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Kalkulus összeszerelési javaslat 
 
 
Az összeszerelés ismertetésének megkezdése előtt két fontos dologra kell felhívnom a figyelmet: 
 

1. Az összeszereléshez éles és hegyes szerszámokat is kell használni. Kérem, hogy tartsák be az ezzel 
kapcsolatos biztonsági előírásokat! 

2. A mai, modern alkatrészek is, tönkremehetnek helytelen kezelés miatt, az elektrosztatikus kisülés 
következtében. Az összeszerelés megkezdése előtt biztosítani kell, hogy ne léphessen fel  
elektrosztatikus kisülés. (Angolul: ESD, azaz Electrostatic Discharge) Erről rengeteg információ van a 
Net-en. Javaslom a www.hobbielektronika.hu/cikkek/esd_vedelem.html?pg=1 oldal tanulmányozását. 

 
Az összeszereléshez javasolt szerszámok: 

- Kis vagy közepes teljesítményű forrasztópáka, „finom” munkákhoz való, hegyes csúccsal, 
- Vékony forrasztóón (kb. 0,5 mm), 
- Tűreszelő készlet, 
- Lombfűrész készlet, 
- Hegyes csipesz, 
- Akkus fúrógép és fúrószárak (1,0mm, 2,4mm), 
- Csavarhúzók. 

 

Az alaplap szerelése 
 
Magyarországon a kész paneleket meg lehet rendelni az UNIPCB Kft-től is. Az UNIPCB Kft. a Budapesti Műszaki- 
és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikai Technológia Tanszékén működik. Pontos címe: 1111 Budapest, 
Egry József utca 18. (V1-es épület) C003. 
Ügyintéző: Tiegelmann Judit. (Hétfőtől péntekig,  9

00
 és 15

00
 között.) 

A megrendelést le lehet adni a következő E-mail címen: bmenyak@ett.bme.hu , vagy a  
1 463 36 25-ös telefonszámon. 
A rendelésnél a Kalkulus azonosítója: DIY_K14. 
Egy Kalkulushoz szükséges panelek bruttó ára, postai utánvétellel együtt: 5.900,- Ft. 
Személyes átvételnél, ha nem szükséges postai szállítás, a bruttó ár: 5.400,- Ft. 
2015. márciusi adat.  
 
A Kalkulus paneljei a következő formában, egy táblában, érkeznek a gyártótól. 
Fontos, hogy a névleges lemezvastagság 1,6 mm legyen! 

 

http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/esd_vedelem.html?pg=1
mailto:bmenyak@ett.bme.hu
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 (A képen látható piros körök nincsenek a panelon. Ezek csak azokat a furatokat jelölik, amelyek fúrási 
sablonként használhatók. Az összes furat, ha szükséges, a doboz alsó felén készíthető el, 1,0…1,2 mm átmérőjű 
fúróval.  A jobb felső furat a RESET gomb közepét jelöli. A doboz alján lévő lyukon keresztül lehet a Kalkulust 
reset-elni, egy kiegyenesített gemkapocs segítségével. A bal oldali 5 furat a piezó-zümmögőhöz tartozik. A tok 
alján lévő 5 lyukon „jön ki hang”. (Ha nincs beépítve a zümmögő, ezek a furatok nem szükségesek.) 

 
A nagy panel a Kalkulus „alaplapja”. A jobb oldalon felül lévő panel kettős funkciójú: 
- Tehermentesítésére szolgál, ha a vékony és törékeny LCD-t később ki akarjuk venni a foglalatból, 
- Távtartó: ez határozza meg az LCD magasságát a dobozban. 
A négy pici panel csak távtartó. (Pozíciójukat a 3. oldalon, alul lévő kép mutatja be.)  
 
Jól lehet látni, hogy az egyes panelek 2-2 „híddal” vannak rögzítve a kerethez. A nagyobb paneleket 

könnyű kézzel kitörni. A kisebbeket, a négy távtartó panelt, egy csavar bedugásával és a panellel való ide-oda 
tekergetéssel lehet egyszerűen kitörni. 

A panelek eltávolítása után a maradék „hidakat” a panelek széléről le kell reszelni vagy csiszolni. 
 

