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Állapot- és mérésvezérlés

Ahhoz, hogy a mérés elegendően
pontos legyen, célszerű az ered-
ményeket több mérés átlagértéke-
ként meghatározni. A program az
anód- és segédrács-áramot mindig
nyolcszor méri meg, és e mérések
összegét képzi. A 12 bites A/D
konverter által szolgáltatott ered-
mények nyolcszorosának tárolásá-
hoz éppen elegendő tizenhat bit:
egy-egy nyolcbites hi és lo regiszter.

Méréstechnikailag az anód- és
segédrács körben az alábbi felada-
tok elvégzésére lehet szükség:

– anódáram-alapszint (zaj) mérés
(nulla anódáram mellett),

– segédrács-áram alapszint (zaj)
mérés (ha van segédrács, nulla
áram mellett),

– anódáram mérés,
– segédrács-áram mérés (ha van

segédrács),
– anódáram-csökkenés mérése,

ha van S mérés -(Ug1 +
½DUg1) vezérlőrács-feszültség-
nél,

– anódáram-növekedés mérése,
ha van S mérés -(Ug1 - ½DUg1)
vezérlőrács-feszültségnél.

A program onnan tudja, hogy
van segédrács, hogy nullánál na-
gyobb Ug2 értéket adunk meg.
Hasonlóképpen, ha DUg1-re nul-
la voltot adunk meg, az „S” meg-
határozásához szükséges mérése-
ket a program kihagyja.

Ennyi bevezetés után nyomjuk
meg a „SPACE” billentyűt, és a
program továbbfut: a „zaj” (alap-
szint) regiszterek törlése és az
Rcnt hurokszámláló beállítása
után megtörténik az alapszint mé-
rés a „noise1” programsortól, a

„MEAS1c” sorig történő szaka-
szon. A kerekített, maximum 12
bites eredmények az Rzaj... regisz-
terekben tárolódnak.

A „MEAS1c” sortól a „ME-
AS12” sorig történik meg az
anód- és segédrács-áramok méré-
se, amelynek domináns részét az
„AVG” szubrutin végzi: 25 ms-os
szüneteket beiktatva, a tápegysé-
geket 1,5~2 ms időtartamra be-
kapcsolva, nyolcszor méri meg az
anód- és segédrács-körben az ára-
mot és kiszámolja ezek átlagérté-
két, majd visszatér a főprogram-
ba. Az alapszint-korrekciót köve-
tően, ha nincs meredekségmé-
rés – nincs több mérnivaló –, a
„SUBEND” sorra ugrik.

„S” mérés esetén, folytatja a
program végrehajtását: először
csökkenti az Ug1 abszolút érté-
két (Ug1-½DUg1), kivár 25 ms-
ot, és az „AVG” szubrutin meghí-
vásán keresztül megméri az eh-
hez a vezérlőrács-feszültséghez
tartozó anódáramot, és a nyolc
mérés átlagértékét eltárolja.
Majd növeli Ug1 abszolút értékét
(Ug1+½DUg1), és az előzőekben
írtak szerint az ehhez tartozó
anódáram értéket is megméri és
eltárolja.

Ezt követi a meredekségszámí-
tás. Ennek során több regiszter
eredeti értékei is megváltoznak.
Tekintve, hogy néhány eredeti ér-
tékre a későbbiekben még szük-
ség lesz, az eredeti értékek helyre-
állítása is megtörténik, majd az
eredmények kiírásának folyamata
a „SUBEND” sorral megkezdődik.

Ehhez a folyamathoz szükséges,
hogy a bináris számokat BCD szá-
mokká, majd ASCII kódolt szám-
jegyekké alakítsuk. Ezeket a fel-
adatokat a „BCD” és a „BCDASC”

szubrutinok látják el. A program
fixpontos aritmetikával számol,
így valamennyi adattípust külön
kis programrész jelenít meg,
amely biztosítja, hogy a tizedes-
pont a megfelelő helyen legyen.

Az első eredménycsoport (64.
ábra) a munkapontot meghatáro-
zó paraméterek (Ua,Ug2, -Ug1).
Ezzel ellenőrizheti a kezelő, hogy
megfelelő beállítással mért-e.

Ha megnyomjuk a „SPACE” bil-
lentyűt, a kijelzőn a következő
eredménycsoport (65. ábra) jele-
nik meg.

A „SPACE” ismételt megnyomá-
sára a meredekség értékét (66. áb-
ra) láthatjuk. Ez az utolsó eredmé-
nyünk.

