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ALTERNATÍV OKTATÁS  - II. - Folytatás : 

FREINET PEDAGÓGIA 

A XX. század végén egy ismeretlen franciatanár, Freinet Celestin felállít egy 
pedagógiai rendszert, ami később Freinet pedagógiaként válik közismertté. 
Életének nagy részét egy kis francia faluban töltötte, ahol láthatta az életre 
nevelés szükségességét. Ma már több mint 40 országban, szerte a világon több 
tízezer gyermek tanul meg az általános iskolai oktatásban a Freinet pedagógiai 
módszerrel írni, olvasni és felkészülni az élet nehézségeinek leküzdésére. 

A Freinet pedagógia egyértelmű alapelvei: gyermekközpontú iskola, motivált 
iskolai munka, személyre szabott tevékenység, szabad véleménynyilvánítás és 
kommunikáció, együttműködési kézség, feltáró-kísérletező tanulás, globális 
oktatási tevékenységek. 

A Freinet pedagógia szerint a diák aktív részvevőjévé válik az oktatásnak, 
nem egyszerűen egy hallgató (befogadó „tartály”), ami a tudásfolyam felfogására 
szolgál. A megszokott tanítási doktrínákat kritikai elemzéseknek veti alá és az 
iskolai foglalkozásokat szórakoztató tevékenységekké alakítja át. A Freinet 
módszer elkerüli a régi oktatási doktrinák hátrányait, s megvalósítja azt, hogy az 
iskolai munka játék legyen. Megvalósítja a „munka-játékot” (a játékos munkát), 
szemben a „játék-munkával”. Az önként vállalt munka szerepe mind az 
oktatásban, mind a tanulásban kiemelkedik. A hagyományos iskolákban tipikus, 
hogy a munkaerő rabszolga-munkának tekinti a feladatát. A Freinet pedagógia 
szerinti szabadság nem azt jelenti, hogy nem kell csinálni semmit, hanem azt, 
hogy van választási szabadság a különböző lehetőségek közül. Az egyénekre 
szabott munka több időt biztosít azoknak a tanulóknak, akiknek a tanuláshoz 
több időre van szüksége. Freinet feltételezi, hogy minden gyermek egy adott 
pillanatban a legjobbá válhat, ha egyénileg van lehetősége kibontakozni. A 
csoportos munka és a hierarhikus kapcsolatrendszer nem ideális. Freinet 
pedagógia „maximális felelősséget jelent egymás iránt és megtanítja a 
gyermekeket egymás tiszteletére”. (Idézet Lelouard Denise Fouquer 
levelezéséből, Franciaország, Modern Iskola Nemzetközi Együttműködési 
Intézete) 

A Freinet pedagógiához használt technikák: iskolai napló, iskolai levelezés, 
dokumentumelemzés, plasztikus önkifejezés, testi önkifejezés, kézimunkák, 
színpadi önkifejezés, szabad szövegalkotás és kirándulások. Freinet pedagógiai 
eszközök: javítási naplók, dokumentációk, egyéni munkaterv, szabadalmak, 
önértékelések, értékelések. A tanulóközösség szervezési formája: együttműködő 
osztályok, munkacsoportok, adott élő projektre szervezett közösségi forma. 
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A Freinet oktatási módszer központjában az áll, hogy a problémákat 
(feladatokat) csoportosan, pedagógusok által irányítva oldják meg a gyermekek. 
A kiscsoportos foglalkozások láthatóan ennek az oktatási módszernek az alapját 
jelentik. A csoportok kialakulása a gyermekek belátására van bízva, s ez 3-4 
hetet vesz igénybe. Az oktató passzivitása ebben a kérdésben lehetővé teszi a 
gyermekek számára, hogy elsőként ismerje fel a csoportbeli tagság, mint az 
együttműködési készség értékét. 

Ebben az esetben a pedagógus szerepe arra korlátozódik, hogy biztosítsa az 
anyagokat, amik szükségesek az oktatáshoz. Elérje és fenntartsa a bizalmat és 
lehetővé tegye mások véleményének figyelembe vételét. Legtöbb esetben a tanár 
csak egy lelkes megfigyelő, aki irányítja és koordinálja a diákok tevékenységét. 