 A panelek előkészítése után el lehet kezdeni az alkatrészek beforrasztását. Ebben a szerelési 
javaslatban bemutatott képek csak a minimális kiépítést mutatják. A Kalkulus kétféle alkatrészt tartalmaz: 
moshatót és nem moshatót. Egyszerűbb a nem mosható alkatrészeket felsorolni: a 30 darab nyomógomb. (Az 
egy darab RESET nyomógomb, ami a panel alján van, mosható változat!) Az LCD nem mosható, de nem is kell 
beforrasztani, mert foglaltba kerül. 
 
 Az alkatrészek beforrasztását a felületszerelt alkatrészekkel célszerű kezdeni. Ezek a kondenzátorok, 
ellenállások, diódák, az IC2 (74HC138), a RESET nyomógomb és a regenerálódó biztosíték (R2) 
 
Kétféle forrasztási javaslatot mutatok be: 
 
1. változat: 
 
Az alkatrészeket nagyon apró ragasztó pöttyel rögzíteni kell a panelra: 
(Itt érdemes a 4 távtartót is ragasztóval rögzíteni az alaplapra, és négy csavarral összeszorítani, hogy később is 
tartós legyen a kötés.) 
 

 
 

A fenti példában „Palmatex” ragasztót használtam, melyet fogpiszkáló segítségével vittem a panelre. A 
pöttyözés után azonnal be lehet ültetni az alkatrészeket. Itt nem az erős rögzítés a cél, hanem az, hogy a 
forrasztás idejére valamelyest tartsa az alkatrészeket.  
 
A beültetés után azonnal be lehet forrasztani az alkatrészeket: 
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(Az R4 ellenállás jobb oldala rosszul lett beforrasztva. Az R1 ellenállás még nincs beforrasztva.) 
 
2. változat: 
 
A felületszerelt alkatrészek egy-egy forrasztási felületét be kell ónozni: 
 

 
 

Az alkatrészeket csipesszel megfogva, rá kell helyezni a panelre, majd a forraszt a pákával újra 
ömleszteni, hogy az alkatrész kivezetését jól „megfogja” az ón. 
 

 
 
A furatszerelt alkatrészek beforrasztása egyszerű. Csak arra kell ügyelni, hogy a teleptartó és a PIC programozó 
csatlakozója alulra kerüljön: 
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Alkatrész oldal felől pedig így néz ki a szerelt panel, LCD nélkül: 
 

 
(A C1 és C2 némelyik képen tantál-kondenzátor. Az anyaglistában ezekben a pozíciókban kerámia kondenzátor 

szerepel, mert az olcsóbb.)  
 

Tipp: A CON2 jelölésű 3,5-ös „Jack-aljzatot” célszerű a doboz kivágásainak elkészítése után beforrasztani, vagy 
ennek a csatlakozónak a kerek nyílását kialakítani a nyomógombok beforrasztása előtt. 

A panelen lévő összes eddigi alkatrész mosható. A mosás nem követelmény, csak a folyasztószer  
(gyanta) maradványok eltávolítása után szebb lesz a panel. Én a panelek tisztítására az Electrolube gyártmányú 
SAFEWASH SWA-400H típusú vizes-bázisú tisztító-habot szoktam használni. Ez 400 ml-es flakonban kapható. Ez 
nagyon sok panelhez elegendő. (Beszerezhető: például az FDH Kft-nél. www.fdh.hu Cikkszáma: 451-265, nettó 
ára: 3.783,- Ft. 2015. januári adat.) 

Kétperces kezelés után alapos folyóvizes és ioncserét-vizes öblítés szükséges. (Az ioncserét-víz csak 
arra szolgál, hogy a panel, később, foltmentesen száradjon.) Csak a teljes száradás után folytassuk az 
összeszerelést. 
 
 
 

http://www.fdh.hu/
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Így néz ki a Kalkulus, mosás és az alkatrészek (PIC és LCD) foglalatba való behelyezése után: 
 

 
 

A piros ragasztószalag az LCD-n lévő védőfólia levételét könnyíti meg. Gyárilag, az EA DOGM 132W-5  
típusú kijelző alján is van védőfólia, amit szintén el kell távolítani. (Ez a típus háttérvilágításhoz is használható, 
ezért átlátszó. Ha nem vesszük le az alsó védőfóliát, az, zavaró lehet.) 
 Az alkatrészjegyzékben szereplő alacsony profilú foglalatba az alkatrészek lábai (PIC és LCD) 4 mm 
mélyen nyomhatók be. Az LCD, gyárilag, 7 mm hosszú kivezetésekkel érkezik. Ha az LCD alá rakjuk a távtartó 
panelt, akkor is marad 5….5,5 mm. (Nagyon javasolt az LCD-t mindig a távtartó panellel együtt kezelni. Hozzá is 
lehet forrasztani a panelhez. Ez csak összetartja a kettőt, nincs elektromos szerepe.) Így túl magas lenne az LCD 
pozíciója a tokban. Tehát az LCD kivezetéseiből le kell csípni maximum 1,5 mm-t. 

