
Áttekintés: Az új EN 62115: 2020 / A11: 2020 módosításai akkumulátorok és LED lámpákat érinti
Akkumulátor

Kis akkumulátorok
Teljesen a hengerbe illeszkedő akkumulátorok kis 
alkatrészekhez (az EN 71-szabvány 8.2 §-a szerint 
1: 2014 + A1: 2018), nem lehet szerszám használata nélkül 
eltávolítani.
Elektromos játékok elemet tartalmazó részei, ahol az 
alkatrész teljesen belefér egy hengerbe kis alkatrészek 
számára (az EN 71-1: 2014 + A1: 2018 szabvány 8.2. 
pontja szerint), az elemek nem lehetnek hozzáférhetők
szerszámok használata nélkül.

Egyéb akkumulátorok
Az elemeket csak akkor szabad szerszám nélkül 
eltávolítani, ha az elemtartó fedele megfelelő. Ennek 
a feltételnek való megfelelést ellenőrzéssel és utólagos 
teszteléssel ellenőrzik. Ez azt jelenti, hogy az elemtartót 
csak kézzel kell kinyitni. Ez nem lehetséges két, egyidejűleg 
végrehajtott, egymástól független mozgás nélkül. Az 
elektromos játékot vízszintes acélfelületre kell helyezni. 
Egy 1 kg súlyú, 80 mm átmérőjű fémhengert 100 mm 
magasságból eresztünk rá úgy, hogy sík felülete közvetlenül 
az elektromos játékra esik. A tesztet egyszer kell elvégezni, 
a fémhenger ráütésével a legalkalmatlanabb helyre: Az 
elemtartónak nem szabad kinyílnia.
  A jövőben minden akkumulátornak saját burkolatra 
  van szüksége, amely megfelel a fenti feltételeknek.

A játékhoz mellékelt elemek
Az elektromos játékokkal együtt szállított elsődleges 
akkumulátoroknak meg kell felelniük az IEC 60086 sorozat 
vonatkozó részeinek.
  A teszt befejezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az elektromos játékokkal szállított másodlagos 
akkumulátoroknak meg kell felelniük az IEC 62133 
szabványnak.
  A teszt befejezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Elemtartó rekeszzárak
Ha csavarokat vagy hasonló záróelemeket használnak 
a rekeszek és burkolatok zárására, azokat a fedélhez vagy 
a berendezéshez kell rögzíteni. Ennek a feltételnek való 
megfelelést az elemtartó/fedél kinyitása utáni ellenőrzéssel 
és utólagos teszteléssel ellenőrzik. A csavarra vagy 
más sapkára 20 N erő hat további mozgás nélkül 10 
másodpercig bármely irányba. A csavart vagy más sapkát 
nem szabad leválasztani a burkolatról, a szelepről vagy 
a berendezésről.

Ledes világítás
A LED-lámpákkal ellátott elektromos játékokból származó 
sugárzás nem haladhatja meg a következő határértékeket: 
- 0,01 Wm-2 a LED elejétől 10 mm-re mérve a 315 nm-nél 
kisebb hullámhosszúságú hozzáférhető kibocsátások 
esetén; 
- 0,01Wsr-1 vagy 0,25 Wm-2 200 mm-es távolságban mérve, 
315 nm hullámhosszú hozzáférhető kibocsátások esetén λ 

λ <400 nm; - az E.2 vagy E.3 táblázatban meghatározott 
- 0,04Wsr-1 vagy AEL 200 mm távolságban mérve, 400 nm 
hullámhosszú hozzáférhető kibocsátások esetén λ λ <780 
nm; 
- 0,64Wsr-1 vagy 16Wm-2 200 mm-es távolságban mérve 
780 mm ≤ λ <1 000 nm hullámhosszú hozzáférhető 
kibocsátások esetén; 
- 0,32 Wsr-1 vagy 8 Wm-2 200 mm-es távolságban mérve 
1 000 nm ≤ λ < 3000 nm hullámhosszú hozzáférhető 
kibocsátások esetén.

LED adatlapok
Ezen feltételek teljesítéséhez műszaki adatlap szükséges - 
azt a CIE A vagy B 127 kritériuma szerint kell kiállítani. 
A műszaki adatlapon fel kell tüntetni, hogy CIE 127 mérési 
módszerekkel készült, és legalább: 
- fényerő cd-ben ill. sugárzás intenzitása watt per 
szteradiánban az előremenő áram 
- szög 
- hullámhossz csúcs 
- spektrális emissziós sávszélesség 
- kiadás dátuma és felülvizsgálati szám függvényében.

  A jövőben minden LED-lámpához szükség lesz 
  a fenti adatokat tartalmazó adatlapra.

FIGYELMEZTETÉS: A villogó játékok epilepsziás rohamokat okozhatnak epilepsziás 
betegeknél.

Gyermekek számára 8 éves kortól alkalmas. Kisebb gyermekeknél fennáll a fulladás veszélye.

FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse meg az izzót, mert forró.

Villogó frekvencia

Izzó fi gyelmeztetés

Egyéb készlet és teljes kézikönyvek letölthetők a következő címen: www.boffi n.hu
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• Csak 1,5V AA típusú alkálikus batériát 
használjon (a csomag nem tartalmazza).  
• Bateriát helyes polaritással helyezze be.
• Ne töltsön fel olyan batériát amely 
nem alkalmas az utántöltésre. Bateriák 
utántöltése csak felnött személyek 
felügyelete alatt történhet. Készülékbe
kapcsolt bateriák utántöltése tilos.
• Ne használjon egyszerre alkálikus, 
standard (szénsavas) vagy utántöltös 
(nikkel kadmiumos) batériát.
• Ne használjon egyszerre használt és új 
batériát.
• Távolítsa el a nem müködöképes batériát.
• Feszültség forrásánál nem keletkezhet
rövidzárlat.
• Ne dobja a batériát tüzbe, ne próbál-
kozza szétszedni vagy eltávolítani a 
külsö felületét.
• A batériák tárolása ne legyen kisgyer-
mekek elérhetöségében, nyelésveszély.

1. A legtöbb probléma a rossz szerkeztés következménye. 
Ellenörizze mindig gondosan, hogy az összeszerelt áramkör 
megegyezik-e a rajzmintával.
 
2. Ellenörizze, hogy az alkatrészek elhelyezése a pozitív és negatív 
megjelöléssel összhangban van a rajzmintával.
 
3. Néha lehetséges az égök kilazulása, csavarja be alaposan. 
Legyen óvatos, az égök törékenyek.
 
4. Ellenörizze az összes csatlakozások megfelelö rögzítését.
 
5. Cserélje a batériákat ha szükséges.
 
6.  Amennyiben a motor müködik, de a forgólap nincs egyensúly-
ban, ellenörizze a motor tengelyén elhelyezett fekete müanyag 
háromcsapos alkatrész állapotát.
 
A gyártó nem vállal felelösséget az egyes alkatrészek rossz 
bekapcsolással történö sérülésére. Twem złego podłączenia.

FIGYELMEZTETÉS: A szerkezet építése közben 
legyenek óvatosak, hogy akaratlanul ne csináljanak 
„rövidzárlatot“ a batéria behelyezésén keresztül. 
Ez tönkretenné a batériát.

Figyelmeztetés: Az áramkör bekapcsolása elött
elenörizze az egyes alkatrészek helyes összekapcsolását. 
Amennyiben az áramkörben batériák is vannak, ne hagyja 
soha felület nélkül Ne kapcsoljon az áromkörhöz további 
batériát vagy más feltöltö forrást. Sérült alkatrészeket ne 
használjon. Ne kapcsold az elemeket, vagy az elemtartókat 
párhuzamosan.

Felnőttek általi felügyelet: Mivel a gyermekek képessé-
gei korcsoportonként nagyban eltérnek, ezért a felnőttek-
nek  kell megítélniük, hogy mely kísérletek megfelelőek és 
biztonságosak a gyermekük számára. (A gyermeket 
felügyelő felnőttek ezt az adott kísérlethez tartozó 
utasításokból tudják megállapítani). Győződjön meg róla, 
hogy a gyermeke elolvassa és betartja az összes utasítást és 
a biztonsági előírást, valamint azokat mindig kéznél tartja 
az összeállítás során. Ezt a terméket olyan felnőtteknek és 
gyermekeknek szánjuk, akik elég érettek ahhoz, hogy 
elolvassák és kövessék az utasításokat és betartsák a 
�gyelmeztetéseket. Soha ne módosítsa a termék alkatrés-
zeit, mivel ez a biztonsági funkciók sérülését okozhatja, és 
veszélybe sodorhatja gyermekét. 

Megfelel az összes vonatkozó törvényi előírásnak.

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben gyanusítja, hogy a a csomag 
sérült alkatrészeket is tartalmaz, a 6. oldalon feltüntetett fejlett 
probléma eltávolítás szerint tudja megállapítani, melyik alkatrész 
kicserélése szükséges.

Az Educational Kid Projets sorozatban alkatrészek 
vannak, kontaktusokal ellátva különbözö elektromos 
és elektrónikus áramkörök szerkesztésére különbözö 
tervezetek szerint.
Az alkatrészek különbözö színüek számokkal 
megjelölve a könnyebb megismerés céljából. Az 
áramkörök egyes alkatrészei az ábrákon színesen és 
számjelzéssel ellátva vannak feltüntetve.
Az ábrán minden alkatrésznél fekete számot találhat. 
Ez jelzi meg, hogy melyik levelben (szinten) van az 
illetékes alkatrész elhelyezve. Elöszzör az összes 

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésves-
zély elektromos árammal. 
Ne kapcsolja soha az áramkört
a háztartási elektromos dugókba.

FIGYELMEZTETÉS:
Apró alkatrészek lenyelésének a 
veszélye. Három évnél �atalabb 
gyermekek részére nem megfelelö

FIGYELMEZTETÉS, az összes részre vonatkozik, amelyek jelölve vannak 
a következö szimbólummal háromszögben felkiáltójel
Mozgó alkatrészek. Müködés közben tilos a motor és a forgólap érintése. Ne 
hajoljon a motor közelébe. Ne dobálja a légcsavart emberekre, állatokra vagy 
más tárgyakra. A szemeit védje.

alkatrészt helyezze az 1. szintre, utána a 2. szintre, 
következöen a 3. szintre.
Nagyméretü átlátszó müanyag alátét a sorozat 
részlege és az áramkör egyes részeinek helyes 
elhelyezésére szolgál. Az alátét az áramkör összeállí-
tásához nem elengedhetetlenül fontos, de megkön-
nyíti az egész áramkör komplettálását. Az alátét sorai
A - G betükkel, az oszlopok 1 – 10 számmal vannak 
jelölve. A 2,5 V -os és a 6V-os égök saját csomagolás-
ban vannak elhelyezve, foglalataik szintén. Helyezze a 
2,5 V-os égöt az L1 foglalatba, a 6 V-os égöt az L2 

foglalatba. Akkor helyezze az M1-es motorra a 
légcsavart amikor ezt az alkatrészt használni fogja.
Ha a tervezetben más utasítások vannak, ne végezze 
ezt a feladatot.
Némely áramkörökben a különleges csatlakozásokhoz
összekötö huzalt használnak. Az ábra szerint csatolja a 
fém kontaktusokhoz



Mennyi-
ség ID Megnevezés Szimbol Rész Mennyi-

ség ID Megnevezés Szimbol Rész

3 1 1- kontaktusos vezeték 6SC01 1 C3  6SCC3

3 2 2-kontaktusos vezeték 6SC02 1 C4  6SCC4

1 3 3-kontaktusos vezeték   6SC03 1 C5  6SCC5

1 4 4-kontaktusos vezeték 6SC04 1 R2  6SCR2

1 7 7-kontaktusos vezeték 6SC07 1 R3 6SCR3

1 B1
típusú batériához  

6SCB1 1 R4 6SCR4

1 A1 Antenna 6SCA1 1 R5 6SCR5

1 2 Zöld LED dioda 6SCD2 1 U5 Magasfrekvenciájú inte-
grált áramkör  6SCU5

1 L2 
Típus 425 vagy hasonló 

6SCL2 
6SCL2B 1 Q1 PNP tranzisztor  6SCQ1

1 X1 Mikrofon  6SCX1 1 Q2 NPN tranzisztor  6SCQ2

1 U4 Integrált áramkör  
„Erösítö“ 6SCU4 1 Állítható ellenállás  

1 C1  6SCC1 1 Állítható kondenzátor   

1 C2  6SCC2 

Az egyes alkatrészek jegyzéke (színe és stílusa változhat) szimboljai és számjai
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Megjegyzés: A projekt-útmutatókban további kiegészítő alkatrészlistákat találhatsz.



További információk az alkatrészekröl

Megjegyzés:

Zöl LEd dióda (D2)  

a leírása az 1-101 tervezetek használati utasításában van.

Mikrofon (X1)

Antenna (A1)

PNP(Q1) és NPN (Q2) tranzisztorok

OUT  
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INP  

IC erösítö (U4):

„Magas frekvenció“   - IC (U5) 

INP  INP  

OUT  

„Magas frekvenció“ 
Integrált áramkör:



- Saját experimentálása esetén. MINDIG

- Az áramkörben MINDIG használjon legalább egy alkatrészt amely korlátozza a keresztül menö 

- LED jelzöket tranzisztorokat, magas frekvenciás áramköröket, antennákat és kapcsolókat MINDIG 
a többi alkatrésszel összekapcsolva használja, amelyek korlátolják az áramömlést. Amennyiben ezt nem 
teszi rövidzárlat vagy ezeknek a részleteknek a  károsodása keletkezhet. 

- A beállítható ellenállást MINDIG úgy csatlakoztassa, hogy a 0- ra való beállításánál a keresztül menö 
áram az áramkör más alkatrészeivel legyen korlátolva. A kondenzátorokat úgy kapcsolja, hogy a pozitív 

- MINDIG azonnal távolítsa el a batériát és ellenörizze az összes összeköttetést, amennyiben érzékeli, 
hogy az egyes részek hömérséklete emelkedett.

- Az áramkör bekapcsolása elött ellenörizze MINDIG az összes összeköttetést.

- Az integrált áramköröket MINDIG
tartozó leirások szerint kapcsolja össze.

SOHA

SOHA 

SOHA

SOHA

SOHA

FIGYELMEZTETÉS:

Figyelmeztetés a SnapRover tulajdonosainak. Nekapcsolja az egyes komponenseket a Rover 
törzsébe, kivéve ha ismert kipróbált áramkört használ, a Rover törzse magasfeszültség alatt 
van, ezért elöfordulhat az egyes alkatrészek tönkremegyése.

!  

!
ILYET SOHA 
NE CSINÁL-

JON!!!

PRÓBÁLJA SOHA!

!  

FIGYELMEZTETÉS: 
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Utasítások az áramkörök elkészítésénél

ILYET SOHA 
NE CSINÁL-

JON!!!

!  ILYET SOHA 
NE CSINÁL-

JON!!!
ILYET SOHA 
NE CSINÁL-

JON!!!

A batériával szemben
elhelyezett 3 érintkezös vezeték 

Ilyen módon is rövidzárlat keletkezhet.

ebben az áramkörben rövidzárlat keletkezik. A rövidzárlat 
megakadályozza a berendezés további müködését.

Ha egy új áramköröt hoztál létre, oszd meg velünk! Ha valami egyedit alkottál, 
szívesen közzétesszük az áramkört a neveddel együtt a www.bo�n.cz 
honlapon. Projektjeidet az info@bo�n.cz címen várjuk!

Ha a fejlettebb SC-500 vagy SC-750 modellekkel rendelkezel, akkor a projekt-
-útmutatókban további kiegészítő feladatokat találhatsz.

Figyelmeztetés a Bo�n felhasználóknak: ne csatlakoztass további, más készletekből 
származó feszültségforrásokat, mert ez az alkatrészek károsodását okozhatja. 
Ha segítségre van szükséged, vagy kérdésed lenne, forduljon a Bo�nhoz.



Zaawansowane usuwanie problemów

megsérülésekor helytelen bekötés miatt.

Az 1 - 9 
találja. Ezek után haladjon a leírt instrukciók szerint. Elöször, mint az 

a 3. lépésben az összes kék vezetéket a kontaktusokkal, az 5. 

10. Szerkesszen 

használja a fentiekben feltüntetett ellenállásokat. A LED diódának 
világitani kellene és a ragyogás csökkeni fog az ellenállások 
magasabb értékével.

11. Antenna (A1): szerkesszen mini 

kellene hallani.