 Ennek a leírt pedagógiai módszernek az alkalmazhatósága kiterjed az 
általános iskolai, gimnáziumi és középiskolai oktatásra. 

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE 

A Lépésről-lépésre („Step by Step”) program gyermekek - születéstől 13 éves 
korig - valamint családtagjaik részére lett kidolgozva. Romániában 1994-ben 
indult a program „Head Start” néven, amely 1995-ben, mint Lépésről-lépésre 
(„Step by Step”) vált ismertté. A Soros Alapítvány kezdeményezésére a „Nyílt 
Társadalom” program keretén belül a Nemzeti Oktatási Minisztériummal 
együttműködési megállapodás aláírása jött létre. A program 1998 márciusa óta a 
„Step by Step Oktatási és Fejlesztési Szakmai Központ” által van irányítva. E 
központ új utakat ajánl a jövő generációjának a nevelésére, folytatva az aktív 
részvételt a nyitott társadalmak programban. 
A Lépésről-lépésre program létrehozza az alapját, a magatartás-formáját, az 
ismeretanyagát és készségeit annak az oktatási módszernek, amelyekre a 
gyerekeknek a jövőben szükségük lesz a gyors változások miatt. A program 
abban a szellemben készült, hogy tiszteletben tartja minden országnak a sajátos 
szükségleteit, és kulturális hagyományait. Abban a szellemben, hogy tiszteletben 
tartja az emberi jogokat, és a jogi egyezményeket. 
A Lépésről-lépésre összhangban van az alternatív nemzeti oktatási tantervvel, a 
nemzeti szabványokkal, alkalmazkodik a helyi kultúrához, miközben a program 
integrálva van az oktatás nemzetközi szabványaival és legjobb gyakorlati 
megoldásaival. 
A program támogatja a gyermekközpontú oktatást. A tanítás a gyermekek 
igényeihez igazodik és a gyermekek érdekeit veszi figyelembe.  
A szervezett tanulási tevékenységi központok, a család és a közösségek 
bekapcsolódnak a gyermekek oktatásába, tiszteletben tartják és méltányolják az 
emberi sokszínűséget, befogadóképességet, támogatják a hátrányos helyzetű 
csoportokat. A Lépésről-lépésre alternatív oktatási módszer küldetése, hogy  
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fejlessze minden gyerek képességét a kreatív gondolkodásra. Alakítsa ki a 
kritikus gondolkodás, a választási lehetőségek felismerésének képességét és azt  
a képességet, hogy egyéni meghatározásokat és megoldásokat találjon a 
problémákra. Könnyen kommunikáljon, tárgyaljon másokkal, megértsen 
másokat. A Lépésről-lépésre programban minden osztálynak két tanára van. A 
nap elején, reggel, a Lépésről-lépésre osztályban egy találkozó van. Ez a 
találkozó nem egy lecke. Hossza változó, eltarthat 8:00-tól 9:00 óráig. 
Lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek köszöntsék egymást, beszélgessenek, 
megtudják a napi témát és a várható tevékenységeket. Ezek a várható 
tevékenységek nem részei a reggeli találkozónak. Ez az egyik jellemzője a 
Lépésről-lépésre alternatív oktatási módszernek, és csak az általános iskola előtti 
és az általános iskolai oktatásra vonatkozik. Azok a 8-16 év közötti diákok, akik a 
teljes iskolai modell szerint tevékenykednek, a tevékenységük központja az 
olvasás, írás, matematika, tudományok, művészet, építészet és más területek. A 
tanulóknak különböző feladataik vannak: a gyermek a felelős, hogy részt vegyen 
a képzésben, az oktatási központokban az anyagokat rendben tartsa, vigyázzon a 
virágokra, stb. 