A Kalkulus áramköri panelébe már csak a nyomógombokat kell beforrasztani. Megjegyzés: a gyári 
nyomógombok elég nehezen pattinthatók be. Jól a helyükön maradnak forrasztás nélkül is. Ki lehet próbálni a 
kalkulátort a végleges forrasztás előtt is. 

A doboz kialakítása 
 

A Kalkulus dobozán az LCD és a billentyűzet nyílásait házilag a legegyszerűbb lombfűrésszel kivágni. A 
kivágás méretezett rajzát a K14_cutout.pdf tartalmazza. A rajz alapján be kell jelölni a vágási vonalakat. Hogy 
pontos legyen a jelölés, célszerű a lenti képen használt eljárást alkalmazni. A műanyag doboz oldalai kissé 
kúposak és az élek pedig lekerekítettek. Nehéz a jelöléshez bázisvonalat találni. Az acél-derékszöget neki kell 
ütköztetni a doboz oldalának. A derékszög és a vonalzó találkozása a bázisvonal egy pontja. Fontos, hogy a 
vonalzó 0 pontja teljesen a szélén legyen! 

Célszerű picit kisebb nyílásokat vágni, azaz az oldalaktól mért távolságok nagyobbak. Több utólagos 
megmunkálással (reszeléssel) jár, de az eredmény pontosabb lesz. 
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Így néz ki a Kalkulus doboza a lombfűrészelés után. 
 

A lombfűrészelés után kezdődik a legunalmasabb munka: a reszelővel való méretre alakítás. Először 
közepes méretű lapos fémreszelőt szoktam használni, majd tűreszelővel finomítottam. Többszöri 
próbálgatással, igazítással egész jó eredményt lehet elérni. Az LCD kivágásánál egy 45

o
-os letörést is javaslok. 

A 3,5-ös „Jack” csatlakozó beforrasztása után a doboz kialakításának utolsó lépése annak a nyílásának 
kifúrása. A csatlakozó hengeres, „kilógó”, részének az átmérője: 6 mm. A csatlakozó középpontjának kijelölése 
a felső doboz-rész oldalára nem egyszerű feladat.  

A doboz alsó részén alig kell néhány tized millimétert kimunkálni. Ha a panelt beleültetjük az alsó 
részbe, be lehet jelölni annak oldalán a furat középvonalát. A panel kivétele után a felső részt rárakva az alsóra, 
a felsőre is át lehet jelölni a furat középvonalát. Most már csak a felső rész élétől kell a furat középpontját 
bejelölni. Ez nálam 2,3 mm volt. Az üres doboz összecsavarozása után 5 mm átmérőjű fúróval fúrtam ki dobozt. 
Ez kisebb, mint a szükséges átmérő, de hiba esetén könnyebben javítható. Jobb, mintha egyből 6-os fúróval 
fúrtam volna. A végleges kimunkáláshoz a gömbölyű tűreszelő használatát javaslom. Az eredményt az alábbi 
kép mutatja be: 
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A doboz kialakításához a legkorábbi Kalkulus „deszkamodell” paneljét szoktam használni. A kijelző 

ennél a gépnél a DOGM132L-5 változat. (Világoszöld alapon fekete karakterek. A valóságban sokkal jobb a 
kontrasztja, mint ahogy az a képen látható.) 