12. NPN tranzisztor (Q2): 
Szerkessze ezt a mini-áramkört. 
A LED dióda csak akkor lehetne 
bekapcsolva, amennyiben a kapcsoló 

esetben az NPN károsodása 
következik.

13. PNP tranzisztor (Q1): Szerkeszen mini-áramkört a feltüntetett 

akkor lehetne bekapcsolva, mennyiben 

nyomva .Ellenkezö esetben az NPN 
károsodása következik.

14. 
 Szerkesszen áramkört a 261. tervezet szerint, de a fotoellenállás 
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15.
Szerkesszen áramkört a 206. tervezet szerint. 

16.  Szerkesszen 
áramkört a 225. tervezetben leírtak szerint, nyomja meg a kapcsoló 

a LED dióda most csak 4 másodpercre gyullad ki.

17.  Szerkesszen áramkört 

hangos lesz.

18. Mikrofon (X1): 

Szerkesszen áramkört a 213. 
tervezetben leírtak szerint, helyezze az AM rádió közelébe, állítsa 
be a rádiót és a kondenzátort, hogy ellenörizni tudja, hogy a rádióból  
hallhat-e zenét.

20.  Szerkesszen 
áramkört a 242. tervezetben leírtak szerint és állítsa be a variabilis 

adót halljon.

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben a tulajdonában vannak a feljesztett építö játékok KP-300, 

KP-500 vagy a KP- 750, a kiegészítö teszteket az illetékes használati utasításokban találja.

ConQuest entertainment a.s. 

 

Megjegyzés: Ha a fejlettebb SC-500 vagy SC-750 modellekkel rendelkezel, 
akkor a projekt-útmutatókban további kiegészítő feladatokat találhatsz.

További alkatrészeket / cserealkatrészeket a www.toys.cz 
weboldalunkon rendelhetsz.



102 Batériák elhelyezése sorban 8
103 Batériák elhelyezése párhuzamossan 8

107 Automatikus utcai lámpa 10 
108 Hangal vezérelt fény sugár 10

110 A tónus beállítható generátora 11

112 Elektronikus tücsök 11

114 Több fények és hangok 12

118 Motor gyorsaságának detektora 13

121  14

123 Hazudozás detektora 16
124 NPN erösítö 16
125 PNP erösítö 16
126 Szívós ventillátor 17

128 PNP kollektor 17

130 NPN kollektor 18
131 NPN emitter 18

133 NPN emitter - motor 18

136 Magasfrekvenciás érintkezéses berregö

 érzékenységgel 20
140 Hangossabb ajtócsengö 20
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Az egyes tervezetek jegyzéke
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Cél: Megmutatni, hogyan lehet a feszültséget emelni amennyi-
ben a batériák sorban vannak elhelyezve

Cél:  Vicces hangok létrehozása fény segítségével.

102. Tervezet

103. Tervezet

A batériák elhelyezése sorban

Ketyegő csipogó

Alkatrész elhelyezési 
sorrend

Építsd meg a bal oldali képen látható áramkört úgy, hogy először az összes 
- fekete 1-essel jelölt - alkatrészt az alaprácsra helyezed. Ezután kösd össze 
a 2-es számmal jelölt alkatrészeket. Helyezz be két (2) AA elemet (ezeket a 
csomag nem tartalmazza) az elemtartókba (B1). Az elemek behelyezésekor 
ügyelj arra, hogy a rugó össze legyen nyomva, és ne hajoljon felfelé, lefelé 
vagy más irányba. Az elemek behelyezését egy felnőttnek kell felügyelnie.

Amennyiben bekapcsolja a kapcsolót (S1), az áram a batériákból a kapcsolón, 
100Ω ellenálláson (R1), LED diódán (D1), LED diódán (D2) keresztül fog folyni 
és vissza a batériák (B1) másik csoportjába. Figyelje meg, hogyan világít a két 
dióda. Afeszültség elég magas ahhoz, hogy a két LED dióda kivilágítása 
lehetsége legyen, amikor a batériák sorozatban vannak elhelyezve. Amennyi-
ben csak 1 szet batériákat használ a LED diódák nem világítanak. Némely 
berendezések csak egy 1,5 V-os batériát használnak, de elektronikussan ebböl 
a kicsi forrásból többszáz voltot tud alkotni. Jó példa például a fényképezö-
gép villanó lámpája.

Építsd meg az áramkört az ábrán látható módon, és kapcsold be a tolókap-
csolóval (S1). Változtasd meg a fototranzisztorra (Q4) jutó fény mennyiségét 
úgy, hogy egy kicsit eltakarod a kezeddel. Ha fény éri a fototranzisztort, az 
csipogni kezd. Ha a 10mF-os kondenzátort (C3) egy 3 pólusú vezetékkel, 
vagy bármely másik kondenzátorral (C1, C2, C4 vagy C5) helyettesíted, az 
áramkör hangja kicsit más lesz.

Ezek különálló pontok, amelyek 
távtartóként kerülnek a többi rész alá.



Riadó felhangzik amennyiben az áramkört fény érinti. Lassan árnyékolja 

a ragyogás regulátora, mivel szabályozzák a feszültséget amely 
a riadó indítására szükséges.
Ilyen típusú áramköröket használnak a riasztós rendszerekben a fény 
detektálásához. Amennyiben a betolakodó feloltja a villanyt, vagy 
az elemlámpa sugara a szenzort célbe találja, felhangzik a riadó és 
valószínüleg rákényszerití a betolakodót az eltávozásra.

!  

Ebben a riasztós áramkörben két 

batériák vannak. Szerkesszen 
áramkört úgy, hogy a kontaktusos 
huzal az ábra szerint legyen 
elhelyezve és kapcsolja be. Nem 
történik semmi. Szakítsa meg 
a kontaktusos huzal csatolását és 

huzalt helyettesítheti egy hosszab 
huzallal is, az  ajtó nyílásán keresztül 
vezetheti, hogy mindig riasztás 
keletkezzen, amikor valaki belép az 
ajtóba.
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104. Tervezet 105. Tervezet

Cél: Fénnyel aktivált ventillátor 
építése a világürbeli csata 
hangjaival.

Cél: Összehasonlítani a 
tranzisztoros áramköröket.

A világürbeli csata hangjai hallhatók, 

után a ventillátor forogni is kezd, de 
csak abban az esetben ér el magas 
sebességet amennyiben mindkettöt 
biztosítani fogja. Próbálja ki a világítás 
különbözö kombinációit és tartsa 
fogva a kapcsolót.

FIGYELMEZTETÉS: 

106. Tervezet        Fénnyel vezérelt riasztás

Cél: Megmutatni a fény kihasználásának a lehetöségét 
a riasztáshoz.
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Project #104
Spacey Fan

OBJECTIVE:  To build a fan
with sound that is activated by
light.

Place the fan onto the motor (M1).
Sounds are heard if light shines on
the phototransistor (Q4) OR if you
press the press switch (S2), the fan
may start to spin, but will only get to
high speed if you do BOTH. Try
various combinations of shining light
and holding down the press switch.

Project #106
OBJECTIVE:  To show how light is used to turn an alarm.

The alarm will sound, as long as light is present.  Slowly cover the
phototransistor (Q4), and the volume goes down.  If you turn off the
lights, the alarm will stop.  The amount of light changes the resistance
of the phototransistor (less light means more resistance).  The
phototransistor and transistor (Q2) act like a dimmer switch, adjusting
the voltage applied to the alarm.

This type of circuit is used in alarm systems to detect light.  If an
intruder turned on a light or hit the sensor with a flashlight beam, the
alarm would trigger and probably force the intruder to leave.

Light-controlled Alarm

Project #105
Two-Transistor Light Alarm
OBJECTIVE:  To compare transistor circuits.

This light alarm circuit uses two
transistors (Q1 & Q2) and both
sets of batteries.  Build the circuit
with the jumper connected as
shown, and turn it on.  Nothing
happens.  Break the jumper
connection and the lamp (L2)
turns on.  You could replace the
jumper with a longer wire and run
it across a doorway to signal an
alarm when someone enters.!

WARNING: Moving parts.  Do
not touch the fan or motor during
operation. Do not lean over the
motor.
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Kapcsolja be a kapcsolót 

fog világítani. 

-
ssal vagy az áramkör rádió 

elhelyezésével a zöld LED 
dióda kivilágít és ragyo-
gása változni fog a hang 
erössége  szerint.

Szerelje be az egyes 
alkatrészeket. A lámpa 

-
kapcsolva lesz azon az 
idön keresztül ameddig 
fújni fog a mikrofonba 

a mikrofonba a lámpa 
ragyogását változtatja.
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fényt enged a lámpa fénye csökkenni fog.

Ez az automatikus utcai lámpa, amelyet bizonyos sötétségnél lehet 
bekapcsolni és bizonyos világosságnál kikapcsolni. Ez a típusú 
áramkör több kültéri világítás része azzal, hogy be és kikapcsolódik 
a fény intenzitása szerint és energiát takarít meg.

108. Tervezet 109. Tervezet

Cél: Megmutatni hogyan lehet a fényt hanggal stimulálni. Cél: Megmutatni hogyan lehet a fényt hanggal stimulálni.

107. Tervezet         

Cél: Megmutatni hogyan lehet a fényt felhasználni az utcai 
lámpa vezérléséhez.

-10-

Project #107

OBJECTIVE:  To show how light is used to control a street lamp.

Press the press switch (S2) on and set the adjustable resistor (RV) so
the lamp (L2) just lights.  Slowly cover the phototransistor (Q4) and the
lamp brightens.  If you place more light at the phototransistor the light
dims. 

This is an automatic street lamp that you can turn on by a certain
darkness and turn off by a certain brightness.  This type of circuit is
installed on many outside lights and forces them to turn off and save
electricity.  They also come on when needed for safety.

Automatic
Street Lamp

Project #108
Voice-controlled Rays of Light
OBJECTIVE:  To show how light is stimulated by sound.

Turn the slide switch
(S1) on.  There will be
only a weak light
emitting from the
green LED (D2).  By
blowing on the mic
(X1) or putting it near a
radio or TV set, the
green LED will emit
light, and its brightness
changes as the
loudness changes.

Project #109
Blowing Off the Electric Light
OBJECTIVE:  To show how light is stimulated by sound.

Install the parts.  The
lamp (L2) will be on.  It
will be off as long as
you blow on the mic
(X1).  Speaking loud
into the mic will
change the brightness
of the lamp.
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különbözö tónusokat tudjon létrehozni. Az oszcillátoros áramkörben  
az ellenállások vagy kondenzátorok értéke megváltoztathatja a kilépö 
tónusok frekvenciáját.

A fotoellenállás felett mozgassa le és fel a kezét és a tónus frekvenciája 
változni fog. A fotoellenállásra esö világítás erösségének csökkentése  
emeli az ellenállást és az áramkör oszcillálását okozza alacsonyabb 

frekvencián mint amilyen a hangnak van. Az ujja segítségével különbözö 
tónusokat alakíthat ki, amelyek úgy zendülnek, mint az orgonák.

-11-  

Használja a 110-es tervezetben leírt áramkört, de helyettesítse a fotoellenállást 

való elhelyezésével az áramkör osszcillálni fog alacsonyabb frekvencia mellett.
Olyan ellenállások és kondenzátorok használata is lehetséges amelyek az 
emberi füllel nem érzékelhetö magas tónusú hangokat tudnak kiadni. Az állatok 
többsége képes ezeket a tónusolat hallani. Például a paraket képes hangot 
hallani egészen 50 000-es másodperces rézgésszámig, de az emberek csak 
20 000-ig.

111. Tervezet
Fotoszenzitíves elektromos
orgonák

112. Tervezet

Cél: Megmutatni, hogy az ellenállások értéke hogyan változtatja az 
oszcillátor frekvenciáját.

Cél: Megmutatni hogyan tudják változtatni a párhuzamossan 
elhelyezett kondenzátorok az oszcillátor frekvenciáját.

110. Tervezet    

Cél: Megmutatni, hogy az ellenállások értékei hogyan 
változtatják az oszcillátor frekvencióját.

Q4 Q4



az X és Y pontok csatolásával. 
Az áramkör müködése azonos 
lesz, de úgy fog hangzani , mint 
a lövöfegyverek hangja.

Most távolítsa el az összecsatolást 
az X és Y pontok között és készítsen 
csatlakozást a T és U pontok között. 
Az áramkör hangja most úgy fog 
zengeni mint a tüzóltó riadó.

Most távolítsa el az összecsatolást 
a T és U pontok között és készítsen 
csatlakozást az U és Z pontok között. 
Az áramkör hangja most úgy fog 
zengeni mint a mentöautó.

Most távolítsa el az összecsatolást az 
U és Z pontok között, utánna helyezze 

után megváltozik.
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113. Tervezet            
Cél: Szerkeszteni fénnyel ellátott rendörszirénát.

114. Tervezet
Több fények és 

115. Tervezet
Több fények és 

116. Tervezet
Több fények és 

117. Tervezet
Több fények és 

Cél: Megmutatni a 113. 
tervezetben leírt áramkör 
variációit.

Cél: Megmutatni a 113. 
tervezetben leírt áramkör 
variációit.

Cél: Megmutatni a 113. 
tervezetben leírt áramkör 
variációit.

Cél: Megmutatni a 113. 
tervezetben leírt áramkör 
variációit.



a fény villanását fogja látni. Minél gyorsabban fogja a motort forgatni 

a legragyogóbb fény villanását.

amelyet létrehoz a motor, ellenkezö irányban folyik és nem aktiválja 

fog, amennyiben a motort az óramutató irányával szemben forgatja.

amely úgy hangzik, mint a régi írógép billentyüire való ütögetések. 

Ez az áramkör azonosan fog müködni, akkor is ha a motort ellenkezö 

energiára változik. A villanyerömüvekben a nagy motorok forgatásához 
gözt használnak és ez vezet a villamos energia termeléséhez. 
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118. Tervezet        A motor gyorsaságának a detektora

119. Tervezet           

Cél: Megmutatni az elektromosság vezetését egy irányban.

Cél : Megmutatni, hogyan müködik a generátor.



Cél: Annak bemutatása, hogyan lehet információt fény segítségével 
továbbítani.

120. Tervezet

121. Tervezet

Optikai adó- és vevőegység

Cél: Fény segítségével változtani a világürbeli csata különbözö
hangjait.

Fénnyel vezérelt
világürbeli csata hangjai

Építsd meg az ábrán látható áramkört. Csatlakoztasd a fototranzisztort (Q4) 
az áramkörhöz a piros és fekete áthidaló vezetékekkel. Helyezd a fototran-
zisztort fejjel lefelé a piros LED (D1) fölé úgy, hogy az a fototranzisztorba 
világítson. Kapcsold be mindkét kapcsolót (tartsd lenyomva a kapcsoló-
gombot). A hangszóróból annak ellenére szólni fog a zene, hogy az 
áramkör két része nincs elektromosan összekötve. A bal oldali áramkör, 
amelyen a LED és a zenei IC (U1) található hozza létre a zenei jelet, majd azt 
fényként továbbítja. A jobb oldali áramkör a fototranzisztorral és a 
hangszóróval fogadja a fényjelet, és visszaalakítja zenévé.

A „Világürbeli csata“ (U3) integrált áramkör folyamatosan fogja
játszani hangot. Árnyékolja a kezével a fotoellenállást (Q4). A hang
kikapcsolódik. Távolítsa el a kezét – más hang fog zengeni. Integessen
a fotoellenállás felett, hogy megtudja hallani az összes hangot.
Nyomja meg a kapcsoló gombját és felzendülnek a világürbeli csata
hangjai. Amennyiben a kapcsolót megtartja lent, a hang ismétlödni fog.
Nyomja meg újból a kapcsolót és más hang fog zendülni. Folytassa
a kapcsoló be és kikapcsolását – az összes különbözö hangok
kombinációját fogja hallani.



Hellyezze aá áramkört az AM rádió közelébe. Hangolja be a rádiót úgy, 
hogy ne legyen hallható semmi állomás és kapcsolja be a kapcsolót 

a leghangossab szignálra.

idök amikor a híreket csak szájbeli közvetíttéssel továbbították.

frekvencián fog világítani. A ujja mint vezetö müködik az A és B pontok 
összecsatolásához. Amennyiben valaki hazudozik, izzadni kezd 
a teste. Az izzadság nedve okozza, hogy az ujja jobb vezetö lesz, 
mert az ellenállása lecsökken. Az ellenállás csökkentésével a tónus 
frekvenciája emelkedik. Nedvesítse meg egy kicsit az ujját és újból 
helyezze a már említett két pontra. A kilépö tónus és a világító LED 

az ujja elég nedves, a lámpa ragyogóan fog világítani a hang kialszik- 
ez azt jeleni, hogy Ön egy nagy hazug! Most szárítsa meg az ujját és 

Az azonos elvröl van szó, amit a hivatásos hazudozás detektorában 
használnak .
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122. Tervezet      

123. Tervezet           

Cél:  Átvinni a világürbeli csata hangjait az AM rádióba.

