázlata 

 
84 https://fishki.net/1283975-sovetskie-nastolnye-igry-i-konstruktory.html 

https://fishki.net/1283975-sovetskie-nastolnye-igry-i-konstruktory.html
https://fishki.net/1283975-sovetskie-nastolnye-igry-i-konstruktory.html
https://fishki.net/1283975-sovetskie-nastolnye-igry-i-konstruktory.html
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211. ábra: Az időpontok automatikus leolvasása csúcsdetektorral 

Ez is érdekelheti: GM-számláló újratöltve85 

Valahol be kell fejezni 

Úgy érzem, kedvcsinálónak, az első önálló lépések megtételéhez az előzőekben bemutatott projektleírások 

elegendőek. Ennek ellenére ez a jegyzet nem tekinthető egy lezárt receptkönyvnek, hiszen a technológiai 

fejlődés szinte évente teremt olyan új eszközöket, amelyeket a jövőben használhatunk majd a fizikaóráink 

színesítéséhez. Ígérem, hogy a jövőben is figyelemmel kísérem majd az új lehetőségeket, és dinamikusan 

bővítem a fent leírt projektek sorát a pilath.wordpress.com oldalain. 

Néhány további hasznos témába vágó cikk a szerzőtől: 

Vitkóczi Fanni, Piláth Károly: Measuring interference with ultrasound and Arduino86 

Piláth Károly: Experiments with wave, using low-cost amplitude modulated ultrasonic techniques87 

  

 
85 https://pilath.wordpress.com/gm-cso-hangkartya-labview 
86 https://www.ijier.net/ijier/article/view/2447/1744 
87 https://pilath.files.wordpress.com/2018/01/manual.pdf 

https://pilath.wordpress.com/gm-cso-hangkartya-labview/
https://pilath.wordpress.com/
https://www.ijier.net/ijier/article/view/2447/1744
https://pilath.files.wordpress.com/2018/01/manual.pdf
https://pilath.wordpress.com/gm-cso-hangkartya-labview
https://www.ijier.net/ijier/article/view/2447/1744
https://pilath.files.wordpress.com/2018/01/manual.pdf
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A mellékletek elérhetősége: Letöltés 
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