A mérés folytatására három le-
hetőségünk van: a „SPACE” meg-
nyomása a tárolt munkaponti ada-
tokkal ismételt mérést eredmé-
nyez. Az ellenőrzésen túlmenően,
ez több azonos típusú cső sorozat-
mérését könnyíti meg. Az „ESCA-
PE” megnyomása („SOFT RE-
SET”) a csőmérőt alaphelyzetbe ál-
lítja vissza. A „v” megnyomása a
munkaponti paramétereknek
megfelelően, állandóan rákapcsol-
ja a mért csőre az Ua, Ug2 és Ug1
feszültségeket. Ez az üzemmód le-
hetővé teszi, hogy varázsszemek
fény erejét is megmérjük. Ebből az
üzemmódból csak „ESCAPE”
megnyomásával léphetünk ki.

Ezzel a programismertetés vé-
gére is értem. Bár „asm” program-
listámban szerepel a multipont
mérésmód, ezt a programrészt
nem élesztettem fel. Első nekifu-
tásra írt programom része ez, ami
a többször átírt többi részhez nem
illeszkedik. Mára kialakult vélemé-
nyem szerint, – csövek esetében –
a karakterisztika mérésnek nincs É
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Engárd Ferenc okl. villamosmérnök, signtechnika@engard.hu

64. ábra 65. ábra 66. ábra
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gyakorlati haszna. Ráadásul, a ger-
jedékenységi probléma miatt a ké-
szülékem – jelenlegi állapotában –
erre nem is alkalmas.

Varázsszemek mérése

A varázsszemek varázslatos hatás-
sal vannak a legtöbb csőkedvelő-
re. Működő példányaik egyre rit-
kábbak. A sokat használt dara-
bok – kis teljesítményük miatt –
elektronikusan ugyan még mű-
ködnek, de anódjuk fénypor-be-
vonata elöregedett, fénykibocsá-
tásuk legyengült. Az elektromos
paraméterek mérése mellett,
fénymérésre is szükség van. A re-
latív fényerősségmérés egyszerű-
en megvalósítható. Detektor-
ként legegyszerűbb, ha fotoel-
lenállást használunk.

A fényellenállások nagy érzé-
kenységű fényérzékelők. Az ellen-
állásuk – széles tartományban –
fordítottan arányos a rájuk eső
fény intenzitással. (Van olyan típus
is, amelyik egyetlen fotont is képes
detektálni.) A fénymérőkben azért
nem terjedtek el, mert időállandó-
juk jókora. Varázsszem mérésénél
nem hajt a tatár, várhatunk több
másodpercet is, szinte mindegy
milyen típust használunk, csak le-
gyen elég érzékeny a zöld fényre
(550 nm környékén). Lényeges,
hogy a mérési összeállításba ne
jusson be külső fény, és a detekto-
runk állandó és elég nagy távolság-
ra legyen a fénykibocsátó elektró-
dától, azaz az összes fénykibocsá-
tással arányosan mérjen. Erre pél-
da az EM4 és UM4 varázsszemek

mérésére szolgáló detektorom.
A foglalatba dugott, függőlege-

sen álló varázsszemre ráhúzok egy
középen átlyukasztott fekete vagy
szürke habszivacs lemezdarabot
úgy, hogy a habszivacs felső síkja a
bakelit fej tetejéig érjen ld. a 67.
ábrát. (Egy adott csőtípus esetén,
a bakelit fej felső széle és a világító
ernyő között a távolság mindig
azonos, és a habszivacs elég jó
fényzárást is biztosít.) A detektor
ház (68. ábra) egy, 104 mm hossz-
ban levágott 40  40 mm-es alumí-
nium zártszelvény darab. A ház
felső végére egy fényzáró folíro-
zott lemezt ragasztottam. A belső
oldalon, ennek közepére ugyan-
csak ragasztással rögzítettem egy
WK 65075 típusú fényellenállást
(69. ábra), amelynek lábait felül
kivezettem. A varázsszem bakelit
fejének felső vége és a világító er-
nyő közötti távolság 48 mm, így a
fotoellenállás az összes fénnyel
arányos fényintenzitást detektál.

A hitelesítéshez (sajnos) egy új
EM4-re vagy UM4-re van szükség.
(Szerencsémre, volt egy bontat-
lan dobozos példányom.) A cső-
katalógus szerinti jellemző beállí-
tásban megmértem, és az elektro-
mos paraméterek mérése is iga-
zolta új voltát. Ugyanebben a be-
állításban, a fényességére jellem-
ző mért fotoellenállás nagysága
9,8 kohm volt. Figyelemmel a
WK65075 katalógusadataira is,
ezzel a módszerrel ezeknek a va-
rázsszemeknek a relatív fényessé-
ge a 10-100% tartományban, 1%-
os pontossággal megmérhető.