Cél: megmutatni, hogy az izzadság nedve jobb vezetö.



világítani.

tervezetben, annyi különbséggel, hogy az elektromos áram ellenkezö 
irányban folyik. Amennyiben az emitterböl a bázisba kis mennyiségü 

-16-  

124. Tervezet           NPN erösítö

Cél: A tranzisztoros áramkörök összehaszonlítása.

125. Tervezet           PNP erösítö

Cél: A tranzisztoros áramkörök összehaszonlítása.
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!  

magas sebbességet állít be akkor a ventillátor elrepülhet 
a motortól. A ventillátor lapjainak formája és az irány, amely 
szerint forog a motor, miatt, a levegö a ventillátorba szívódik 
a motorral szemben. Próbáljon a ventillátor felett megtartani 
egy papírlapot. Amennyiben ez a szívás elég erös, a ventillátor 
elrepülhet és  lebegni fog a helységben mint a helikopter.

állításának az esetén, mivel az ellenálás olyan magas, 
hogy nem tudja legyözni a motor súrlódását. Amennyiben 
a ventillátor semmi ellenállás beállításánál nem mozog, 
cserélje ki a batériákat.

Szerkesszen áramkört és állítsa 

Csak néhány nagyon kevés érték 

lévö pontot, amelyhez a lámpa van 

kollektornak nevezzük, ugyanúgy, 
mint a tervezetet.

áramkört, hogy változtani fogja a motor 

Kapcsolja be az áramkört és az ellenállást 

sebbességére. Állítsa a legmagasabb 

felett megtartani egy papírlapot.    

!  

Hasonlítsa össze ezt az 
áramkört a 128. tervezetben 

ragyogásának a maximális 
értéke kisebb, mivel  lámpa 
ellenállása csökkenti a folyó 
áram mennyiségét az emitter 
és a bázis között, ez emeli az 
áramfolyást az emmitter és 

amelyhez most a lámpa van 

emitternek nevezik.

!  
FIGYELMEZTETÉS: FIGYELMEZTETÉS: FIGYELMEZTETÉS:  

126. tervezet       Elszívó ventillátor
Cél: A ventillátor sebeségének beállítása.

128. Tervezet
      PNP kollektor

129. Tervezet
      PNP emitter

Cél: Megmutatni a tran-
zisztoros áramkör erösí-
tésének a beállítását.

Cél: Tranzisztoros áramkörök 
összehasonlítása.

127. Tervezet

Cél: Olyan ventillátor alkotása, 
amely nem fog elrepülni.
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Project #126          Sucking Fan
OBJECTIVE:  To adjust the speed of a fan.

Project #128 PNP Collector
OBJECTIVE:  To
demonstrate adjusting the
gain of a transistor circuit.

OBJECTIVE:  To build a fan that
won’t come off.

Modify the circuit from project #126 by
reversing the position of the motor
(M1), so the positive (+) side is
towards the PNP (Q1).  Turn it on, and
set the adjustable resistor (RV) for the
fan speed you like best.  Set it for full
speed and see if the fan flies off - it
won’t!  The fan is blowing air upward
now!  Try holding a piece of paper just
above the fan to prove this.

Project #127
Blowing Fan

Project #129 PNP Emitter
OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Compare this circuit to that
in project #128.  The
maximum lamp (L2)
brightness is less here
because the lamp
resistance reduces the
emitter-base current, which
contacts the emitter-
collector current (as per
project #128).  The point on
the PNP (Q1) that the lamp
is now connected to (grid
point C3) is called the
emitter.

Build the circuit, and be sure to orient the motor (M1)
with the positive (+) side down as shown.  Turn it on,
and set the adjustable resistor (RV) for the fan speed
you like best.  If you set the speed too fast then the fan
may fly off the motor.  Due to the shape of the fan
blades and the direction the motor spins, air is sucked
into the fan and towards the motor.  Try holding a piece
of paper just above the fan to prove this.  If this suction
is strong enough then it can lift the fan blades, just like
in a helicopter. 
The fan will not move on most settings of the resistor,
because the resistance is too high to overcome friction
in the motor.  If the fan does not move at any resistor
setting, then replace your batteries.

Build the circuit and vary
the lamp (L2) brightness
with the adjustable resistor
(RV), it will be off for most
of the resistor’s range.  The
point on the PNP (Q1) that
the lamp is connected to
(point E3 on the base grid)
is called the collector,
hence the name for this
project.

!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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130. Tervezet
NPN kollektor

131. Tervezet
NPN emitter

Cél : Tranzisztoros áramkörök 
összehasonlítása.

Cél: Tranzisztoros áramkörök 
összehasonlítása. 

132. Tervezet
NPN kollektor - motor

133. Tervezet
NPN emitter - motor

Cél: Tranzisztoros áramkörök 
összehasonlítása. Cél: Tranzisztoros áramkörök 

összehasonlítása. 

!  

!  

Hasonlítsa össze ezt az áramkört 
a 128. tervezetben leírt áramkörrel. 
Ez egy változata az NPN 

módon müködik. Melyik áramkörben 

tranzisztor egyforma anyagból lett 

FIGYELMEZTETÉS:  

Ugyanolyan áramkörröl van szó, 
mint amelyik a 130. tervezetben van 
leírva. Csak annyi különbséggel , 

van behelyezve. Helyezze a motort 

erösítse rá a ventillátort.

néhány  értékének  beállításának az 
esetén fog, mivel az ellenállás túl 
magas  ahhoz, hogy le tudja gyözni 
a súrlódást a motorban. Amennyiben 
a ventillátor semmi ellenállás 
beállításánál nem mozog, cserélje ki 
a batériákat.

!  

Hasonlítsa össze ezt az 

áramkörrel. Ez egy változata 

azonos módon  és ugyanolyan 
elvben müködik, mint a 128 
és 130-as tervezetekben, így 
a fény tompított lesz mint a 130. 
tervezetben, de ugyanolyan 

Ugyanolyan áramkörröl van szó, 
mint amelyik a 131. tervezetben van 
leírva. Csak annyi különbséggel, 

van behelyezve. Helyezze a motort 
pozitív oldalával jobb oldalra és 
erösítse rá a ventillátort. Hasonlítsa 
össze a ventillátor sebességét 
a 132. tervezetbeli sebességével. 
Ott a fény tompítottabb volt, jelenleg 
a motor lassúbb.
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FIGYELMEZTETÉS: 

FIGYELMEZTETÉS: 
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Project #130
NPN Collector

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Project #131
NPN Emitter

Compare this circuit to that in
project #128, it is the NPN
transistor (Q2) version and
works the same way.  Which
circuit makes the lamp (L2)
brighter?  (They are about the
same because both transistors
are made from the same
materials).

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Compare this circuit to that in
project #129.  It is the NPN
transistor (Q2) version and
works the same way.  The same
principles apply here as in
projects #128-#130, so you
should expect it to be less bright
than #130 but as bright as #129.

Project #132
NPN Collector - Motor

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Project #133
NPN Emitter - Motor

This is the same circuit as in
project #130, except that it has
the motor (M1) instead of the
lamp.  Place the motor with the
positive (+) side touching the
NPN and put the fan on it.

The fan will not move on most
settings of the resistor, because
the resistance is too high to
overcome friction in the motor.  If
the fan does not move at any
resistor setting, then replace your
batteries.

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

This is the same circuit as in
project #131, except that it has
the motor (M1) instead of the
lamp. Place the motor with the
positive (+) side to the right and
put the fan on it. Compare the
fan speed to that in project #132.
Just as the lamp was dimmer in
the emitter configuration, the
motor is not as fast now.

!
WARNING: Moving parts. Do not touch
the fan or motor during operation. Do
not lean over the motor. !

WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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a B1 és D1 pontok között. Csendesebb de 
kellemessebb berregö hangot kap.

-19-  

Ez az áramkör magas frekvenciás 
sípolós hangot hoz létre, amennyiben 

Amennyiben a fotoellenállást árnyékolja, 
az áramkör berregni fog.

Most kapcsoljon két kontaktusos huzalt a B1 és 

és a szabad végeit helyezze a  vízzel töltött 
tartályba. A hang nagyon hasonló lesz, mivel 
az Ön teste is tartalmaz vizet így az áramkör 
ellenállása nem nagyon változott.

A 134. tervezetben leírt áramkörböl távolítsa 

hangot fog hallani. Az áramkör az Ön 
testében megtalálható ellenállás alapján 
müködik. Amennyiben újból bekapcsolja 
a fotoellenállást és részletesen beárnyékolja, 
az értéke azonos lesz az értékkel amennyit az 
Ön teste kialakított és újból az azonos hangot 
fogja hallani.

tervezetben leírt áramkörbe, arra a helyre ahol 

a kialakított hang a szúnyogok zümmögésére 
hasonlít.

135. Tervezet
Érintkezéses berregö

134. Tervezet        Berregés a sötétben

Cél: Olyan áramkör készítése, amely-
ik a sötétben berreg.

Cél: Emberi berregö oszcillátor alkotása.

138. Tervezet
Szúnyog

137. Tervezet
Magas frekvenciós vízi 
berregö

136. Tervezet
Magas frekvenciós 
érintkezéses berregö

Cél: Utánozni a szúnyog zümmögésé-
nek a hangját.

Cél: Magas frekvenciós emberi berregö 
oszcillátor kialakítása.

Cél: Magas frekvenciás vízi berregö 
oszcillátor kialakítása.

Q4

Q4

Q4
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Project #134

OBJECTIVE:  To make a circuit that
buzzes when the lights are off.

Buzzing in
the Dark

Project #136
High Frequency
Touch Buzzer

OBJECTIVE:  To build a high frequency
human buzzer oscillator.

Replace the speaker (SP) with the 6V lamp
(L2).  Now touching your fingers between B1
and D1 creates a quieter but more pleasant
buzzing sound.

Project #137
High Frequency
Water Buzzer

OBJECTIVE:  To build a high frequency
water buzzer oscillator.

Now connect two (2) jumpers to points B1 and
D1 (that you were touching with your fingers)
and place the loose ends into a cup of water.
The sound will not be much different now,
because your body is mostly water and so the
circuit resistance has not changed much.

Project #138 
Mosquito

OBJECTIVE:  To make a buzz like a
mosquito.

Place the phototransistor (Q4) into the circuit
in project #137 across where you were
connecting the jumpers (points B1 and D1 on
the grid, and as shown in project #134).  Now
the buzz sounds like a mosquito.

Project #135 
Touch Buzzer

OBJECTIVE:  To build a human buzzer
oscillator.

Remove the phototransistor (Q4) from the
circuit in project #134 and instead touch your
fingers across where it used to be (points B1
and D1 on the grid) to hear a cute buzzing
sound. Wet your fingers if there is no sound. 

The circuit works because of the resistance in
your body.  If you put back the phototransistor
and partially cover it, you should be able to
make the same resistance your body did, and
get the same sound.

This circuit makes a high-frequency
screaming sound when light shines on
the phototransistor (Q4), and makes a
buzzing sound when you shield the
phototransistor. 
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sokkal erössebb.

meg amíg a zene elhallgat. Most a karos 

hogy bekapcsolja a melódiát, amely 
a csengö csengéséhez fog hasonlítani.

Szerkesszen áramkört és várja 
meg amíg a hang teljesen elhallgat. 
Tapsintson vagy beszéljen hangosan 
néhány lépéses távolságban az 
áramkörtöl. A zene újból megszólal. 

nagyon szenzitív.

amíg a hang elhallgat. Amennyiben 
a fotoellenállást beárnyékolja, 
a zene újból játszani fog, így 
reagál a sötétségre. Amennyiben 

a hang.

orientálva. A motor forgása most újra 
aktiválja a zenét.

-20-  

140. Tervezet

csengö

139. Tervezet    
           érzékenységgel

Cél: Hanggal aktivált, nagyon 
szenzitív csengö kialakítása. Cél: Hanggal aktivált hangos 

és nagyon érzékeny csengö 
kialakítása.

141. Tervezet

csengö

142. Tervezet
Nyomógombos csengö

143. Tervezet 144. Tervezet
A mozgás zenés 
detektora

Cél: Nagyon hangos és
nagyon érzékeny hanggal
aktivált csengö kialakítása.

Cél: Nyomógombbal aktivált
csengö kialakítása.

Cél: Zenét játszani, amikor 
besötétedik.

Cél: Észrevenni ha valaki 
forgatni kezdi a motort.

Q4 Q4



vissza a helyére és az X és Y 
pontok közé csatolja a fotoellenállást 

a sötétben fog zenét játszani.

-21-  

Ehhez a tervezethez AM rádióra lesz szüksége. 
Szerkesszen áramkört az ábra szerint és 

helyezze az AM rádió közelébe, hangolja olyan 
frekvencióra amelyiken nincs semmi adás. 

az Ön zenéje zengjen legjobban a rádión. Most 
csatolja az összekötö huzalt az X és Y pontok 
között. A zene elhallgat.
Amennyiben most eltávolítsa az összekötö 
huzalt, a zene játszani kezd, mivel a riasztás el 
indult. Használhat hosszabb huzalt, tekerheti 
a kérékpárjára és a tolvajok ellenni riasztóként 
használhatja.

áramkörrel. Az Ön rádiója most 
a lövös fegyverek hangját fogja 
játszani, ameddig sötét lesz.

Most csatolja az összekötö huzalt 
az X és Y pontok közé.Amennyiben 
az összekötö huzalt eltávolítsa 
a rádióból a lövös fegyverek hangja 
szólal meg, mint riasztás.

Távolítsa el az összekötö huzalt.  

Az Ön rádiója most annyi ideig 
fog zenét játszani, ameddig 
a helységben fény lesz.

146. Tervezet
Fényes zenés
rádió

145. Tervezet      Rádiós ébresztös zene 

Cél: Rádiós zene riasztó szerkesztése.

Cél: Fénnyel vezérelt rádió 
adó alkotása.

147. Tervezet 148. Tervezet

az adásával

149. Tervezet
Rádiós riadó a lövös 

150. Tervezet
Lövöldözés a rádióban 

Cél: Sötéttel vezérelt rádió adó 
alkotása.

Cél: Sötéttel vezérelt rádió adó 
alkotása.

Cél: Rádiós riasztás alkotása. Cél: Fénnyel vezérelt rádió 
adó alkotása.

Q4

Q4
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Kapcsolja be a karos kap-
-

Amennyiben az egyik égö 
sérült nem fog világítani 
a másik sem, mivel sor-
ban vannak elhelyezve. 
Ennek az eseménynek 
a példája az elektromos 
gyertyák a karácsonyfára. 
Amennyiben egy égö sé-
rült  nem fog világítani az 
egész sor 

Kapcsolja be a karos 
-
-

gyullad.Amennyiben az 
egyik égö sérült a másik 
világítani fog, mivel most 
párhuzamossan vannak 
elhelyezve. Ennek az 
eseménynek a példája 
a háztartási világítás, 
mert ha egy égö össze 
is van törve ez nem fogja 
befolyásolni a többiek 
funkcióját.
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Szerkesszen áramkört és kapc-

fogja hallanni. Mivel a hang túl 
erös és zajos próbálja meg kikap-

Amennyiben a mikrofonba belefúj 
erössen a hang újból ki és bekap-
csolódik. 

152. Tervezet 153. Tervezet

Cél: Különbözö típúsú áramkörök összehasonlítása. Cél: Különbözö típúsú áramkörök összehasonlítása.

151.Tervezet        

Cél: Az áramkör kikapcsolása 
fúvással.



-23-  

Szerkesszen áramkört az ábra szerint 

hogy az egyik helyen két egy- kontaktusos 
vezeték van egymásra odacsatolva. Szintén 
van itt a 2. emeleten két- kontaktusos vezeték 
amely nincs odacsatolva a felette elhelyezett 
négy-kontaktusos vezetékhez a 4. emeleten. 

Kapcsolja be az áramkört , néhányszor nyomja 

egész hangspektrumot, amit ez az áramkör létre 
tud hozni. Jó szórakozást!

!  

Módosítsa a 154. tervezetben leírt 
áramkört , hogy azonos legyen az 
ábrán feltüntetett áramkörrel. Egy 

áramkör körülötti csatlakozás. 
A müködése azonos.

!  