A JENA TERV 

Ez az alternatív oktatási módszer a németországi Jéna-i Egyetemről kapta a 
nevét. Évekkel ezelőtt, 1924-ben egy kísérlet indult ebben az iskolában. Petersen 
Péter egyetemi tanár Locamo-ban egy nemzetközi kongresszuson még az évben 
bemutatta az oktatási kísérlet elméleti szempontjait. Idővel, látva a figyelemre 
méltó eredményeket a JENA TERV-et elkezdték széles körben használni, 
támaszkodtak e tanítás alapelveire: csoportos foglalkozás – a gyerekek a legtöbb 
időt vegyes korcsoportokban töltötték el -. A családi modell. A tevékenységek 
alapjai azok voltak, amelyek az emberi létet meghatározzák, a beszélgetés, a 
játék, a munka, az ünneplés az osztályteremben, a csoportszobában, vagy egyéb 
olyan helyen, ami az oktatás célját szolgálja. (A hét elején és végén fesztiválok, 
évfordulók, egy gyermek, vagy egy gyermekcsoport érkezése és távozása az 
iskolából, vallási, vagy nemzeti ünnepek, és más fontosabb események a 
magánéletből, az iskolából, vagy a közösségből.) Résztvétel az irányításban, a 
közös helyiségek iránti felelősség, a rend iránti érzékenység fejlesztése, a 
gyermekek részt vétele az oktatási gyakorlatokban és a munka 
megszervezésében, a terület-rendezésben, az osztály irányításában, szabályok 
felállításában, stb. A Jéna-i alternatív oktatás jelenleg tanulmányozás alatt áll a a 
jövőbeni alkalmazási lehetőség céljából. 

Minden ilyen típusú oktatás megérdemli a figyelmünket, de a román társadalom 
az egyetlen állam, ahol szokásosan ezeknek a fogalmaknak befogadása és ezek 
teljes asszimilációja időt vesz igénybe. 

                                                                    Prof. Kovács Imre– YO2LTF 
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A KOOPERATÍV (EGYÜTTMŰKÖDŐ) TANULÁS 
        - I -  
        Prof.Haiduc Laura 

        Hermes Gazdasági Főiskola 
      Gimnáziumi-szerkezetű Iskola Nr.7 Petrozsény 
 

Interaktív (kölcsönhatású) tanítási módszer – a tanulási folyamat elősegíti a 
tanítás minőségének fejlődését – aktív jellegű oktatási eljárás – valóságos értékű 
jelenlét és aktivitás – a tanuló személyiségét formálja. 

Kooperatív (csoportos együttműködő) tanulás fejlesztése, sokféleség 
tisztelete, szociális készségek. A tanulók csoportokra vannak osztva. A diákok 
felismerik, hogy szükségük van egymásra ahhoz, hogy a csoport elé tűzött 
feladatot meg tudják oldani. Segítenek egymásnak a tanulásban, bíztatják 
egymást és megosztják egymás közt az elképzelésüket, amit tudnak, előadják 
másoknak, vitatkoznak, magyaráznak. 

A tanulási eljárás fontos eszköze lehet annak, hogy a leckéket sokkal 
érdekesebbé tudjuk tenni. Segíti a tanulókat abban, hogy döntési variációk 
szülessenek, amik elősegítik a tananyag tartalmának megértését és azok 
alkalmazását a valóságos életben. 

Az aktív (tevékeny) tanulási módszer rendkívül hasznos a tanításban, 
ismereteket épít fel, fejleszti a megfelelő tanulói gondolkodást mind a tanulói, 
mind a mindennapi életben. 

A továbbiakban be fogok mutatni néhányat ebből a modern módszerből, 
amit a román nyelv-, és irodalom órákon gyakran használok. 

 
 

1.MUNKALAP MÓDSZER 
 

A munkalap információs tartalom összefoglalására és rendszerezésére 
szolgáló eszköz. Rajzoljunk a táblára/füzetbe két egymásra merőleges tengelyt 
úgy, hogy az négy részre ossza a felületet. 
 
