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Bevezetés az elektronikába

6. Forrasztási gyakolat
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Lágyforrasztás
 A forrasztás két fém összekötése, úgy, hogy közben nem olvad meg 

az alkatrészek kivezetése, csak az őket összekötő forraszanyag

 A forraszanyag esetünkben hagyományos ón-ólom ötvözet 
(olvadáspon 188 ºC, forrasztási hőmérséklet ~240 ºC). Az ólom, mint 
forraszanyag használata az iparban 2006. óta tilos…

 Folyasztószer: fenyőfagyanta, vagy mesterséges gyanta, szerepe 
ketős: a felület tisztítása és a megolvadt forraszanyag széterülésének 
segítése. Az üreges forraszanyag folyasztószert tartalmaz…

 Forrasztópáka: általában elektromosan fűtöt (lehetőség szerint 
szabályozot hőmérsékletű fémtömb, amellyel a forrasztandó 
alkatrészlábakat és a forraszanyagot felmelegítjük.

 Forrasztóállomás: Páka, pákatartó, hőmérséklet szabályozási 
lehetőséggel ellátot tápegység, pákatisztító szivacsa vagy 
drótgombolyag  
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Forrasztópáka
 A forrasztópákák többsége törpefeszültséggel működik 

(tipikusan 24 V)

 A forrasztópáka hegyének  
hőmérséklete 240 – 400 ºC, 
balesetveszélyes!

 

             Ne így fogd!!!
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A forrasztás menete
 A páka hegyével lehetőleg egyformán melegítsük fel mindkét 

összeforrasztandó fémet (it az alkatrészlábat és a nyomtatot 
áramkörön a forrasztási szemet)

 Ezután érintsük a forrasztóanyagot a forrasztási ponthoz, hogy 1 – 
3 mm-nyi anyag megolvadjon és az összeforrasztandó alkatrészeket 
befussa 
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Ajánlot olvasmányok
 Forrasztani egyszerű

 Hogyan forrasszunk? – Ismerje meg a forrasztás rejtelmeit

 How To Solder: A Beginner’s Guide

http://mightyohm.com/files/soldercomic/translations/FullSolderComic_HU.pdf
https://elektroguru.blog.hu/2016/11/30/hogyan_forrasszunk_ismerje_meg_a_forrasztas_rejtelmeit
https://www.makerspaces.com/how-to-solder/
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Házi feladat
 Arduino IDE 1.0.6 telepítése (elég csak a ZIP fájl kibontása C:\-ben)

Letöltési link:  arduino-1.0.6-windows.zip

 CH340 USB-UART átalakítóhoz CH341SER.EXE letöltése és 
telepítése

 A Minipirate program kipróbálása (p parancs, >, / \ parancsok)

Ide kattints a letöltéshez!

https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
file:///C:/-ben
https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.0.6-windows.zip
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
https://github.com/chatelao/MiniPirate
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Arduino Mini Pirate előkészítése
 Beállítások:

 Alappanel : Arduino nano/Atmega328

 Soros port: ahová települ

 MiniPirate projekt
 betöltése

 Fordítás és letöltés

 Terminal ablak
megnyitása 

Terminal ablak
megnyitása
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Az Arduino nano kártya kivezetései
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Tranzisztorok lábkiosztása

NPN tranzisztorok                               PNP tranzisztorok

Ügyeljünk a polaritásra és a tokozás eltéréseire!
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Ellenállás színkódok
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