Az elözö áramkör talán túl hangos, 

!  

!  FIGYELMEZTETÉS: 

FIGYELMEZTETÉS: 
FIGYELMEZTETÉS: 

FIGYELMEZTETÉS: 

155. Tervezet

riasztó 
szimfónia (II)

157. Tervezet

szimfónia (II)

154. Tervezet  

156. Tervezet        

Cél: „Zene“, „Riadó“ és a „Világür-
beli csata“ integrált áramkörök han-
gjainak összekombinálása.

Cél: „Zene“, „Riadó“ és a „Vilá-
gürbeli csata“ integrált áramkörök 
hangjainak összekombinálása.

Cél: nézd a 154. tervezetet.

Cél: Nézd a 156. tervezetet.

Az elözö áramkör talán túl hangos 
lesz, ezért helyettesítse a hangszórót 

Q4
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Project #154 Fire Fan Symphony
OBJECTIVE: To combine sounds
from the music, alarm, and space war
integrated circuits. 

OBJECTIVE:
See project #156.

The preceding circuit may be too
loud, so replace the speaker (SP)
with the whistle chip (WC).

Project #157 
Fan

Symphony (II)

OBJECTIVE:
See project #154.

Project #155
Fire Fan

Symphony (II)

Project #156 Fan Symphony
OBJECTIVE: To combine sounds
from the music, alarm, and space war
integrated circuits. 

Modify the circuit from project #154
to match the circuit shown on the
left.  The only differences are the
connections around the alarm IC
(U2).  It works the same way.

The preceding circuit may be too
loud, so replace the speaker (SP)
with the whistle chip (WC).

Build the circuit shown and add the
jumper to complete it. Note that in one
place two (2) single snaps are stacked
on top of each other. Also, note that
there is a 2-snap wire on layer 2 that
does not connect with a 4-snap wire that
runs over it on layer 4 (both touch the
music IC).  Turn it on and press the press
switch (S2) several times and wave your
hand over the phototransistor (Q4) to
hear the full spectrum of sounds that this
circuit can create.  Have fun!

!
WARNING: Moving parts. Do not touch
the fan or motor during operation. Do
not lean over the motor.

!
WARNING: Moving parts. Do not touch
the fan or motor during operation. Do
not lean over the motor.
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Szerkesszen áramkört az ábra szerint, 
egészítse ki két összekötö huzallal. 

egy- kontaktusos vezeték van egymásra 
odacsatolva.
Kapcsolja be az áramkört , néhányszor nyomja 
meg a kapcsoló nyomógombját  és lengesse 

hallani tudja az egész hangspektrumot, amit 
az áramkör létre tud hozni. Jó szórakozást!
Tudja miért van ebben az áramkörben 

három kontaktusos vezeték,  mivel azonosan 
viselkedik, mint a vezetékek az olyan alacsony 
frekvenciós áramkörökben, mint ez is. Enélkül 
az áramkör nem lenne komplett.

Az elözö áramkör lehet,  hogy túl 

helyett helyezzen fütyülös chipet 

Az elözö áramkör lehet, hogy 

Módosítsa a 158. tervezetben leírt 
áramkört , hogy azonos legyen az 
ábrán feltüntetett áramkörrel. Egy 

áramkör körülötti csatlakozás. 
A müködése azonos.
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159. Tervezet

161. Tervezet

158. Tervezet       

160. Tervezet      

Cél: Hangok összekapcsolása az 
integrált áramkörökböl.

Cél: „Zene“, „Riadó“ és a „Vilá-
gürbeli csata“ integrált áramkörök 
hangjainak összekombinálása.

Cél: Nézd a 158. tervezetet.

Cél: Nézd a 160. tervezetet.
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Project #158  Police Car Symphony
OBJECTIVE:  To combine sounds
from the integrated circuits. 

OBJECTIVE:
See project #160.

The preceding circuit may be too
loud, so replace the speaker (SP)
with the whistle chip (WC).

Project #161 
Ambulance

Symphony (II)

OBJECTIVE:
See project #158.

Project #159
Police Car

Symphony (II)

Project #160  Ambulance Symphony
OBJECTIVE: To combine sounds
from the music, alarm, and space war
integrated circuits. 

Modify the circuit from project #158 to
match the circuit shown on the left.
The only differences are the
connections around the alarm IC
(U2).  It works the same way. 

The preceding circuit may be too
loud, so replace the speaker (SP)
with the whistle chip (WC).

Build the circuit shown and add the two (2)
jumper wires to complete it.  Note that in
one place two (2) single snaps are stacked
on top of each other.  Turn it on and press
the press switch (S2) several times and
wave your hand over the phototransistor
(Q4) to hear the full spectrum of sounds that
this circuit can create.  Have fun! 
Do you know why the antenna (A1) is used
in this circuit?  It is being used as just a 3-
snap wire, because it acts like an ordinary
wire in low frequency circuits such as this.
Without it, you don’t have enough parts to
build this complex circuit.
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töltödik, kikapcsolása után a LED dióda fénye lassan gyengülni fog. 
Most kapcsolja ki a karos kapcsolót. Ismételje a tesztet a kikapcsolt karral és megállapíthatja, hogy a LED 
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hogy néhány alkatrészek egymás felett vannak 
összecsatolva. Kapcsolja be az áramkört , néhányszor 

fogja az egész hangspektrumot, amit ez az áramkör 
létre tud hozni. Jó szórakozást!

Mint az elözö áramkör variációját 

oldala felfelé fog irányulni vagyis 

A kikapcsoló nyomógombjának elengedése után a LED dióda fénye elgyengül.
Most kapcsolja be a karos kapcsolót és ismételje a tesztet, megállapíthatja, hogy a LED dióda a kikapcsoló 

163. Tervezet

szimfónia (II)

162. Tervezet         

Cél: Hangok összekombinálása az integrált 
áramkörökböl.

Cél: Nézd a 162. tervezetet.

164. Tervezet 165. Tervezet

Cél: Különbözö típúsú áramkörök összehasonlítása. Cél: Különbözö típúsú áramkörök összehasonlítása.
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Project #162     Static Symphony

OBJECTIVE:
See project #162.

Project #163
Static

Symphony (II)

Project #164   Capacitors in Series
OBJECTIVE:  To compare types of circuits.

Project #165   Capacitors in Parallel
OBJECTIVE:  To compare types of circuits.

Turn off the slide switch (S1), then press and release the press switch (S2). The LED (D1)
becomes bright when the 100F capacitor charges up with the press switch on, then the LED
slowly gets dim after you release the press switch.

Now turn on the slide switch and repeat the test; you’ll notice the LED goes out much slower
after you release the press switch.  The much larger 470F capacitor (C5) is now in parallel
with the 100F and so increases the total capacitance (electrical storage capacity), and they
discharge much slower. (Note that this is opposite to how resistors in parallel work.)

OBJECTIVE:  To combine sounds from the
integrated circuits. 

For a variation on the preceding
circuit, you can replace the 6V
lamp (L2) with the LED (D1), with
the positive (+) side up, or the
motor (M1) (do not place the fan
on it). 

Build the circuit shown.  Note that in some places
parts are stacked on top of each other.  Turn it on and
press the press switch (S2) several times and wave
your hand over the phototransistor (Q4) to hear the
full spectrum of sounds that this circuit can create.
Have fun!

Turn on the slide switch (S1), then press and release the press switch (S2).  The LED (D1)
becomes bright when the 470F capacitor charges up with the press switch on, then the LED
slowly gets dim after you release the press switch.

Now turn off the slide switch.  Repeat the test with the slide swtich off; you’ll notice the LED goes
out much faster after you release the press switch.  The much smaller 100F capacitor (C4) is
now in series with the 470F and so reduces the total capacitance (electrical storage capacity),
and they discharge much faster.  (Note that this is opposite to how resistors in series work).
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Szerkesszen áramkört és csatlakoztasson hozzá két összekötö huzalt. 
De elöször hagyja szabadon fekve az asztalon a vezetékek szabad 

vílágítani, mert a levegönek, amely a két vezetéket szétválaszja nagy 
az ellenállása. Csatolja össze a huzalok szabad végeit egymáshoz és 
LED dióda kigyullad ragyogó fénnyel, mivel az egyenes kapcsolásban 
nincs ellenállás ami a huzalokat szétválasztaná.
Most fogja meg a huzalok szabad végeit és mártsa a vízes tartályba, 
anélkül, hogy egymást érintenék. A LED dióda gyengén fog világítani, ez 

magas az ellenállása, de az ivóvíz különbözö szennyezödésekkel 
emeli az elektromos vezetö képességet.

Helyezze az összekötö huzalokat a vízbe úgyanúgy, mint az elözö 

Keverje meg egy kicsit a vízet, hogy a só feloldjódjon. LED dióda fénye 
a só hozzáadásával nagyon kiragyog. Létrehozta a  sós víz detektorát! 

másik tartályt vízzel és próbálja beletenni a többi hozzávalókat, vagy 

mint sónál.
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166. Tervezet            

167. Tervezet        Sós víz detektora

Cél: Megmutatni hogyan vezeti a víz az elektromos áramot.

Cél: Megmutani, hogy a só hozzáadása a vízbe hogyan 
változtatja a víz elektromos tulajdonságait.
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attól függ, mennyi fény fog esni 

nagyobb mennyisségü fénnyel 
gyengül, így az NPN-hez nagyobb 
mennyiségü áram folyhat.

Kapcsolja be a karos kapcsolót 

függöben van a fotoellenállásra 

ellenállás csökken közössen a fény 
mennyiségének az emelkedésével 
és így nagyobb mennyiségü áram 

Ez hasonló, mint a fentiekben 

Kapcsolja be a karos kapcsolót 

ragyogása függöben van attól, 
hogy milyen kevés fény esik 

ellenállás csökken nagyobb 
mennyiségü fénnyel és az áram 

Kapcsolja be a karos kapcsolót 

függöben van attól, hogy milyen 
kevés fény esik a fotoellenállásra 

fény mennyiségével, így aztán több 

a PNP diódából. Hasonlóan mint az 
NPN áramkörben.

168. Tervezet
NPN vezérlése fénnyel

169. Tervezet
NPN vezérlése sötétben

Cél: A tranzisztoros 
áramkörök összehasonlítása.

Cél: A tranzisztoros 
áramkörök összehasonlítása.

170. Tervezet
PNP vezérlése fénnyel

171. Tervezet
PNP vezérlése sötétben

Cél: A tranzisztoros 
áramkörök összehasonlítása.

Cél: A tranzisztoros áram-
körök összehasonlítása.
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Project #168
NPN Light Control

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Project #169
NPN Dark Control

Turn on the slide switch (S1),
the brightness of the LED (D2)
depends on how much light
shines on the phototransistor
(Q4).  The resistance drops as
more light shines, allowing more
current to the NPN (Q2).

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Turn on the slide switch (S1),
the brightness of the LED (D2)
depends on how LITTLE light
shines on the phototransistor
(Q4).  The resistance drops as
more light shines, diverting
current away from the NPN
(Q2).

Project #170
PNP Light Control

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Project #171
PNP Dark Control

Turn on the slide switch (S1),
the brightness of the LED (D1)
depends on how much light
shines on the phototransistor
(Q4).  The resistance drops as
more light shines, allowing more
current through the PNP (Q1).
This is similar to the NPN (Q2)
circuit above.

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Turn on the slide switch (S1),
the brightness of the LED (D1)
depends on how LITTLE light
shines on the phototransistor
(Q4).  The resistance drops as
more light shines, so more
current gets to the 100k
resistor (R5) from the
phototransistor path and less
from the PNP-diode path.  This
is similar to the NPN circuit
above.
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Project #171
PNP Dark Control
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depends on how much light
shines on the phototransistor
(Q4).  The resistance drops as
more light shines, allowing more
current through the PNP (Q1).
This is similar to the NPN (Q2)
circuit above.

OBJECTIVE:  To compare
transistor circuits.

Turn on the slide switch (S1),
the brightness of the LED (D1)
depends on how LITTLE light
shines on the phototransistor
(Q4).  The resistance drops as
more light shines, so more
current gets to the 100k
resistor (R5) from the
phototransistor path and less
from the PNP-diode path.  This
is similar to the NPN circuit
above.
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Kapcsolja be az áramkört a karos 

nyomógombját, tolja meg a a kart 

ellenállás a villa egyik oldalára 
van beállítva, ennek az ellenállása 
alacsony lesz és a LED diódája 

LED dióda gyengén vagy egyáltalán 
nem fog világítani.

Ebben az áramkörben a LED 

kapcsolva. A soros csatolásoknál, 
minden alkatrészen keresztül 
azonos mennyiségü elektromos 
áram fog áramlani. A lámpa ki van 
kapcsolva, mivel kivilágítása sokkal 
nagyobb mennyiségü áramot 
igényel, mint a LED dióda.

Használja ezt az áramkört, hogy 
megtudja állapítani a batéria 
polaritását. Csatolja a batériáját 
az X és Y pontokhoz összekötö 

a pozitív elektromos pólusával 
az X ponthoz van csatolva, akkor 

Amennyiben a batéria az X 
ponthoz a negatív elektromos 
pólusával van csatolva akkor 
kigyullad a zöld színü LED dióda 
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172. Tervezet 173. Tervezet
Az áram vezérlöegységei

Cél: megmutani hogyan dol-
gozik az állítható ellenállás.

Cél: Különbözö típúsú ára-
mkörök összehasonlítása.

Szerkesszen áramkört és kapcsolja be 

kigyullad. Amennyiben emelni akarja a LED 
dióda ragyogását, kapcsolja be a kapcsoló 

csökkenteni akarja, kapcsolja be a karos 

Amennyiben a karos kapcsoló be van 

vezérli az áramfolyást. A nyomógombos 

kapcsolatban lesz. Ezzel csökkenni fog 
az áramkör egész ellenállása. Amikor 
kikapcsolja a karos kapcsolót, az ellenállás  

ellenállás emelkedni fog.

174. Tervezet 175. Tervezet

Cél: Különbözö típúsú 
áramkörök összehasonlítása.

Cél: Megállapítani a batéria 
polaritását.
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Szerkesszen áramkört kapcsolja be, 
zene kezd játszani. Mivel hangos és 
zavaró, próbálja kikapcsolni a mikrofonba 

kikapcsolja a zenét, amely egy pillanat 
múlva újból játszani kezd.

Szerkesszen áramkört és kapcsolja 
be, a zene egy idöig játszani fog, aztán 

a zene újból játszani kezd, annyi ideig 
ameddig fújni fog.

erössen belefúj a mikrofonba 

Egy idö múlva újból kialszik.

177. Tervezet
Gyertya 

Cél: Az áramkör kikapcsolása 
fújjással.

176. Tervezet       

Cél: Kikapcsolni az áramkört 
fújjással.

179. Tervezet
A gyertya 

Cél: Az áramkör bekapcsolása 
fújjással.

178. Tervezet        

Cél: Az áramkör bekapcsolása 
fújjással.



Hellyettesítse az áramkör lenti baloldali részén 

lengesse a kezét felette. A sípolós hangok egy kicsit 
megváltoznak és most lehetnek fénnyel vezérelve. 

!  

Szerkesszen áramkört az ábra szerint és 

a karral menjen végig az ellenállás összes 

hallani és a ventillátor forogni fog.

!  

A hangoknak most alacsonyabb frekvenciája lesz, 
a ventillátor nem fog forogni. 

!  

A hangok most nagyon magasak, sípolók, a motor 

!  

pozitív elektromos pólusát helyezze balra. Most 
kattagó hangokat fog hallani és a ventillátor csak 
nagyon lassan fog forogni, azonosan, mint a motor 
amely nem akar startolni.

!  
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180. Tervezet       Sikoltozó ventillátor 181. Tervezet

ventillátor

184. Tervezet
Motor amelyik nem 
kezd startolni

183. Tervezet
Több fény, 
alacsonyabb 

182. Tervezet

Cél: Különbözö hangok létrehozása.

Cél: Különbözö hangok létrehozása.Cél: Különbözö hangok létrehozása.

Cél: Az ellenállás beállítása úgy, hogy 
uralkodjon a ventillátor és a hang felett.

Cél: Különbözö hangok létrehozása.

FIGYELMEZTETÉS: FIGYELMEZTETÉS: FIGYELMEZTETÉS: 

FIGYELMEZTETÉS: 
FIGYELMEZTETÉS: 

Q4
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Project #180
OBJECTIVE:  To have an adjustable
resistance control a fan and sounds.

Screaming Fan

Project #182
Light Whining

OBJECTIVE:  To make different sounds.