Például: a diákok olvassák/hallgatják a szöveget. Az a feladat, hogy rögzítsék a 
munkalapon az I. negyedben a hallott, vagy látott képet, a II. negyedben a 
kulcsszavakat, melyeket annak érzünk, a III. negyedben állítsunk fel kapcsolatot a 
szöveg tartalma és az élettapasztalatunk között, a IV. negyedben hozzunk létre 
alapszabályt, ami a szövegből következik. 

A munka folyhat szemtől-szembe csoportosan, vagy egyénileg. 
A munkalap tér negyedeinek tartalma változhat a lecke célja szerint 

(kifejezések, esszék, helyesírás, jellemzések, hibajavítási gyakorlatok, nyelvtani 
elemzések, és így tovább.) 
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 Előnyei: 

• Serkenti a figyelmet és a gondolkodást 
• Személyre szabottan elősegíti a megértést 
• Hozzásegít a tömör összefoglaláshoz és a lényeglátáshoz 
• Elősegíti az új ismeretek befogadását 
• Sikeresen alkalmazható ismétlésekkor és a tudás elmélyítésekor 
• Különböző időpontokban megtartott órák esetén is alkalmazható 
• Serkenti a tanulók érdeklődését a tanításban 
 

 
2. KLASZTER 
 
Ez egy grafikus rendszerező módszer, ami egy témán belül hálózat-szerűen 
felvázolja az összefüggéseket az elképzelések között. 
Ez a technika arra ösztönzi a diákokat, hogy az ismeretanyag rendszerezésében 
gondolkozzanak szabadon és nyíltan. Használható módszer mind a tanításban és a 
tanulásban, mind a tanulmányi eredmény feljavításában. 

A klaszter egy hatékony munkaleírás (dolgozat), kisebb motivációt igényel a 
tanulóktól. 

Lehet rendezetlen, amikor a tanulók leírják az összes lehetséges 
elképzelésüket, vagy félig-felügyelt, amikor a tanár meghatároz bizonyos számú 
kritériumot, amelyek szerint a tanulók összeállítják a leírást (dolgozatot). 
 
Előnyei: 

• Ne kritizáld a javasolt elképzeléseket 
• A tanulóktól elvárt információknak akár szabad, vagy akár előre 

meghatározott kritériumok szerinti leírására használhatjuk 
• Egyénileg alkalmazható, párban, vagy csoportosan 
• A lecketanulás során bármikor alkalmazható 

Gondolkodást igényel és képességet arra, hogy tömör összefoglalást, elemzést és 
összehasonlítást tudjon tenni a tanuló 
 
3. KVINTETT 
 

A kvintett (öt soros) módszer a tanuló erősségeire összpontosít. Segít 
felépíteni az információk összegzésének és elemzésének a képességét, valamint 
elősegíti azt, hogy a tanuló pár szóban képes legyen elmondani a gondolatok, 
érzések és hiedelmek összetettségét. 

A kvintett egy vers, amely megköveteli egy szöveg 
tartalmának/mondanivalójának tiszta nyelven történő elemzését, leírja az adatokat 
és az adott témáról, vagy tárgyról észrevételeket mutat be. Ez a vers öt sorból áll, 
melynek felépítése bizonyos szabályok betartását követel meg a tanulóktól és 
elkészítésére 5-7 perc áll rendelkezésre. 
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A munka egy, az aznapi, vagy előző leckében szereplő kulcsszón alapszik. A 
tanulóknak megfelelő időben be kell mutatni a társainak - akikkel az osztályban az 
adott témáról beszélgettek - a kreatív képességüket. 
 
A kvintett elkészítésének az alapszabálya: 
- az első sor a téma-üzeneten (egy főnéven) alapszik 
- a második sor két szóból áll (jelzők, melyek a téma-üzenet tematikus 
tulajdonságait mutatják be) 
- a harmadik sor három szó (főnévi igenevek, kifejezik a téma cselekményeit) 
- a negyedik sor négy szóból áll, mely egy mondatot alkot (a téma-üzenet kifejező 
valamilyen lényeges szóval kezdődik) 
- az ötödik sor egy egyszerű szóból áll, ami összegzi a témát/elképzelést 
 