Határfeszültség teszter

A 2017/4. számban nézzük meg
ismét e cikksorozat 1. ábráját,

amelyen a rendszer valamennyi
eleme együtt van. A kép jobbol-
dalán látható a határfeszültség
teszter, amely az elektroncsövek
előzetes hideg tesztelésére szol-
gál. Nézzük meg közelebbről
(70. ábra)! A vizsgált cső egy
EL84-es pentóda, amelynek be-
kötését a 71. ábrán láthatjuk.

A vizsgálat menete

A tesztert a tizenkét eres csatlako-
zókábelen keresztül összekötjük a
foglalatos modullal. A vizsgálan-
dó csövet bedugjuk a megfelelő
foglalatba, és a kapcsolósoron be-
állítjuk, hogy mely elektródák
kapcsolatát kívánjuk vizsgálni. A
vizsgált kivezetések esetünkben a
2, 3, 4, 5, 7 és 9 sorszámú lábak. A
skálázott forgatógombbal beállít-
juk a kívánt vizsgálófeszültséget,
ami 100 V. (Az adatlap szerint
100 V a maximális fűtés-katód fe-
szültség). Megnyomjuk a kék
START gombot: a relék egyen-
ként rákapcsolják a vizsgáló fe-
szültséget a kivezetésekre. A fi-
gyelő áramkör észleli és megjegy-
zi, ha olyan kivezetéseken is meg-
jelenik feszültség amelyeken nem
kellene. A mérés befejeztével ki-
gyújtja a megfelelő LED-eket, ki-
jelzi, hogy mely pontok között
észlelt átvezetést. A fotón látható,
hogy a 4, 5 pontok között átveze-
tés van. Ez rendben is van: a fűtő-
szál nem szakadt. Ezt követően ki-
kapcsoljuk a 4. és 5. kapcsolót. A
cső adatlapja szerint, a maximáli-
san megengedett anód- és segéd-
rács-feszültség 300 V. Beállítva ezt
a vizsgáló feszültséget, újra indít-
juk a mérést. Ha egyetlen LED
sem gyullad ki, a cső határfeszült-
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ségek szempontjából rendben
van, sor kerülhet a működési pa-
raméterek mérésére.

Ritkán megesik, hogy két elekt-
ród között átvezetést (zárlatot)
észlelünk. Ekkor megpróbálhat-
juk a zárlat kiégetését. Ehhez csak
a zárlatos kivezetések kapcsolóit
szabad bekapcsolnunk, és a tumb-
ler kapcsolót felső állásba kapcsol-

va, indítsuk el a mérést. Ekkor a
készülék egy 460 V-ra feltöltött
pufferkondenzátort süt ki a zárla-
tos pontokon keresztül és jó esé-
lyünk van arra, hogy a zárlat meg-
szűnik. A csövünk feltehetőleg
működőképes lesz. (A búrán be-
lül szétfreccsenő fém a getterhez
hasonló hatást fejt ki, és még a vá-
kuum is javulhat tőle.)

A készülék kapcsolása:

Az elvi kapcsolási rajz a 72. ábrán
és az RT honlapján is látható.

A tervezéskor arra törekedtem,
hogy a készülék könnyű és kicsi le-
gyen, férjen el az előzetesen kivá-
lasztott 26  20  8,5 cm méretű
műanyag dobozba. A doboz alsó
és felső fele egymáshoz illeszke-
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dik. Elő- és hátlapját az alsó és fel-
ső rész hornyai rögzítik. A relék és
kapcsolók, a kimeneti feszültséget
szabályozó potenciométer, a LED-
ek, valamint az ST1 kimeneti csat-
lakozó mechanikusan a dobozra
szerelt, míg a többi áramköri elem
egy 210  115mm- es, furatgalván
technológiával készült nyákleme-
zen helyezkedik el.

A transzformátorok „Puskás
trafók”. A kisfeszültségű rész
kapcsolása szokványos, nem hi-
szem, hogy érdemes részletesen
ismertetnem.

A 0…450 V tartományban sza-
bályozható tápfeszültséghez a
váltófeszültséget a TR2 trafó
szolgáltatja, amelynek 2  110 V-
os kimenetén a D1-D2 és C1-C2
elemekből álló feszültségkétsze-
rező kapcsolás állítja elő a 460 V
körüli puffer csúcsfeszültséget.
Tekintve, hogy a kimeneti áram
0,5 mA-nél csőelektród-zárlat
esetén lehet nagyobb, ez a fe-
szültség állandó, illetve a hálóza-
ti feszültségingadozásnak megfe-
lelően változik. Érdekessége a
kapcsolásnak, hogy a TR2 pri-
mer tekercsét a TR1 szekunder
tekercse táplálja. Ennek köszön-
hetően, a kimeneti feszültség
földfüggetlen.