Replace the 100 resistor (R1) at the upper-
left of the circuit (points A1 & A3 on the base
grid) with the phototransistor (Q4), and wave
your hand over it.  The whining sound has
changed a little and can now be controlled by
light.

Project #183
More Light

Whining
OBJECTIVE:  To make different sounds.

Replace the 0.02F capacitor (C1) with the
0.1F capacitor (C2).  The sounds are lower
in frequency and you can’t make the fan spin
now.

Project #184 
Motor That
Won’t Start

OBJECTIVE:  To make different sounds.

Replace the 0.1F capacitor (C2) with the
10F capacitor (C3), put the positive (+) side
towards the left).  It now makes clicking
sounds and the fan moves only in small
bursts, like a motor that won’t start.

Project #181 
Whining Fan

OBJECTIVE:  To make different sounds.

Replace the 0.1F capacitor (C2) with the
0.02F capacitor (C1).  The sounds are now
a high-pitch whine and the motor (M1) starts
a little sooner.

Build the circuit on the left and place the
fan onto the motor (M1).  Turn on the slide
switch (S1) and move the setting on the
adjustable resistor (RV) across its range.
You hear screaming sounds and the fan
spins.

!
WARNING: Moving parts. Do not
touch the fan or motor during
operation. Do not lean over the
motor.
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hozzáadásával lecsökkent és a hang most 
úgy szól inkább, mint a zúgás.

-31-  

Szerkesszen áramkört, kapcsolja be 

beállítására. Hangos, kellemetlen sípolós 

világítani fog, tulajdonképpen nagyon 
gyorsan fog villogni.

pozitív elektromos pólusával jobbra fütyülös chip 

hanem kattogást és a fény másodpercenként 
villan, a hanggal szinkronizálva. Tulajdonképpen 
a metronómról van szó, amelyet a melódíák 
ritmusának a betartására használnak.

emelésével a sípolás frekvenciája lecsökkent.

185. Tervezet       186. Tervezet

alacsonyabb 
frekvenciával

189. Tervezés188. Tervezés

metronóm

187. Tervezés
Zúgás

Cél: Megmutatni hogyan lehet a kapacitás 
emelésével a frekvenciát csökkenteni.

Cél: Villogásos fény létrehozása.Cél: Megmutatni hogyan lehet a kapaci-
tás emelésével a frekvenciát csökken-
teni

Cél. Hangossan fütyülö áramkör
szerkesztése.

Cél: Beállítható metronóm szerkesztése.



helyettesítteni. Addig változtassa az ellenállás 

a sziszegös hangot, utánna árnyékolja be 
a fotoellenállást és kattogást fog hallani. 

ujjaival az A4 és B2 pontokban a kontaktusokat 

Kattogást fog hallani, amely úgy fog hangzani, mint 
az autóversenyekben hallható motorok hangja 
a videojátékokban.
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Szerkesszen áramkört az ábra 

értékeit változtassa. Néha 
a ködjelzö sziréna hangja zendül 
fel, néha sziszegös hang és néha 
nem zendül fel semmi hang. 

190. Tervezet     

Cél: Tranzisztoros oszcillátor 
létrehozása a köd jelzö sziréna 
hangjával.

191. Tervezet
 Sziszegés és kattogás

192. Tervezet

Cél: Beállítható oszcillátor szerkesztése 
kattogós hangokkal.

Cél: Emberi oszcillátor létrehozása.

Q4
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Szerkesszen áramkört za ábra szerint elhelyezett 
összekötö huzallal és kapcsolja be. Nem történik 
semmi. Szakítsa meg az összekötö huzal 
csatolását és a fény kigyullad. Az összekötö 
huzalt hosszabb kábellel helyettesítheti, amelyet 
vezethet az ajtónyíláson keresztül, hogy riasztás 
keletkezzen amennyiben belép valaki az ajtón.

ideig forogni fog. Egy ideig várjon utánna nyomja 
újból a kapcsoló nyomógombját, a ventillátor 
néhány fordulatot fog végezni.

!  

azonos lesz, de a fény ragyogóbb lesz.

nyomógombját és lézerhez hasonló 
fénysugár gyullad ki.

193. Tervezet      Fény riadó

195. Tervezet    

194. Tervezet
Fényesebb 
fény riadó

196. Tervezet
Lézeres fény

Cél: Egyszerü lézer létrehozása.

Cél: Tranzisztoros fény riadó létrehozása.

Cél: Nem túl jól müködö ventillátor 
készítése.

FIGYELMEZTETÉS: 
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Project #193           Light Alarm
OBJECTIVE:  To build a transistor light
alarm.

OBJECTIVE:  To build a simple laser.

Replace the motor (M1) with the 6V
lamp (L2).  Now pressing the press
switch (S2) creates a blast of light like a
laser.

Project #196 
Laser Light

OBJECTIVE:  To build a brighter
transistor light alarm.

Project #195                 Lazy Fan
OBJECTIVE:  To build a fan that doesn’t
work well.

Press the press switch (S2) and the fan will be
on for a few turns.  Wait a few moments and
press again, and the fan will make a few more
turns. 

Modify the circuit in project #193 by
replacing the LED (D1) with the 2.5V/3V
lamp (L1) and replacing the 5.1k
resistor (R3) with the 100 resistor
(R1).  It works the same way but is
brighter now.

Build the circuit with the jumper connected as
shown, and turn it on.  Nothing happens.  Break
the jumper connection and the light turns on.
You could replace the jumper with a longer wire
and run it across a doorway to signal an alarm
when someone enters.

Project #194
Brighter

Light Alarm

!
WARNING: Moving parts. Do not
touch the fan or motor during operation.
Do not lean over the motor.
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Szerkesszen áramkört az ábra szerint és csatoljon hozzá 
két összekötö huzalt. A szabad végeiket helyezze egy 

fognak keletkezni. 
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197. Tervezet          

198. Tervezet         

Cél: Riadó létrehozása víz jelenlétében, a tónus 
változni fog a só mennyiségével a vízben.

Cél: saját hangjának hallása a rádióból.



Szerkesszen áramkört az 
ábra szerint, kapcsolja be és 

értékeit. A hang frekvencia 
váltakozó lesz. A magasság 
tulajdonképpen, zenei kifejezés 
a frekvenciára. A zeneoktatás 
órájaiban tanulták a zenei skálát 

A számok a tónusok magasságát 
jelölik meg. Az elektronikában 
a frekvencia szót használják, pl. 
a rádiót bizonyos frekvencióra 
hangolják.

Az elözö tervezetben megtanultuk, 
hogy a frekvenciát az ellenállás 
különbözö értékeinek változta-

más módok is amelyekkel ezt el 

kapacitásának a változtatásával.

a hang változását.

Szerkesszen áramkört az ábra szerint és két összekötö huzalt csatoljon 

az áramkör azért keletkezett, hogy a víz jelenlétét jelezze, a tartályban nincs 
víz. Öntsön vizet a tartályba, felzendül a riadó!
Használhat hosszab össszekötö huzalokat, ezeket akasztja fel a pince 

szabad végei véletlenül érintkeznek hamis riadó keletkezik.
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201. Tervezet

magassága (III)

200. Tervezet

magassága 
(II) Cél: Nézd a 199. tervezetet.

Cél: Nézd a 199. tervezetet.

202. Tervezet        

Cél: Riadó indítása abban az esetben ha víz jelenléte van 
lészelve.

199. Tervezet        
Cél: Megmutatni, hogyan lehet a hang frekvencióját változtatni.

Q4



éppen most 

meg az összeköttetést az Y és Z pontok között és csináljon csatlakozást az X 

belül újból elalszik, mivel a tárolt energia a LED dióda kivilágitásával és az 

kapacitású kondenzátor azzal, hogy mennyi ideig tartsa müködésben a batéria 
az áramkörök müködését ezekben a tervezetekben! Ez azért van így, mert 
a kondenzátorok az elektromos energiát tárolják, a batériák kémiai energiát.

világítani, de hamarabb kialszik, mivel kevesebb ellenállás a tárolt energia 
gyorsabb fogyasztását okozza.
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203. Tervezet      
Cél: Megmutatni hogyan tudják a batériák az áramot táralni.

204. Tervezet 205. Tervezet

Cél: Megmutatni hogyan tudják a batériák az energiát tárolni. Cél: Megmutatni hogyan tudják a batériák az energiát tárolni.



ráhelyezésével, a kondenzátorok párhuzamos elhe-
lyezése jön létre és ezzel a kapacitások emelése és 
a frekvenciák csökkentése.
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frekvenciával, mivel itt magassabb kapacitás van.

Szerkesszen áramkört, kapcsolja be, 
magasfrekvenciás hangot fog hallani.

áramkör egy másodpercben belül kattint. 
Ahhoz, hogy tónus keletkezzen alacsony 
frekvencián más áramkörre van szüksége. 

206. Tervezet   

Cél: Magasfrekvenciás oszcillátor 
alkotása.

207. Tervezet

(II)

208. Tervezet

(III)

209. Tervezet

Cél: Csökkenteni a tónus frekvenciáját az 
áramkör kapacitásának emelésével.

Cél: Csökkenteni a tónus frekvenciáját az 
áramkör kapacitásának emelésével.

Cél: Csökkenteni a tónus frekvenciáját az 
áramkör kapacitásának emelésével.



-38-  

Szerkesszen áramkört, ahogy a neve is mondja, ez az áramkör hasonlít a 206. 
tervezetben leírt áramkörhöz. Kapcsolja be és hangot fog hallani közepes 
frekvencián.

210. Tervezet   

Cél: Oszcillátor szerkesztése közepes frekvenciával.

mivel a hozzátett kondenzátor csökkentette a frekvenciát. LED dióda 
úgy néz ki, mintha be lenne kapcsolva, de tulajdonképpen gyorsan villog.

211. Tervezet

generátora (II) generátora (III)

Cél: Csökkenteni a tónus frekvenciáját az áramkör 
kapacitásának az emelésével.

Cél: Csökkenteni a tónus frekvenciáját az áramkör 
kapacitásának az emelésével.

1x.



Ehhez a tervezethez AM rádióra lesz 
szüksége. Szerkesszen áramkört 
az ábra szerint és kapcsolja be 

az áramkört az AM rádió közelébe 
és hangolja ki a rádiós frekvenciát, 
olyanra, amelyen nincs adás. Utánna 

hogy az Ön zenéje zengjen a rádión 
a legjobban.

változtassa az ellenállás beállításának az értékeit. Amennyiben 

kikapcsol, amikor a kar a legmagasabb helyzetben lesz, a LED 
dióda ragyogó fénnyel kivilágít.

az erösítök részére. A beállítható ellenállás értéke nem normálisan 
úgy van beállítva, hogy a LED dióda csak fél fényességgel világít, 
mivel ez csökkenti a szignál deformációját, amely erösítve van.

-39-  

214. Tervezet
Riasztós 
rádió 
állomás

Cél: Zenét létrehozni és 
átvinni a rádióra.

213. Tervezet     Zenés rádió állomás

Cél: Zenét alkotni és átvinni a 
rádióra.

integrált áramkörrel. Hallani 
fogja a lövös fegyverek hangját 
a rádión. Lehetséges, hogy 
szükséges lesz a kondenzátor 

215. Tervezet   Standard tranzisztoros áramkör

Cél: Elektromos energia tárolása a késöbbi 
felhasználásra.



lelassul. Most helyezze az ujját a fotoellenállásra, hogy árnyékolja a fényt. 
A motor lelassul. Néhány másodperc múlva mozgása újból felgyorsul.

!  FIGYELMEZTETÉS: 

megalkotja a sziréna hangját alsó és 
felsö frekvencióval amely lassan gyengül. 

feltöltésével keletkezik. Amikor kész a  
feltöltés, az áramfolyás megszünik és 
a hang gyenge lesz.
Ennek az effektusnak az ismétlésére el 
kell engedni a nyomógombos kapcsoló 
gombját, eltávolítani a kondenzátort és 

alátéten megjelölt A és B pontok közé. 
Utánna nyomja meg újból a kapcsoló 
nyomógombját.

hangja gyosabban fog gyengülni.
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218. Tervezet
Gyorsan 

sziréna

Cél: A távolban gyengülö 
sziréna hangjának az alkotása.

216. Tervezet        

Cél: Motor vezérlése fény segítségével.

217. Tervezet    

Cél: A távolban gyengülö sziréna 
hangjának az alkotása.
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Project #217 Fading Siren
OBJECTIVE:  To produce sound of
a siren driving away into the
distance.

OBJECTIVE:  To produce
sound of a siren driving away
into the distance.

Replace the 470F capacitor
(C5) with the 100F capacitor
(C4), the siren fades faster.

Press the press switch (S2), the
alarm IC (U2) should make the sound
of an up-down siren that gets weaker
with time.  The fading is produced by
the charging of the 470F capacitor
(C5).  After it is charged the current
stops and the sound is very weak.

To repeat this effect you must release
the press switch, remove the
capacitor, and discharge it by placing
it across the snaps on the bottom bar
marked A & B.  Then, replace the
capacitor and press the switch again.

Project #218
Fast Fade

Siren

Project #216

OBJECTIVE:  To control a motor using light.

Turn the slide switch (S1) on, the motor (M1) spins and the lamp (L2)
lights.  As you move your hand over the phototransistor (Q4), the motor
slows.  Now place finger onto the phototransistor to block the light. The
motor slows down.  In a few seconds, the motor speeds up again.

Motor & Lamp
by Light

!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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integrálható áramkör a lézeres fegyver hangját fogja kiadni. 

energia robbanásához. Létrehozhat hosszú ideig ismétlödö lézeres 
robbánásokat vagy rövid lövéseket a kapcsolóra való koppintásokkal. 
Legyenek óvatosak, ez a fegyver kisütödik és Önnek várnia kell az 

típús inkább a valódi lézeres fegyverhez hasonlít, mert az energia 
elfogy néhány lövés után. A valódi lézerben az energia tárolóját 
cserélgetni kell. Itt a feltöltésre elég néhány másodpercet várni.
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221. Tervezet

Cél: Nézd a 220. tervezetet.

219. Tervezet     
        számú lövéssel

Cél: Áramkör létrehozása lézeres fegyver hangjával 
meghatározott számú lövéssel.

220. Tervezet      

Cél: A „Zene“, „Riadó“ és 
„Világürbeli csata“ integrált 
áramkörök hangjainak 
kombinálása.
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Project #219 Laser Gun with
Limited Shots

OBJECTIVE:  To build a circuit with laser gun sounds and a
limited amount of shots.

Project #220  Symphony of Sounds
OBJECTIVE:  To combine sounds
from the music, alarm, and space
war integrated circuits. 

OBJECTIVE:
See project #220.

The preceding circuit may be too
loud, so replace the speaker (SP)
with the whistle chip (WC).

Build the circuit shown.  Turn it on and
press the press switch (S2) several
times and wave your hand over the
phototransistor (Q4) to hear the full
symphony of sounds that this circuit
can create.  Have fun!

When you press the press switch (S2), the alarm IC (U2) should start
sounding a very loud laser gun sound.  The speaker (SP) will sound,
simulating a burst of laser energy.  You can shoot long repeating laser
burst, or short zaps by tapping the trigger switch.  But be careful, this
gun will run out of energy and you will have to wait for the energy pack
(C5) to recharge.  This type of gun is more like a real life laser gun
because power would run out after a few shots due to energy drain.  In
a real laser, the energy pack would have to be replaced.  Here you only
have to wait a few seconds for recharge.

Project #221
Symphony of
Sounds (II)
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Használja a 222. tervezetben leírt áramkört
Az X és Y betükkel jelzett két kontaktus közé helyezett ujjai a 222. tervezetben 
kivilágították a LED diódát. Ismételje ezt a folyamatot, de most az ujjait 

hogy a LED dióda ragyogása függöbben van az ujjaival létrehozott nyomás 
mértékétöl. Amennyiben erös nyomást hoz létre a LED dióda ragyogóan fog 
világítani, gyenge nyomás esetén a LED dióda legyengül, vagy csak gyengén 
fog villogni. Ezt az eseményt a technikusok „kontaktusos ellenállásnak“ nevezik. 
A kapcsolókban is amelyek bekapcsolják a fényt van bizonyos ellenállás. 
Amennyiben az áramkörön keresztül nagy mennyisségü áram halad keresztül, 
ez az ellenállás csökkenti a feszültséget és a nem kívánt forróságot okozza.
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Amennyiben egy vagy több ujjait elhelyezi az X és Y betükkel megjelzett két 

kevés mennyisségü áram erösítésére, amely az Ön testén folyik keresztül, 
hogy a LED dióda kigyulladjon. A tranzisztorok tulajdonképpen az elektromos 

a tranzisztor testétöl való irányt mutatja. PNP elöször az áramfolyás erösíti az 
Ön ujjaiból, következöen az áramfolyás erösítva van az NPN közvetítésével és 
végül olyan erös lesz, hogy kivilágítja a LED diódát

223 Tervezet
Nyomás mérö

224. Tervezet
Ellenállás mérö

222. Tervezet        Tranzisztoros erösítök

Cél: Megismerkedni az egyik legfontosabb elektronikus
alkatrésszel.