A módszer előnyei: 
- átalakítja a tanulók objektív-szubjektív tanulási módszereit 
- a saját fejlődésük társakkal együtt történik 
- aktívan igénybe veszi a pszichológiai ismeretek összességét 
- a tanulóknak optimális feltételeket biztosít mind az egyéni, mind a csapat 
munkában 
- fejleszti a kritikus gondolkodást 
- elősegíti a motivációt a tanulásra 
- lehetőséget ad a saját teljesítmény felmérésére 
 
Az interaktív tanítási módszerek eredménye a fokozott motiváció a tanulásban és 
az önbizalom növekedése. Elősegíti a pozitív hozzáállást a tantárgyak iskolai 
tanulásához. E jó képzés képes elősegíteni, hogy a gyermekek és a tanítás 
kölcsönhatásba lépjenek egymással, ami jobban felkészíti őket a szociális 
munkára. 
 

Folytatása következik... 
 

 
Irodalom jegyzék: 
1. Limba română, manual pentru clasa a VI-a, autori Elena Mazilu Ionescu , 
Valentina Jercea, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010,                
 2.Gramatică, fişe de lucru pentru clasa a VI-a, autori Eliza Mara Trofin,  
 Luminiţa Ardelean, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006,  
 3.Ghid de practică pedagogică la limba şi literature română, Ioana Banaduc,Ed. 
Mirton, 2006. 
4.Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnziu şi liceu, Corneliu Crăciun, 
Ed. Emia,Deva, 2009; 
5.Strategii didactice interactive, Crenguţa-Lăcrămioara Oprea, EDP,Bucureşti, 
2009. 
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Mit ér egy egyszerű rádiócső vizsgáló? 
(Forrás: „Heartst Electronic Products” www.electronicproduct.com) 

 
 

Katódmér ő: Mérőkészülék vákuumcsüvek katódfeszültségének mérésére  
 
 
Mi sem egyszerűbb – gondolnánk -, 
mint egy jó rádiócső vizsgáló. 
Valójában azonban a legtöbb ilyen 
műszert a különböző típusú 
rádiócsövek (más néven 
vákuumcsövek, vagy elektroncsövek) 
vizsgálatára igen bonyolultan lehetett 
használni. Egy adott mennyiségű 
csőnek a bevizsgálása hosszú 
beállítási időt igényelt. Minél nagyobb 
volt a vizsgált darabszám, illetve 
minél nagyobb számban volt szükség 
egy adott cső esetében hangolásokra, kapcsolgatásokra, annál nagyobb volt a 
vizsgálatot végző személy hibázásának a lehetősége. Az évek során a 
műszergyártók azonban megpróbálták a mérési beállítást különböző módon 
gyorsabbá, egyszerűbbé és üzembiztosabbá tenni. 
 
Az 1960-as években népszerű elektroncső vizsgáló műszereket készítettek. 
Ezeknek rendszerint legalább tíz fokozat-kapcsolójuk és két hangoló-gombjuk volt. 
Ezeket kellett kezelni a különböző típusú csövek vizsgálata során. Gyakran 
azonban beállítási hibák történtek, ami vagy a cső állapotára vonatkozó hibás 
minősítést eredményezte, vagy - ami még rosszabb - tönkretett egy teljesen 
hibátlan elektroncsövet. 
 
A beállítási lépések száma jellemző adat volt az 1950-es és 1960-as évek során 
gyártott minőségi elektroncső vizsgáló műszerek esetében. Az már előny volt, ha a 
csővizsgáló rendelkezett szabályzással a különböző szükséges cső-feszültségek és 
paraméterek előállítására. 
Közben a gyártók további új csöveket mutattak be, ezért a beállítási táblázatokat 
aktualizálták. E táblázatokkal ugyanis könnyebb volt ellátni a felhasználót, s nem 
vált szükségessé a csővizsgálók villamos módosítása. 
 
