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Az 1. ábrán található kapcsolási
rajzból leolvasható, hogy az áram-
kör fő elemeit a tíz NEM-VAGY
(NOR) kapuból álló öt RS-tároló
alkotja. G4 és G3 kapu alkotta első
tárolót közvetlenül, míg a többit
az eléjük beiktatott ÉS (AND)-ka-
puk segítségével írhatjuk be. Így
megoldódik, hogy a második, har-
madik, negyedik, ötödik tár csak
akkor legyen beírható, ha az előző
kombinációs számnak megfelelő
tár már beíródott. Ugyanis az ÉS
kapuk egyik bemenete az előző
tár kimenetére, a másik bemenete
pedig a következő RS-tárolóhoz
tartozó kódszámnak megfelelő
billentyűhöz (1...5 bemenetre)
csatlakozik. A billentyűkről kapott
magas (H) szintű jel billenti a táro-
lókat és ez az állapotuk meg is ma-

rad, amíg a másik, közösített, R6
ellenállással alacsony (L) szinten
tartott bemenetükre magas szintű
jel nem kerül (törlés).

Helytelen kódszám benyomása
esetén (6. bemenet) a magas szint
a D7 diódán át a tárolók másik
(Reset) bemenetére jut és így törli,
azaz alaphelyzetbe hozza azokat.
Alaphelyzetben az R1-R6 ellenál-
lás biztosítja minden bemenet ala-
csony szintjét. A négy ÉS-kaput
(G13, G14, G15 és G16) a CD
4081-es IC tartalmazza, az öt RS-tá-
rolót három darab CD4001-es IC-
ből állítottam össze, melyekben 4-
4, összesen tizenkét NEM-VAGY
(NOR)-kapu van. A tárolókhoz fel
nem használt két kapu (G9, és
G10, R7, R8 ellenállás és C1 kon-
denzátor) alkotja a mágneszárat

működtető relé időzítő áramkö-
rét, amely tulajdonképpen egy
monostabil multivibrátor. Helyes
számsor beírására az ötödik RS-tá-
roló kimenete – IC3 10. láb – ma-
gas szintre változik és ez indítja az
időzítőt, amely C1 kapacitást és R8
³100 kohm ellenállás nagyságától
függő ideig D9 diódán és R16 el-
lenálláson át nyitja a T4 tranzisz-
tort, így a J relé meghúz. 

Az időzítő kimenetéről ugyan-
így vezérelt T1 tranzisztor egyrészt
egy LED-et és az OC optocstoló se-
gítségével T3 áramkörében piezo-
zümmert működtet. Így a mágnes -
zár működését fény és hang is jelzi.
Az 1. ábrán C1-nek feltüntetett ka-
pacitásérték-tartomány kb. 5...50 s
időzítést tesz lehetővé, de ez az idő
tetszés szerint csökkenthető kisebb
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Ötszámjegyes IC-s kódzár
Molnár István Mihály

Bár a cikkünk tárgyát képező kódzárnál a szomszédos számok nem lehetnek azonosak, mégis nagyon magas
a variációk száma. A készülék működésével szembeni követelmény az volt, hogy adjon billentyűhangot és a
helyes kódszám beírására bizonyos ideig nyisson egy mágneszárat, továbbé ezt fénnyel és hanggal jelezze is.

1. ábra
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kapacitású kondenzátor beépítésé-
vel. Az időzítő kimenetének magas
szintű jele egyúttal D8 diódán ke-
resztül az RS-tárolókat alaphelyzet-
be hozza, törli azokat. A billentyűk-
ről kapott H szintű jelek a T2, az
OC és a T3 áramköreinek segítsé-
gével állítják elő a billentyűhangot.
A D1–D5 dióda anódjára csatla-
koznak 1-5 sorrendben a kódnak
megfelelő nyomógombok, ezeket
össze kell kötni az azonos jelzésű
tárolók bemeneteivel is. A kód-
számsorban nem szereplő billen-
tyűket D6 anódjára vezetjük. Így
ezen „rossz” nyomógombok is ad-
nak hangot, de egyúttal D7-en át
törlik a tárolókat is, bár a kezelő
ebből semmit nem vesz észre. Hi-
bás számjegy esetén a tárolók alap-
helyzetbe kerülnek.

Megépítés

A vezérlő áramkör nyákterve a 2.
ábrán, beültetési rajza a 3. ábrán
látható. A T4 áramköre a jelfogó-
val együtt a tápegységgel közös pa-
nelre került, a hálózati transzfor-

mátor közelében. A T4-re a jelfo-
gó behúzó áramának nagyságától
függően szereljünk hűtőcsillagot! 

A tápegységben 7812-es stabili-
zátor IC-t használtam fel, áramkö-
rét a 4. ábra mutatja. Az egész ké-
szülék áramfelvétele 12 V-os, 85
ohm tekercsellenállású jelfogó
meghúzása közben kb. 150 mA,
készenléti állapotban pedig né-
hány milliamper. A tápegység és a
relé áramkörének paneljét a vásá-
rolt relé méretének, alakjának és
felszerelhetőségének megfelelően
alakítsuk ki, ezért ahhoz nyákter-
vet nem adunk. A könnyebb sze-
relhetőség érdekében a hálózati
transzformátor, a mágneszár és a
kódzár elektronikájának a tápegy-
ség paneljéhez való csatlakoztatá-
sára használhatunk nyákba for-
rasztható sorkapcsokat.

Billentyűzetnek felhasználható
fóliatasztatúra, vagy más nyomó-
gombos megoldás. A mintakészü-
léket egy régi nyomógombos tele-
fon házába építettük be. A taszta-
túra új paneljének kombinált
nyák- és beültetési rajza az 5. ábrán

található. A panel kódszámsornak
megfelelő érintkezőit az 1-5. pont-
ra, a fel nem használtakat pedig át-
hidalással a 6. pontra kell kötni. A
klaviatúra 1-6., valamint az +UT
pontját a kódzár megfelelő pont-
jaihoz hét eres lapos kábellel cél-
szerű csatlakoztatni. 

A tápfeszültség rákapcsolása
után egy sípjel esetleges felhang-
zásával az áramkör azonnal műkö-
dőképes. Hibátlan alkatrészek és
helyes beültetés esetén semmiféle
bemérésre, beállításra nincs szük-
ség. Ha ezt a kódzárat nem csak
mágneszár működtetésére, ha-
nem például riasztórendszer élesí-
tésére, kikapcsolására vagy más
célra kívánjuk felhasználni, a szük-
séges változtatások könnyen elvé-
gezhetők. Kiegészíthető úgy is,
hogy bizonyos számú hibás nyo-
mógomb használata után riaszt. A
mintakészüléket egy kertes ház-
ban szereltük fel, mintegy pót zár-
ként, hogy a ház lakóinak, ha a
hátsó udvarban tartózkodnak, ne
kelljen magukkal kulcsot vinniük,
de az ajtó mégis zárva legyen.
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4. ábra 5. ábra

2. ábra 3. ábra
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