Cél: Megmutatni, hogyan tudják az elektronikus erösítök két 
kontaktuson megállapítani a bör nyomását.

Cél: Megmutatni, hogyan tudják az ellenállás különbözö 
értékeit megállapítani az elektronikus erösítök.

Használja a 222. tervezetben leírt áramkört.
Amennyiben az ujjait az X és Y betükkel megjelölt két kontaktus közé helyezi, 

a tervezetben az R és Z betükkel megjelölt pontok közé helyezzen el különbözö 

nyomja meg  az R és Z jelzéssel ellátott kontaktusokat.

az R és Z pontok között. Észreveheti, hogy a LED dióda ragyogása erösödik, 

amelybe most nagyobb mennyiségü áram léphet, mint amikor az ellenállás 



Használja 225. tervezetben leírt áramkört.

dióda kivilágított aztán lassan kialszik .A karos kapcsoló kikapcsolása és 

kapcsolót. Utánna egy pillanatra nyomja meg a nyomógombos kapcsolót 

újból bekapcsolja a karos kapcsolót, a késleltetés ismétlödni fog. 
A kondenzátor kisebb feszültséges rövidítése megengedi a kondenzátor 
feltöltését és az energia  keresztül folyását az ellenállásba. Ebben az 
esetben a nyomógombos kapcsoló úgy müködik, mint egy kicsi ellenállás.

Használja a 225. tervezetben leírt áramkört.

alszik ki. Amennyivel nagyobb a kondenzátor, annál hosszabb 
a késleltetés.
Az elektronikában nagyon gyakran használják a kondenzátorokat.
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nem nyer áramot a bekapcsoláshoz.  
Ez az áramkör az éjszakai világítást hozza létre. Megengedi, hogy 
elmenjen az ágyához és utánna kialszik. A batériából most már nem 
ömlik semmi áram, így a batériák nem sütödnek ki, abban az esetben 
sem amikor az áramkör egész éjszaka be van kapcsolva.

225. Tervezet           

Cél: Megismerkedni a berendezéssel, amelyet az 
elektronikában a késleltetéshez használnak.

226. Tervezet
Mentesítéses 
kondenzátorok

227. Tervezet
Az idökésleltetés 
változása

Cél: Megmutatni, hogyan lehet ismételni a kondenzátor 
késleltetését a kisütésével.

Cél: Megmutatni, hogyan befolyásolja a kondenzátor nagysága  
a késleltetés hosszát.



Használja a 228. tervezetben leírt 
áramkört. A hangszórót helyettesítse 

gyakorolhatja a Morze kódokat 
hangos hangszóró nélkül. Engedje 
meg valakinekt a kódok adását és 

szerint mondja a betüket és 
számokat. Amennyiben a kódokat 
megtanulta, helyezze vissza 
a helyére a hangszórót.

ismételt megnyomásával és elengedésével  létrehozhat rövid és 

áttekintést amelyben megtalálja az egyes  betük és számok kódjait.

Használja a 228. tervezetben leírt 

alsó helyzetben, közben állítsa be 
az ellenállás értékét a beállítható 

úgy hogy a kiadott hang hasonló 
legyen a szellemek sikolyához. 
Bizonyos beállítások esetén a hang 
leállhat vagy nagyon gyenge lesz.

Használja a 228. tervezetben leírt 
áramkört. Találjon olyan valakit aki 
már ismeri a Morze ABC -t és tud 
küldeni Önnek hangos és fényjelzös 

Elöször próbálja ki sötét helységben, 
hogy jobban tudja látni a LED dióda 
villogását. A Morze ABC-t a rádió 
amatörök a hírek továbbítására az 
egész világon használják.

Használja a 228. tervezetben leírt 

nyomógombját az alsó helyzetben 
és egyúttal tologassa a beállítást az 

semmi hangot, de az áramkör menetben 
marad. Ez az oszcillátoros áramkör olyan 
frekvencián hoz létre hanghullámokat, 
hogy ez az Ön füleinek túl magas és  
semmilyen hangot nem fog hallani. De 
az Ön kutyája ezt meghallja, mivel jobb 
képessége van magasabb frekvenciájú 
hangok hallására, mint az embereknek.
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228. Tervezet   

229. Tervezet

LED dióda 
segítségével

Cél: a Morze ABC generátorának létrehozása és megtanulni a 
kódok létrehozását.

Cél: A Morze ABC csendes 
tanítása LED dióda 
segítségével.

230. Tervezet

készítésére

231. Tervezet
LED dióda és 

232. Tervezet

Cél: A szellemek sikolyásához 
hasonló speciális effektusok  
létrehozása.

Cél: A Morze ABC ismereté-
nek és a látási érzékelésének  
a növelése.

Cél: Olyan oszcillátor kialakí-
tása, amelyet csak a kutya ha-
llhat.



Szerkesszen áramkört az ábra szerint. 
Az alkatrészeik közé tartoznak a kettö 
két kontaktusos vezetök is, amelyek mint 
rövidzárlatos rudak müködnek.

1 rövidzárlatos rudat az A, B, C vagy D sorban 
a papír alá. A 2.-es számú játékos nem ismerheti 
a rúd elhelyezését. A 2.-es számú játékos célja, 
eltalálni a rövidzárlatos rúd elhelyezését, úgy, 

Y vagy Z pontra. Az ábrán az 1.-es játékos a „D“ 
poziciót választotta. Amennyiben a 2.-es számú 
játékos elsö próbaként a rövidzárlatos rúdját 
a „Z“ pontra helyezné, akkor a találata helyes 

3 kísérletet végez, 3 .-as számmal lesz értékelve.
Ezek után a 2.-es számú játékos az A, B, C, D 
pontokat fogja választani és a szerencséjét most 
az 1.-es számú játékos fogja kipróbálni. Mindegyik 
játékos bejegyzi az eredményeit minden körben. 
Amikor a játékosok mind a 18 kört lejátszák, 
a legalacsonyabb pontszámmal rendelkezö 
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233. Tervezet               
Cél: Elektronikus játék létrehozása a 
gondolatok olvasására.



Használja a 233. tervezetben leírt áramkört, de most helyezzen a papír alá 

elhelyez az A, B, C, vagy D sorban három rövidzárlatos rudat, egy sort üresen 
hagy. A 2-es számú játékosnak nem szabad tudnia, hol van a papír alatt 

10 pont áll a rendelkezésére. A 2-es számú játékos célja eltalálni a „Csendes 

Z pozicióra. Az ábrán az 1-es számú játékos a „Csendes övezetet“ a C pontra 
helyezte. Amennyiben a 2-es számú játékos elsö próbaként a rövidzárlatos 
rúdját a Z pontra helyezi, hang szólal meg, ami azt jelenti, hogy a csendes 
övezetet nem találta meg és 1 pontot elveszít. Minden körben három próbája 
van.
Mindegyik hangjelzésnél a játékos 1 pontot veszít. A 2-es számú játékos 
megjelöli az A, B, C, és D pontokat és az 1-es számú játékos kezdi a keresést. 
A játék addig folytatódik, amí az egyik játos pontszámai nullára csökkennek.

a kondenzátor kisütésével együtt gyengül. A kondenzátor kapacitásának 

gyorsan van a töltés eltárolva vagy kiadva. 
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Cél: Bemutatni, hogyan tárolják és adják ki  az elektromos 
töltést a kondenzátorok.

235. Tervezet     

234. Tervezet  
Cél: Csendes övezet“ játék létrehozása és játszása.



Motívum   
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Papír 

 Só tároló 

Szerkesszen áramkört az ábra szerint és két összekötö huzal segítségével 

felületre.

elhelyezett rajzot használja mintának .
Amennyiben lehetösége van használjon színes papírt. A szaggatott vonalakkal 
megjelölt vonalakon hajtogassa össze, a lap sarkait ragassza meg ragasztó 
szalaggal. A keletkezett tálkát helyezze el a hangszóró felett és szórjon az 
aljára kis mennyiségü sót, úgy, hogy a só szemcsék között maradjanak üres 
helyek is.

szemcséket. Azok amelyek magasra repülnek a vibráló papír felett találhatók 
és amelyek nem mozognak olyan helyen vannak elhelyezve ahol a papír nem 
vibrál.

hogy a hang segítségével különbözö alakzatok keletkeznek. Próbálja ki a cukrot 

a hanghullámok következményeként. 

kiadó játék hasonló erösítöt használ.

237. Tervezet         

Cél: Megerösíteni a „Világürbeli csata“ integrált 
áramkör hangjait.

236. Tervezet        
Cél: Megmutatni a hanghullámok hosszát a papír felületén.



kell kezdeni. Amennyiben a tónust változtatni akarja, változtassa az ellenállás 

tologatásával képes lesz olyan hangot lejátszani amely hasonlít a harsona 
hangjához. A kapcsoló a harsonán keresztül áramló levegöt képviseli és 
a beállítható ellenállásnak a funkciója azonos a harsona csúszkájával. Az áramkör 
az ellenállás néhány beállításánál nem fog semmi hangot kiadni.

lefelé és így létre tudja hozni a versenyes motor hangját 
gyorsíttásnál és a lassíttásnál.

-48-  

238. Tervezet

239. Tervezet

Cél: Elektromos harsona szerkesztése.

Cél: Bemutatni hogyan tud a frekvencia változtatása a tónusnak 
speciális effektust nyújtani.



Amennyiben az ujjával megérinti az X pontot, statikát fog hallani. Amikor 
nem hall semmi hangot sem, hajoljon közelebb és nedvesítse meg az 

jelenti, hogy az erösítö energiával van feltáplálva és fel van készülve 
a szignálok erösítésére. Az erösítö rezeghet magától is. Nincs semmi baj, 
az egyenirányú elektromos erösítöknél ez normális.
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240. Tervezet
Elektromos erösítö

241. Tervezet

Cél: Megállapítani az elektromossággal hajtott erösítö 
stabilitását a nyitott belépéssel.

Cél: Bemutatni, hogyan lehet az elektromos visszajelzést 
hangszer gyártáshoz kihasználni.



Amennyiben bekapcsolja a karos 

találni és erösíteni az összes 
AM rádió hullámot az Ön 
környezetében. A beállítható 

hangolni a kívánt állomásra. Az 

értékének változtatásával lehet 
a hangerösséget beállíttani. Az 
„Erösítö“ integrált áramkör tölti 
a hangszórót és így készül az AM 
rádió tervezet.
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Cél: Teljes funkciós AM rádió elkészítése.

242. Tervezet            AM rádió
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villogni fog. Az összes hang lejátszása után az áramkör megáll. Tapsintson 

hangossabb hang vagy vibrálás okozza azt, hogy a fütyülös chip kis 
feszültséget hoz létre, amely aktiválja az áramkört. Amennyiben a játszás 

a hang ismétlödni fog. 

243. Tervezet          Tüzoltós szimfónia

Szerkesszen áramkört és tegyen hozzá 

helyen az egy kontaktusos vezetök 
egymáshoz vannak csatolva és a 2. 
rétegben van egy két kontaktusos vezetö, 
amely nincs hozzá csatolva a felette a 4. 
rétegben elhelyezett négy kontaktusos 

az áramkört, néhányszor nyomja meg 

felett. Egész hangsprektumot fog hallani, 
amennyit ez az áramkör létre tud hozni. 
Jó szórakozást!

Az elözö áramkör talán túl hangos, 
helyettesítse a hangszórót fütyülös 

áramkörnek alkatrésze az összekötö 

vezetéket helyettesíti, mivel ennek 
az áramkörnek a szerkesztésére 
nem lenne elegendö mennyiségü 
alkatrésze.

Cél: Vibrálással vagy hanggal aktivált áramkör 
szerkesztése.

245. Tervezet      

244. Tervezet

szimfónia (II)

Cél: Nézd a 243. tervezetet.

Cél: A hangok kombinálása 
a „Zene“. „Riadó“ és „Világürbeli 
csata“ integrált áramkörökböl.

Q4
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Project #243  Fire Engine Symphony
OBJECTIVE:  To combine sounds
from the music, alarm, and space
war integrated circuits. 

OBJECTIVE:
See project #243.

Project #244
Fire Engine

Symphony (II)

Project #245 Vibration or Sound Indicator
OBJECTIVE:  To build a circuit that is activated by vibration or
sound.

Turn on the slide switch (S1), the war sounds start playing
and the LED (D1) flashes.  When all of the sounds are
played, the circuit stops.  Clap your hands next to the
whistle chip (WC) or tap on it.  Any loud sound or vibration
causes the whistle chip to produce a small voltage, which
activates the circuit.  You can repeat a sound by holding
down the press switch (S2) while it is playing.

The preceding circuit may be too
loud, so replace the speaker (SP)
with the whistle chip (WC).

Can you guess why the jumper is
used in this circuit?  It is being
used as just a 6-snap wire,
because without it you don’t have
enough parts to build this
complex circuit. 

Build the circuit shown and add the
jumper to complete it.  Note that in
two places two single snaps are
stacked on top of each other.  Also,
note that there is a 2-snap wire on
layer 2 that does not connect with a
4-snap wire that runs over it on layer
4 (both touch the music IC, U1).  Turn
it on and press the press switch (S2)
several times and wave your hand
over the phototransistor (Q4) to hear
the full spectrum of sounds that this
circuit can create.  Have fun!
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Cél: Megmutatni, hogy az ujj érintésével a fény kigyullad.

Cél: Bemutatni, hogy az Ön teste is müködhet, mint 
elektronikus alkatrész.

Szerkesszen áramkört az ábra szerint. Csodálkozni fog, hogyan 

csatlakoztatva. Nem müködhet, de van itt egy másik alaktrész. Ön.

világítani.  Ez azért van így, mivel az Ön ujjai nem alkotnak a fémmel 
elegendö elektromos kontaktust. Merítse ujjait vízbe, vagy nyálazza 
meg és érintse újból a megnevezett pontokat. LED diódának most 
ragyogóan kellene világítani. Képzelje el ezt az áramkört, mint 
érintkezéses lámpatestet, mivel érintéssel  a LED dióda világítani 
kezd. Lehetséges, hogy ilyen lámpatestet már látott az üzletekben, 
vagy megtalálható az otthonában is.

Az  üzletekböl  ismert érintkezéses lámpatesteknek kivilágításához egy ujj is 
elegendö, nem szükséges kettö. Menjünk kipróbálni, hogy az elözö áramkört 

meg, hogy az X pont közelében egy két kontaktusos vezeték  van amely csak 
az egyik oldalával van csatlakoztatva. Mozgassa meg, úgy, hogy a plaszttal 
érintse az X pontot. Nedvesitse meg nagy részben az egyik ujját és érintse 

Az egyszerüsítés céljából, hogy egy ujjnak ne kelljen két kontaktust érinteni, 
az érintkezéses lámpatestek vagy érintkezéses  berendezések kontaktusai 

szükséges az ujjait megnedvesíteni, hogy jó kontaktust hozzon létre. 
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247. Tervezet   

246. Tervezet    
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!  

Szerkesszen áramkört az ábra szerint. Kapcsolja 

vagy kombinációban. Érdekes hangokat fog hallani 
és megvilágítási effektusokat fog látni, mintha 
valóban világürbeli csata játszódna le.

be és kitakarása változtatni fogja 
a hangot.

248. Tervezet   

Cél: Megmutatni hogyan tudja a hang 
bekapcsolni az elektronikus berendezést.

249. Tervezet

csata (II)

Cél: Megmutani, hogyan tudja 
a fény bekapcsolni az elektronikus 
berendezést.

FIGYELMEZTETÉS

250. Tervezet  
        világító ventillátor

Szerkesszen áramkört az ábra szerint és 

Ez az áramkör fénnyel van aktiválva, amely 

majdnem meg sem mozdul. Kapcsolja 

a ventillátor forogni kezd. Amennyiben 
a kapcsoló nyomógombját megtartja az alsó 
helyzetben gyorsabban fog forogni. Amikor 
a fotoellenállást letakarja, a ventillátor leáll 
a bekapcsolt kapcsolónál is.

Cél: Fénnyel aktivált ventillátor 
sebességének a változtatása.