A T1 VMOS FET sourceköve-
tő kapcsolásban működik. A +U
kimeneti feszültség egy-két volt
hibával követi a forgatógombbal
állítható P1 potméter csúszkáján
beállított feszültséget. Az R1 el-
lenállásnak – elektródzárlat ese-
tén – áramkorlátozó szerepe
van. Ha az SW0 kapcsolót bekap-
csoljuk, a pufferfeszültség – min-
den korlátozás nélkül – a kime-
netre kapcsolható.

Szólnom kell a felhasznált re-
lékről és a nyomógombos kap-
csolókról is. Az RL1…RL12
KR11S típusú jelfogók eredetileg
erősáramú, háromfázisú hálózat
kapcsolására készültek. Tökélete-

sen alkalmasak a maximum 460
voltos feszültség kapcsolására és
nagy áramlökéseket is kibírnak.
Névleges működtető feszültsé-
gük 12 V, a tekercsellenállás 120
ohm. Foglalatba dugaszolhatók
(73. ábra). A foglalatokat a mű-
szerdoboz tetejére rögzítettem,
kábelezésük a fedél alatt fut.

Az 1970-80-as években, a hazai
híradástechnikai ipar nyomó-
gombos kapcsolónak többnyire
ELTRA-ISOSTAT típusút hasz-
nált. E moduláris kapcsolócsalád-
ból maradt egy csaknem hiányta-
lan készletem. Ebből használtam
fel egy 15 tagból kialakított sort,
amelyből 12 darab „on-off” mó-
don működő, három darab
(START, STOP, RESET) pedig
nyomógomb. A kapcsolók egy
sínbe és egy vonalban szereltek,
és kábelekkel csatlakoznak a re-
lékhez, illetve az ST1 kimeneti
csatlakozóhoz.

A relék behúzó tekercsei az
ST2 csatlakozóhoz kapcsolód-
nak: a csatlakozópontok és a re-
lék sorszámozása egyező. A meg-
hajtást az IC3 és IC4 jelű IC-k
biztosítják, amelyek kifejezetten
ilyen célra készültek. TTL szint-
ről vezérelhetők és a túlfeszült-
ség levezető diódákat is tartal-
mazzák.

Az IC2 jelű, negyven lábú mik-
rokontroller látja el a vezérlési
feladatokat és érzékeli, ha a mé-
rés során két kimeneti pont kö-
zött jelentős átvezetés miatt a +U
feszültség lecsökken.

A mérési folyamat

Amint az a kapcsolási rajzon látha-
tó, alaphelyzetben valamennyi re-
lé mozgó érintkezője a földhöz
kapcsolódik, és ha a hozzátartozó
kapcsoló bekapcsolt állapotban
van, az ST1 kimeneti csatlakozó
megfelelő pontja is földpotenciá-
lon lesz. A mérés indításával 0,3 s
időtartamra, az első relé mozgó
érintkezője a +U feszültségre kap-
csolódik. Ha a hozzátartozó kap-
csoló bekapcsolt állapotban van, a
+U feszültség az ST1 kimeneti
csatlakozó 1. pontján keresztül a
megfelelő csőelektródra jut. Ha ez
az elektród másik elektróddal
érintkezik, akkor a föld felé áram
fog folyni, amely az R1 ellenállá-
son feszültségesést okoz. Ha a be-
húzási idő (0,3 s eltelte) után a +U
feszültség értéke 2…3 V-nál ki-
sebb, akkor az R16 ellenálláson
keresztül, az IC2 INT0 bemenetén
L szint jelenik meg, és egy megsza-
kítás-rutinon keresztül a vezérlő
eltárolja a relé pozíciószámát.
Akár van, akár nincs INT0 inter-
rupt, a 0,3 s behúzási időtartam
után, ugyanennyi kikapcsolási idő-
tartam következik. Ez idő alatt, a
+U feszültség az eredeti értékére
biztosan visszaáll. Az első relé be-
húzását követően, hasonlóképpen
zajlik a folyamat mindaddig, amíg
a tizenkettedik relé be- és kikap-
csolása meg nem történt. Említést
érdemel, hogy a relék működteté-
se során az éppen működő relé
sorszámával megegyező sorszámú
LED is kigyúl: ahogy a relék kat-
tognak, úgy világítanak egymás
után a LED-ek is. A mérési ciklus
utolsó lépéseként a vezérlő ki-
gyújtja mindazokat a sorszámú
LED-eket, amikhez tartozó relék
meghúzásakor átvezetést (zárla-
tot) érzékelt.

Kérdésekre, kérésekre, észrevé-
telekre szívesen válaszolok.

(Folytatjuk)
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