 
Ha már ennyit dolgoztunk a saját készítésű számológépünkön, akkor érdemes még egy kis energiát 

arra fordítani, hogy szebb billentyűzete legyen, mint a fenti képen látható. Sajnos, a gravírozott billentyűzet 
szóba sem jöhetett. Pedig az lenne a legszebb. Második megoldás, valamilyen grafikai tervező programmal, 
M1:1 méretarányban megrajzolni a billentyűzet feliratait, majd öntapadós fóliára kinyomtatni, kivágni és 
felragasztani azokat. Az alábbi kép az A4-es méretű lapból kivágott billentyű címkéket mutatja be. Vannak fehér 
és fekete billentyűhöz valók is. A letölthető file: K14_key_new.cdr 

 

 
 
Célszerű a kiválasztott címke-lapot átlátszó, víztiszta öntapadós fóliával leragasztani. Könnyen 

tisztítható lesz gyengén nedvesített papír zsebkendővel vagy vattával. A védőfólia legyen kicsit nagyobb, mint a 
kivágott papír. Így szétvágáskor nem mozdul el a még fel nem vágott rész. Létezik matt és fényes felületű 
víztiszta fólia is. Szerintem, a fényes a jobb, mert kicsit kontrasztosabbak a címkék. Nagyméretű fólia hiányában 
jó a széles „Cellux” is.  

Tipp: fekete gomb-sapkák esetén célszerű a kivágott címkék élét fekete (alkoholos) filctollal 
befeketíteni. A címke éle nem fog „világítani”, ha oldalról nézzük. (Nagyon pepecselős munka!) 
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Az elkészült KALKULUS: 
 
 

 
 

2015. március 
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Kiegészítés a Kalkulus szereléséhez 
 
A Kalkulus jelenlegi változatának kapcsolási rajza még nem tartalmaz egy diódát, melyet az R2 jelű, 

1MΩ-os ellenállásra kell forrasztani. Az R2-es ellenállás, a PIC RX1 [18-as láb] bemenetét húzza fel a 
tápfeszültségre, hogy ne „lebegjen”. A PIC-ben lévő 1-es soros-portot hibakereséshez és adatátvitelhez lehet 
használni. A Kalkulusban nincs soros (RS-232) szintillesztő áramkör, a port kivezetései közvetlenül kapcsolódnak 
a külvilághoz. Ez azt jelenti, hogy a soros jelek, nyugalmi (idle) állapotban magas szintűek. A Kalkulushoz 
csatlakoztatható USB-soros konverter TX kivezetésén is magas szint (3,3V) van. Megfelelő áramkör 
használatakor a kimeneti (TX) jel 16mA-rel is terhelhető. Figyelembe véve azt is, hogy a PC felől jövő jelek 
nagyon ritkák, az idő 99,9….%-ban ez a kivezetés magas szinten van és ezen, az utólag beforrasztott diódán 
keresztül, bőségesen ellátja a Kalkulus áramigényét, amely a „hosszú”  (20-50 msec) számításoknál (szorzás, 
osztás, trigonometrikus műveletek stb.) sem haladja meg a 12 mA-t. A soros konverter használatakor le lehet 
venni a JP1 jelű rövidzár-dugót és így kímélni lehet az elemet. 

 

 

 
 
 
 
Én az FTDI gyártmányú, FT230X típusszámú (www.ftdichip.com/Products/ICs/FT230X.html) USB-soros 

konverter áramkörét használom, egy, erre a célra tervezett kis panelen. 
A Kalkulus soros-portjának bekötése: 

 

PIC RxD 
 
PIC TxD 
 
 

GND 

USB-soros 
átalakító felé 

http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT230X.html
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Más gyártmányú konverter IC is használható. Arra ügyelni kell, hogy a kimeneti TX jel feszültsége 

3…3,3V között legyen.  
 
Az USB-soros átalakító áramköröket készen is meg lehet vásárolni, többek között, az FDH Kft-nél 

(www.fdh.hu) (2015. augusztusi árak.) 
 
 

Típusszám Forgalmazó 
cikkszáma 

Nettó ár/darab Megjegyzés 

TTL-232R-3V3-AJ 
USB konverter – 
3,5mm-es sztereó 
„JACK” 

174-0360 5.637,- Ft  A 3,5-ös „Jack” csatlakozó bekötése pont 
fordítottja az általam használtnak.  
DS_TTL-232R_CABLES.PDF 

TTL-232R-5V-WE 
USB konverter –  
6-eres vezeték, 
csatlakozó nélkül 

174-0365 5.637,- Ft  
 
DS_TTL-232R_CABLES.PDF 

TTL-232R-3V3-PCB 
USB – TTL konverter, 
vezeték nélkül 

174-0367 4.228,- Ft Az USB – soros konverter nem tartalmaz 
vezetékeket. A felhasználónak kell kialakítani 
az alkalmazástól függően. 
DS_TTL-232R_PCB.PDF 

  
2015. augusztus 
 

 

http://www.fdh.hu/