251. Tervezet   

Cél: A“Világürbeli csata“ integrált áramkör más módszeres 
használatának bemutatása.

Q4

Q4
Q4
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Project #248            Space Battle
OBJECTIVE: To make space
battle sounds.

Project #250 Multi-Speed Light Fan
OBJECTIVE:  To vary the speed
of a fan activated by light.

OBJECTIVE: To show how light
can turn “ON” an electronic device.

Replace the slide switch (S1) with the
phototransistor (Q4).  Now covering
and uncovering the phototransistor
will change the sound.

Project #249 
Space Battle (II)

Project #251
Light & Finger Light

OBJECTIVE:  To show another way the Space War IC may be
used.

In the circuit at left, replace the motor (M1) with the 2.5V/3V lamp
(L1) shown below.  Vary the brightness of the lamp by covering the
phototransistor (Q4) and holding down the press switch (S2) in
various combinations.  Notice that pressing the press switch when
the phototransistor is covered still turns on the lamp, while in project
#250, doing this would turn off the motor. 

Build the circuit shown on the left.
Activate the circuit by turning on
the slide switch (S1) or pressing
the press switch (S2), do both
several times and in combination.
You will hear exciting sounds and
see flashing lights, as if a space
battle is raging!

Build the circuit shown on the left,
with the fan on the motor (M1).

This circuit is activated by light on
the phototransistor, (Q4) though the
fan will barely turn at all.  Press the
press switch (S2) and the fan will
spin.  If you hold the press switch
down, the fan will spin faster.  If you
cover the phototransistor, the fan
will stop unless the press switch is
pressed. 

!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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FIGYELMEZTETÉS

!  
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252. Tervezet       

Cél: Az energiát behelyezni a kondenzátorba.

253. Tervezet    Fény ragyogásának
           vezérlése

Cél: Tranzisztoros kombináció 
használata a fény vezérlésére.

254. Tervezet
Elektromos 
ventillátor

Cél: Elektromos ventillátor létrehozása 
tranzisztoros áramkör segítségével.
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256. Tervezés                 

Cél: Fénytompító szerkesztése.

255. Tervezés    Rádió zenés riasztó rablók ellen

Cél: Rádión zenét játszó riasztó szerkesztése.



kapcsolódik. Az ellenállás változik a fotoellenállásra esö fény mennyiségével. 
Amikor magasabb, az ellenállás csökken. A csökkentett ellenállás csökkenti 

töltéséhez. Lengesse kezeit különbözö távolságokban a fotoellenállás felett. 
A LED dióda ragyogóbban fog világítani amikor a kezei távolabb lesznek.

Utánna vágjon ki belöle egy kicsi téglalapot. Ragassza a kört 

a középsö helyzetbe és kapcsolja be a karos kapcsolót. Nyomja meg 

az egyik szignált használja a másik szignál amplitúdájának vagy 
frekvenciájának változásához.

3” dia.  

!  
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257. Tervezet            Mozgás detektora

Cél: Mozgást érzékelö áramkör szerkesztése.

258. Tervezet        
Cél: LED dióda fényeröjének modulálása.

FIGYELMEZTETÉS

-56-

Project #257
OBJECTIVE:  Build a circuit that detects motion.

Set the adjustable resistor (RV) to the center position. Turn the slide
switch (S1) on and the LED (D1) lights. Wave your hand over the
phototransistor (Q4) and the LED turns off and on. The resistance
changes as the amount of light strikes the phototransistor. As the light
decreases, the resistance increases. The increased resistance lowers the
voltage at the base of the NPN transistor (Q2). This turns off the
transistor, preventing current flowing through the LED to the negative (–)
side of the battery (B1). Wave your hand over phototransistor at different
distances. The LED gets brighter the farther away your hand is.

Motion Detector

Project #258
OBJECTIVE:  To modulate the brightness of an LED.

Using the fan outline as a guide, cut a 3” circle out of a piece of paper.
Then, cut a small triangle in it as shown.  Tape the circle onto the fan
and then place it onto the motor (M1).  Set the adjustable resistor (RV)
to the center position and turn the slide switch (S1) on.  Press the
press switch (S2), the fan spins and the lamp (L1) lights.  As the
triangle opening moves over the phototransistor (Q4), more light
strikes it.  The brightness of the LED changes, or is modulated.  As in
AM or FM radio, modulation uses one signal to modify the amplitude
or frequency of another

signal.

Fan Modulator

3” dia.

!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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értékeit.

a másikra. Árnyékolás esetén a LED dióda kialszik. A fény mennyisége 
változtatja a fotoellenállás ellenállását és az áram az NPN tranzisztor 

folyó áram mennyisége is változik. Az alap energia nélkül a LED dióda 
kikapcsolódna.

Állítsa lassan az ellenállást és a LED dióda gyorsabban fog villogni. A villogás gyorsasága 
növekedett, mivel a frekvencia is növekedett. LED dióda tulajdonképpen olyan gyorsan 
villog, hogy úgy néz ki mintha egész idö alatt világított volna. 

értékénél fog hangot hallani.

-57-  

261. Tervezet                Mozgás detektora
Cél: Tárgyak mozgását érzékelö mozgás detektor szerkesztése.

260. Tervezet

259. Tervezet

Cél: 0,5- 30Hz frekvenciás oszcillátor szerkesztése és a hangszóróban 
hallgatni.

Cél: 0,5Hz – 30Hz frekvenciájú oszcillátor szerkesztése amely kivilágítja 
a LED diódát.
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Project #261
OBJECTIVE:  To build a motion detector that senses an objects
movement.

Turn the slide switch (S1) on and move the adjustable resistor (RV)
control all the way up.  The brightness of the LED (D1) is at maximum.
Now, move the adjustable resistor control down until the LED goes out.
Set the control up a little and the LED lights dimly.

Move your hand from side to side over the phototransistor (Q4).  As your
hand blocks the light, the LED goes out. 

The amount of light changes the resistance of the phototransistor and the
current flow to the base of the NPN transistor (Q2).  The transistor acts
like a switch.  Its base current is supplied through the phototransistor.  As
the base current changes, so does the current flow through the LED.
With no base current, the LED goes out.

Motion Detector (II)

Project #259
Oscillator 0.5 - 30Hz

OBJECTIVE:  To build a 0.5Hz - 30Hz oscillator that will light an LED.

Set the adjustable resistor (RV) to the bottom position and then turn the slide
switch (S1) on.  The LED (D1) will start flashing at a frequency of 0.5Hz (once
every two seconds).  Slowly adjust the adjustable resistor and the LED flashes
faster.  As the frequency increases, the LED flashes faster.  Eventually, the LED
flashes so fast, it looks like it is on all of the time.

Project #260
Sound Pulse Oscillator

OBJECTIVE:  To build a 0.5Hz - 30Hz oscillator and hear it on a speaker.

Use the circuit from project #259. 
Connect a single snap under the speaker (SP) and then connect it across the LED (on
level 4).  Turn the slide switch (S1) on and now you can hear the oscillator.  Adjust the
adjustable resistor (RV) to hear the different frequencies.  Now you can hear and see
the frequencies.  Note:  You may not hear sounds at all settings of the adjustable
resistor.
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nyomógombját. A ventillátor az óramutató irányában fog forogni. Amennyiben 

az óramutató irányában fog forogni. Engedje el  kapcsoló nyomógombját és 

A batéria pozitív töltése a motor negatív töltéséhez van csatlakoztatva. Polaritás 

mindkét polaritásnál,  nem befolyásolják a változásaik.

!  

!  
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FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS !  

262. Tervezet               Motor forgatása

263. Tervezet     Motoros ventillátor késleltetéssel

FIGYELMEZTETÉS

Cél: Bemutatni,  hogyan tudja befolyásolni a feszültség 
polaritása az egyirányú motort.

Cél: Olyan áramkör létrehozása amely vezéreli  a ventillátor bekapc-
solásának hosszúságát.

Cél: Kapacitás változtatásával befolyásolni az idöt.

264. Tervezet
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Project #262
OBJECTIVE:  To show how voltage polarity affects a DC motor.

Place the fan onto the motor (M1). Press the press switch (S2). The fan
rotates clockwise. When you connect the positive (+) side of the battery
(B1) to the positive (+) side of the motor, it spins clockwise.  Release the
press switch and turn on the slide switch (S1). Now the fan spins the
other way. The positive (+) side of the battery is connected to the negative
(–) side of the motor. The polarity on the motor determines which way it
rotates.

Motor Rotation

OBJECTIVE:  To build a circuit that controls how long the fan is on.

Place the fan onto the motor (M1) and set the adjustable resistor (RV) control to the far
right.  Turn the slide switch (S1) on and then press the press switch (S2) once.  The motor
will spin and then stop.  Now set the resistor control to the far left and press the press switch
again.  The time the fan spins is much less now.  

When the press switch is pressed, the current flows through the circuit and the fan spins.
The 100F capacitor (C4) charges up also.  When the press switch is released, the
capacitor discharges and supplies the current to keep the transistors (Q1 & Q2) on.  The
transistor acts like a switch connecting the fan to the battery.  When the capacitor fully
discharges, the transistors turn off and the motor stops.  The adjustable resistor controls
how fast the capacitor discharges.  The more resistance, the longer the discharge time.

Project #264
Motor Delay Fan (II)

OBJECTIVE:  To change capacitance to affect time.

Use the circuit from project #263.  Connect a single snap under the positive (+) side of the
470F capacitor (C5) and then connect it over the top of the 100F capacitor (C4).  Turn
the slide switch (S1) on and press the press switch (S2).  Notice that the fan spins longer
now.  When capacitors are in parallel, the values are added, so now you have 570F.  The
time it takes to discharge the capacitors is longer now, so the fan keeps spinning.

Project #263 Motor Delay Fan
!

WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.

!
WARNING: Moving parts.
Do not touch the fan or motor
during operation. Do not lean
over the motor.
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!
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!
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Szerkesszen áramkört az ábra szerint. 

annak ellenére, hogy nincs bekapcsolva az egyik 

az elektronikában NOR kapunak nevezik 

része.

az Y, akkor a Z utasítását kell végrehajtani.

265. Tervezet       Magas frekvenciás csengö
Cél: Csengö létrehozása.

Cél: Gözhajó tülkölésének létrehozása.

266. Tervezet

267. Tervezet

Cél: Gözhajó hangjának 
létrehozása.

268. Tervezet   

Cél: Létrehozni a gözhajó dudálásának 
a hangját.



másik végét rögzítse az ajtóhoz vagy az ablakhoz. Kapcsolja be a karos 

a rabló belép az ajtón vagy az ablakon, meghúzza a fonalat és a tengely 

-60-  

elcsendesül. Helyezze az áramkört abba a helységbe amelyet védni 
akar. Amennyiben a rabló belép a helységbe és  zajos lesz, a hangszóró 

Amennyiben a hang nem kapcsolódik ki, akkor a hangszóróval 
létrehozott vibrációk aktiválták a fütyülös chipet. Helyezze a hangszórót 
az asztalra az áramkör mellé és csatolja az azonos helyre, de most 
összekötö huzalok segítségével.

270. Tervezet
Motorral aktivált riasztó 
berendezés rablók ellen

271. Tervezet
Fénnyel aktivált riasztó 
berendezés rablók ellen

269. Tervezet     
              rablók ellen

Cél: Fénnyel aktivált riasztó berendezés létrehozása a rablók 
ellen.

Cél: Hanggal aktivált riasztó berendezés létrehozása.

Cél: Motorral aktivált riasztó berendezés létrehozása.

Q4
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Amennyiben a fotoellenállást az égö vagy más fényforrás közelében 
fogja tartani, a LED dióda nagyon ragyogóan fog világítani.
A fotoellenállás ellenállása csökken a ráesö fény mennyisségével. 
A fotoellenállásokat olyan berendezésekben használják, mint például 
az utcai közvilágítás, amely kivilágít amikor éjszakában besötétedik, 
vagy vihar esetén. 

A mikrofon ellenállása változik amennyiben belefúj. Hellyettesítheti 
a mikrofont egy ellenállással, hogy megtudhassa állapítani, hogy 
milyen értékhez a legközelebbi.

272. Tervezet
Fotoellenállás
vezérlése

273. Tervezet
Mikrofon vezérlése

Cél: Fotoellenállás használata a LED diódák fényerejének 
a vezérlésére.

Cél: Mikrofon használata a LED diódák fényerejének 
a vezérlésére.
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Project #272
Phototransistor

OBJECTIVE:  To use a phototransistor to control the brightness of
an LED.

In this circuit, the brightness of the LED (D1) depends on how much
light shines directly on the phototransistor (Q4).  If the phototransistor
were held next to a flashlight or other bright light, then the LED would
be very bright. 

The resistance of the phototransistor decreases as more light shines
on it.  Phototransistors are used in applications such as streetlamps,
which come on as it gets dark due to night or a severe storm.

Project #273
Microphone Control

OBJECTIVE:  To use a microphone to control the brightness of an
LED.

In this circuit, blowing on the microphone (X1) changes the LED (D1)
brightness. 

The resistance of the microphone changes when you blow on it.  You
can replace the microphone with one of the resistors to see what
resistor value it is closest to. 
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Érintse a fütyüllös chip középsö részét. Megszólal a hangszóró és a LED dióda 
kivilágít. A fütyülös chip két piezokristállyal van ellátva két fém lemezke között. 
A hang okozza a lemezkék rezgését és ez alacsony feszültséget hoz létre. Ez 

diódát látja el energiával.
Hellyezzen kicsi tárgyat a fütyülös chip középsö részébe. Amikor eltávolítja 
a tárgyat, aktiválódik a hangszóró és a LED dióda. A riasztó berendezésékben 
sziréna szólal meg, így jelzi a tárgy eltünését.

Használja a 274. tervezetben leírt áramkört.

a hangszóróban. Az Ön hangja a levegöt hullámzását okozza, hang keletkezik, 
ez vibrálja a mikrofont  és feszültséget hoz létre. Ez erösítve van az „Erösítö“ 
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275. Tervezet
Elektromos mikrofon

274. Tervezet
Nyomás riasztó

Cél: Nyomás riasztó áramkörének szerkesztése.

Cél: Elektromos mikrofon létrehozása.



a motor pozitív töltéséhez, az óramutató irányában fog forogni. Kapcsolja ki 

világít. A batéria pozitív töltése a motor pozitív töltéséhez van csatlakoztatva. 

hogy az égö világít mindkét polaritásnál.

!  

nem esik  fény, a hang egy pillanat múlva leáll. Hangokat létrehozhat 

áramkörében.
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277. Tervezet        
                diódával

276. Tervezet      
                 indikátora

Cél: Olyan áramkör szerkesztése, amely programozott 
hangos integrált áramkört (IC) használ.

Cél: A ventillátor forgatás LED indikátorának a létrehozása.

FIGYELMEZTETÉS
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Project #277

OBJECTIVE:  To build a circuit that uses a programmed sound
integrated circuit (IC).

Space War Sounds
with LED

Project #276
OBJECTIVE:  To build an LED fan rotation indicator.

Do not place the fan onto the motor (M1). Turn the slide switch (S1) on.
The motor rotates clockwise, and the green LED (D2) lights. When you
connect the positive (+) side of the battery (B1) to the positive (+) side
of the motor, it spins clockwise. Turn the slide switch off and press the
press switch (S2). Now the fan spins the other way and the red LED
(D1) lights. The positive (+) side of the battery is connected to the
negative (–) side of the motor. The polarity on the motor determines
which way it rotates. 

Now place the fan on the motor, and turn on S1 or S2 (not both). Now
one of the lamps (L1 or L2) lights as the motor spins, but the LED is
dim. 

The motor needs a lot of current to spin the fan, but only a little current
to spin without it. In this circuit, a lamp lights when the motor current is
high, and an LED lights when the motor current is low. The lamps also
prevent a short circuit if both switches are on.

LED Fan Rotation Indicator

Build the circuit shown on the left, which uses the space war integrated
circuit (U3).  Turn the slide switch (S1) on.  A space war sound plays,
and the LED (D1) flashes.  If there is no light on the phototransistor
(Q4) then the sound will stop after a while.

You also make sounds by pressing the press switch (S2).  See how
many sounds are programmed into the space war sound IC.

!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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integrált áramkörböl a hangok azonos  idöben zengenek.

!  

integrált áramkörök vannak. A hang mindkét integrált áramkörböl játszhat 

integrált áramkörnek a hangját. A játszó integrált áramkör hajtja a ventillátort 

-64-  

FIGYELMEZTETÉS

279. Tervezet    

278. Tervezet         

Cél: Kölcsönösen csatlakoztatni két integrált áramkört és 
meghajtani két LED diódát és motort.

Cél: Kölcsönösen csatlakoztatni két hangos integrált áramkört.
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Project #278
OBJECTIVE:  To connect two sound ICs together.

In the circuit, the outputs from the alarm (U2) and music (U1) ICs are
connected together.  The sounds from both ICs are played at the same
time.

Sound Mixer

Project #279

OBJECTIVE:  To connect two sound ICs together to drive two
LEDs and a motor.

Build the circuit shown on the left.  Place the fan onto the motor (M1).

In the circuit, the alarm IC (U2) and the music IC (U1) are connected
together. The sounds from both ICs can be played at the same time.
Press the press switch (S2).  The music IC plays and the green LED
(D2) lights.  Now turn on the slide switch (S1) and press the press
switch again.  You should hear the sounds from both ICs playing.  As
the alarm IC plays, it also drives the fan and the red LED (D1).

Sound Mixer Fan
Driver

!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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a motor lelassul.

ellenállás túl nagy ahhoz, hogy letudja küzdení a súrlódást a motorban. 
Amennyiben a ventillátor nem forog semmilyen ellenállás beállításnál, 
cserélje a batériát. 

és a motor forogni kezd. A tranzisztorok úgy müködnek, mint a sorozatban 

forgatta, most a PNP tranzisztoron keresztül folyik. A kombináció megengedi, 
hogy kis mennyiségü áramfolyás vezérelje a nagyobb mennyiségüt. Nyomja 

világít, a motorban a feszültség csökken és lelassítja a mozgását.

túl nagy ahhoz, hogy letudja küzdení a súrlódást a motorban. Amennyiben 
a ventillátor nem forog semmilyen ellenállás beállításnál, cserélje a batériát. 

!  

!  
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FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

280. Tervezet     

281. Tervezet         

Cél: Bemutatni hogyan tudja a fény vezérelni a motort.

Cél: Kis ellenállással vezérelni nagy ellenállást.
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Project #280

OBJECTIVE:  To show how light can control a motor.

Turn on the slide switch (S1) and set the adjustable resistor (RV)
control so the motor (M1) just starts spinning.  Slowly cover the
phototransistor (Q4) and the motor spins faster.  By placing more light
over the phototransistor, the motor slows.

The fan will not move on most settings of the resistor, because the
resistance is too high to overcome friction in the motor.  If the fan does
not move at any resistor setting, then replace your batteries.

Electric Fan Stopped
by Light

Project #281
OBJECTIVE:  To control large currents with a small one.

Place the fan on the motor (M1).  Turn on the slide switch (S1) and the
motor spins.  The transistors are like two switches connected in series.
A small current turns on the NPN transistor (Q2), which turns on the
PNP transistor (Q1).  The large current used to spin the motor now
flows through the PNP.  The combination allows a small current to
control a much larger one.

Press the press switch (S2) and the lamp (L2) lights and slows the
motor.  When the lamp lights, the voltage across the motor decreases
and slows it down.

The fan will not move on most settings of the resistor, because the
resistance is too high to overcome friction in the motor.  If the fan does
not move at any resistor setting, then replace your batteries.

Motor & Lamp
!

WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.

!
WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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Project #282
OBJECTIVE:  To start and stop a motor with light.

Place the fan on the motor (M1).  Turn on the slide switch (S1), the
motor starts spinning.  As you move your hand over the
phototransistor, (Q4) the motor slows.  Now place a finger on top of the
phototransistor to block the light.  The motor slows down.  In a few
seconds the motor speeds up again.

The fan will not move on most settings of the resistor, because the
resistance is too high to overcome friction in the motor.  If the fan does
not move at any resistor setting, then replace your batteries.

Start-Stop Delay

Project #283
OBJECTIVE:  To build a circuit to indicate if you have mail.

Place a small piece of cardboard between the green LED (D2) and the
phototransistor (Q4) to block light between them. Turn on the slide
switch (S1). If there is light on the phototransistor (Q4) the red LED
(D1) will not light.  Place your finger over the phototransistor and now
the red LED lights.  A simple mail notifying system can be made using
this circuit.  Install the phototransistor and the green LED (D2) inside
the mailbox facing each other.  Place the red LED outside the mailbox.
When there is mail, the light is blocked from the phototransistor and
the red LED turns on.

Mail Notifying System
!

WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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felett a kezeivel mozogni fog, a motor lelassul. Most helyezze ujját 
a fotoellenállásra, hogy ne essen rá fény. A motor lelassul. Egy pár 
másodperc múlva a motor újból gyorsít.

ellenállás túl nagy ahhoz, hogy letudja küzdení a súrlódást a motorban. 
Amennyiben a ventillátor nem forog semmilyen ellenállás beállításnál, 
cserélje a batériát. 

a segítségével lehet egy egyszerü rendszert létrehozni a beérkezö posta 
bejelentésére. Csatoljon  hozzá fotoellenállást úgy, hogy a zöld Led diódával 

el a postaládán kívül. Amennyiben valamilyen küldemény lesz benne, 
árnyékolni fogja a fotoellenállást és a piros LED dióda kivilágít.

!  
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282. Tervezet         

283. Tervezet     
                  rendszere

Cél: Be és kikapcsolni a motort fény segítségével.

Cél: Olyan áramkör szerkesztése, amely jelzi a posta 
küldeményt.

FIGYELMEZTETÉS

Q4

Q4
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Project #282
OBJECTIVE:  To start and stop a motor with light.

Place the fan on the motor (M1).  Turn on the slide switch (S1), the
motor starts spinning.  As you move your hand over the
phototransistor, (Q4) the motor slows.  Now place a finger on top of the
phototransistor to block the light.  The motor slows down.  In a few
seconds the motor speeds up again.

The fan will not move on most settings of the resistor, because the
resistance is too high to overcome friction in the motor.  If the fan does
not move at any resistor setting, then replace your batteries.

Start-Stop Delay

Project #283
OBJECTIVE:  To build a circuit to indicate if you have mail.

Place a small piece of cardboard between the green LED (D2) and the
phototransistor (Q4) to block light between them. Turn on the slide
switch (S1). If there is light on the phototransistor (Q4) the red LED
(D1) will not light.  Place your finger over the phototransistor and now
the red LED lights.  A simple mail notifying system can be made using
this circuit.  Install the phototransistor and the green LED (D2) inside
the mailbox facing each other.  Place the red LED outside the mailbox.
When there is mail, the light is blocked from the phototransistor and
the red LED turns on.

Mail Notifying System
!

WARNING: Moving parts. Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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!
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motor during operation. Do not lean over the motor.
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semmi hangot. Helyezze el ujját a fotoellenállás 
felett a hangszóró most hangot ad ki. Olyan 
hosszú ideig fog zengeni, amíg ki nem kapcsolja  
karos kapcsolót. Ennek az áramkörnek 
a segítségével lehet egy egyszerü rendszert 
létrehozni a beérkezö posta bejelentésére. 
Helyezzen el fotoellenállást egyenesen a zöld 
Led diódával szemben a postaládában.  
Amennyiben valamilyen küldemény lesz 
benne, árnyékolni fogja a fotoellenállást és 
a hangszóró bekapcsolódik.

A tónus amelyet hall az oszcillátor 

a frekvencia változását.

A hangszóró helyett használjon égöt 

Használja a 286. tervezetben leírt áramkört. 

az oszcillátor frekvenciáját. Használjon 
különbözö kapacitású kondenzátorokat és 

286. Tervezet   
         oszcillátor

284. Tervezet       Elektromos csengö 

287. Tervezet
Gyorsan villogó
LED dióda

285. Tervezet
Elektromos 

a beérkezett 

Cél: Olyan áramkör szerkesztése, 
amely a küldemény érkezését az 
égö kivilágításával jelzi.

Cél: Olyan áramkör szerkesztése, amely 
a beérkezett küldeményt hangjelzéssel 
jelenti.

Cél: Oszcillátoros (rezgéses) 
áramkör szerkesztése.

Cél: Áramkör szerkesztése gyorsan 
villogó LED diódával.
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Project #284  Mail Notifying Electronic Bell
OBJECTIVE:  To build a circuit to indicate if you have mail by sounding a tone.

OBJECTIVE:  To build a flicking
LED circuit.

Use the circuit from project #286.
Replace the speaker (SP) with a red
LED (D1, the “+” sign on top).  Now you
see the frequency of the oscillator.
Install different values of capacitors to
change the frequency.

Project #287
Quick Flicking LED

OBJECTIVE:  To build a circuit to
indicate if you have mail by activating
the lamp.

Project #286

OBJECTIVE:  To build an
oscillating circuit.

The tone you hear is the frequency of
the oscillator.  Install different values
of capacitors in place of the 0.1F
capacitor (C2) to change the
frequency.

Replace the speaker (SP) with the lamp
(L2).  When there is mail, the light is
blocked from the phototransistor (Q4)
and the lamp lights.The lamp may not
be very bright. 

Place a small piece of cardboard between
the green LED (D2) and the phototransistor
(Q4) to block light between them. Turn on
the slide switch (S1).  If there is enough
light on the phototransistor, the speaker
(SP) will not make any sound.  Place your
finger over the phototransistor and now the
speaker sounds.  The sound will stay on
until you turn off the slide switch.  A simple
mail notifying system can be made using
this circuit.  Install the phototransistor and
the green LED inside the mailbox facing
each other. When there is mail, the light is
blocked from the phototransistor and the
speaker turns on. The sound may be better
if you replace the 0.02F capactor (C1)
with the 0.1F capacitor (C2). 

Project #285
Mail Notifying
Electronic Lamp

Twice-
Amplified
Oscillator
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Elektromos csengö
a beérkezett posta jelzésére

Q4

Q4



A rádió átvitel nem lesz túl hangos.

Hangolja ki a kondenzátort a kívánt adóállomásra.
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288. Tervezet       AM rádió tranzisztorokkal

289. Tervezet          AM rádió (II)

Cél: Szerkeszteni komplett, müködö AM rádiót tranzisztoros 
kimenettel.

Cél: Szerkeszteni komplett, müködö AM rádiót.
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ugyan lassan kezdenek világítani, de 
a nyomógombos kapcsoló kikapcsolása 
után még egy pillanatig világítani fognak.

Rögzítse rá a ventillátort. Kapcsolja 

de még egy pillanatig  forogni fog 
a kapcsoló elengedése után is.

erösítöt használnak.

291. Tervezet   
          tevékenysége

290. Tervezet            Zenei erösítö

292. Tervezet

tevékenysége

Cél: „Zene“  integrált áramkör hangjainak erösítése.

Cél: Olyan világító test 
létrehozása amely egy ideig 
kivílágítva marad.

Cél: Olyan ventillátor 
létrehozása amely egy ideig 
bekapcsolva marad.



Nyomja meg és engedje el a kapcsoló 

hangokat kezd létrehozni, amelyek még 
egy pillanatig ismétlödnek.
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áramkörével. A rendörautó szirénája hasonló áramkört használ integrált 
áramkörrel a hang létrehozására és az elektromos erösítö a hangot 
nagyon hangosra erösíti.

294. Tervezet       Tartós csengetés

293. Tervezet     

295. Tervezet  
Tartós kattogás

Cél: „Zene“ integrált áramkör hangjainak erösítöje.

Cél: Olyan csengö létrehozása 
amely hosszabb ideig kitart.

Cél: Áramkör szerkesztése 
amely generálja a tartós 
kattogást.
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utánna nyomja és engedje el a kapcsoló 

fogja hallani, amely fokozatossan 
gyengülni fog és valószínüleg elhallgat. 
Ezt az áramkört szerkeszthetjük úgy is, 
hogy a sziréna hangja helyett a mentöautó 
vagy lövös fegyverek hangja lesz hallható. 

hogy a hang gyengülése lassabbodjon 
vagy ellenkezöen gyorsuljon.

integrált áramkörrel. Az áramkör  
a csengö  hangját hozza létre, 
amely be és kikapcsolódik. 

vílágítani, de gyengül, mivel a kondenzátor ezzel kimerül. 

a magasabb feszültség felé kellene irányulnia, ebben az áramkörben pozitív 

ebben az esetben igen.

a kondenzátor feltöltése után teljesen kialszik. A kondenzátor most nem enged 
át semmi áramot.

297. Tervezet 
             sziréna

296. Tervezet       

298. Tervezet
A csengö 

Cél: Megmutatni hogyan engedi meg  szivárgást a kondenzátor.

Cél: Olyan csengö
szerkesztése amelynek a
hangja szabadon gyengül.

Cél: Lassan gyengülö sziréna 
létrehozása.
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Project #296
OBJECTIVE:  To show how capacitors can filter out electrical
disturbances.

Place the fan on the motor (M1) and turn off the slide switch (S1).
Press the press switch (S2) and listen to the motor.  

As the motor shaft spins around it connects/ disconnects several sets
of electrical contacts.  As these contacts are switched, an electrical
disturbance is created, which the speaker converts into sound.

Turn on the slide switch and push the press switch again. The fan spins
just as fast, but the sound is not as loud. Capacitors, like the 470F
capacitor (C5), are often used to filter out undesired electrical
disturbances. If you replace C5 with one of the other capacitors in your
set then the sound will not be changed as much.

Quieting a Motor

Project #297  Transistor Fading Siren
OBJECTIVE:  To build a siren that
slowly fades away.

OBJECTIVE:  To build a
doorbell that slowly fades away.

Replace the alarm IC (U2) with
the music IC (U1).  The circuit
has a doorbell sound that plays
and stops.

Turn on the slide switch (S1), then
press and release the press switch
(S2).  You hear a siren that slowly
fades away and eventually goes off.
You can modify this circuit to make
machine gun or ambulance sound
instead like in the other projects.  You
can also replace the 10F capacitor
(C3) with the 100F (C4) or 0.1F
(C2) to greatly slow down or speed
up the fading.

Project #298
Fading

Doorbell

!
WARNING: Moving parts.  Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.
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!
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FIGYELMEZTETÉS: Mozgó alkatrészek. 
Ne érintsd meg a ventilátort vagy a motort 
működés közben. Ne hajolj a motor fölé.

Cél: Annak bemutatása, hogy a kondenzátorok hogyan szűrik 
ki az elektromos interferenciákat (zavarokat)

Motor lehalkítása

Helyezd a ventilátort a motorra (M1), és kapcsold ki a tolókapcsolót 
(S1). Nyomd meg a nyomógombos kapcsolót (S2), majd �gyeld 
meg a motor hangját. 

Ahogy a motor tengelye körbe-körbe forog, többféle elektromos 
érintkezőcsoportot csatlakoztat/szakít meg. 

Ahogy ezek az érintkezők változnak, elektromos interferenciát 
(zavart) hoznak létre, amelyet a hangszóró hanggá alakít. Most 
kapcsold be a tolókapcsolót, majd nyomd meg újra a nyomógombos 
kapcsolót. A ventilátor ugyanolyan gyorsan pörög, de a hangja nem 
olyan hangos. Az olyan kondenzátorokat, mint a 470mF-os 
kondenzátor (C5) gyakran használják a nem kívánt elektromos 
zajok kiszűrésére. 



változtathatja a hangok sorozatát.

-
nörizze, hogy bekapcsolta a ventillátort. Kapcsolja 

-

nyomógombjának elengedése után még egy pilla-
natig forogni fog. Ennek a forgásnak a hosszát 

nyomógombját. Az égö még egy ideig 
világítani fog a kapcsoló elengedése után 
is. A beállítható ellenállás segítségével 

idejének a hosszát.

!  
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FIGYELMEZTETÉS

300. Tervezet       

299. Tervezet        

301. Tervezet  
ventillátor 

Cél: Ventillátor létrehozása, 
amely hosszabban fog forogni.

Cél: Olyan égö létrehozása, amely 
tovább fog világítani.

Cél: Változtatni a világürbeli csata hangjait fújással.
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Cél: Olyan lámpa
létrehozása, amely 
hosszabban fog világítani.

Cél: Olyan világító test
létrehozása, amely valamennyivel 
hosszabb ideig fog világítani.

Cél: Olyan ventillátor szerkesztése, 
amely tovább fogja folytatni 
a forgást.

304.Tervezet   Fény a karórában

302.Tervezet  303.Tervezet  
A ventillátor

305.Tervezet    

ventillátor 

.
Cél: Olyan ventillátor létrehozása, amely 
valamennyiben hosszabb ideig lesz 
müködésben.

!  

!  

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS



Egyéb készlet és teljes kézikönyvek letölthetők a következő címen: 

www.boffin.hu
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