Számos kísérlet volt azzal kapcsolatban, hogy tervezzenek olyan csővizsgálót, ami 
a beállítási hibákat megszüntetné. Az 1920-as évek végén, illetve az 1930-as évek 
elején készült vizsgáló műszereknek még nem kellett sokféle csövet vizsgálniuk. 
Tény, hogy a korai időkben használt csővizsgálókon fel voltak tüntetve a csövek 
típus-számai a megfelelő csőfoglalat mellett. 
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Ezen az ősrégi, 17-es modellnek nevezett kiváló műszeren nem volt semmilyen 
szabályzógomb, vagy átkapcsoló a beállításhoz 

 
A legkomolyabb modell, a 17-es látható a felső ábrán, melyet az 1920-as évek 
végén gyártották. Abban az időben ez a műszer a leggyakoribb 16 cső vizsgálatára 
volt alkalmas. A 17-es modellen a megfelelő vizsgáló csőfoglalat mellett fel volt 
tüntetve a cső száma, valamint a meredeksége, és amikor a cső bele volt helyezve 
a foglalatba, a műszernek áramot (milliampert) kellett mutatnia. 
A mérést végzőnek az volt a dolga, hogy bele tegye a csövet a megfelelő 
foglalatjába, meg kellett nyomni egy gombot, és a műszeren leolvasott értéket 
össze kellett hasonlítani azzal az értékkel, ami az előlapon a cső száma mellett fel 
volt tüntetve. 
 
Ezeknek a korai rádiócső vizsgálóknak annyira kevés cső vizsgálatára kellett 
alkalmasnak lenniük, hogy ma már nem használhatók. Viszont gyűjtők által 
nagyon keresettek, aukciókon az áruk elérhetik a 150,- dollárt is, függően a 
gyártótól, a típustól, és a műszaki állapotától. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
     11. oldal                                           Hobby ?                         Nr.1 --> 2013 
  

 
 

Ez a különleges, bizalomgerjesztő csővizsgáló egy 56 állásos forgó-tárcsával 
rendelkezett 

 
Az 1930-as években az Arkansas állambeli (USA) Little Rock városában levő 
„Apparatus Design Company” („Készülék Tervező Társaság”) által gyártott 
„Confidence” („Bizalom”) elnevezésű rádiócső vizsgáló 8db egyszerű számozott 
csőfoglalattal rendelkezett, valamint volt rajta egy nagy forgó tárcsa, amelynek 56 
állása volt. 
 
A csővizsgálatot végzőnek (technikusnak) rendelkezésére állt egy táblázat, amely 
megadta neki, hogy az adott csövet hányas számú foglalatba kell bedugni és a 
forgó tárcsát hányas számra kell állítani a vizsgálat során. Sajnos pár éven belül 
annyira sok újfajta cső jelent meg piacon, hogy a „Confidence” rádiócső vizsgálót 
már nem lehetett alkalmassá tenni az újak vizsgálatára. Ezért a típus rövid idő 
alatt abszolút elavultnak volt tekinthető. Viszont több ezer készült belőlük, így 
még ma is igen népszerű a gyűjtők körében. A legtöbbet ma is 100,- dollár alatt 
meg lehet kapni. 
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Ennek a Supreme Instrumens csővizsgálónak az előlapjára összekötő vonalak 
voltak felfestve, hogy útbaigazítást adjanak a vizsgálatot végző személynek a 

nyomógombok és átkapcsolók megfelelő beállítására 
 
Az 1940-es években a „Supreme Instruments” („Kiváló Műszerek Gyára”) 
legyártott egy sorozatot nyomógombos csővizsgálókból. Egy forgatható hengerre 
volt felírva a nyomógomboknak és átkapcsolóknak a rádiócső típusától függő 
beállítási pozíciói. A függőlegesen oszlopban elhelyezett nyomógombok és az 
átkapcsolók pozíciói az előlapon szám és betűjelzésekkel voltak ellátva. Ezzel a 
megoldással úgy gondolták, hogy csökkenteni tudják a lehetőségét a beállítási 
hibáknak. 
A „Supreme” gyártó ezt a jól értelmezhető, grafikus előlap megoldást alkalmazta a 
további csővizsgáló műszereinél is, egészen a 1950-es évekig. Ma ezeket a 
műszereket üzemképes állapotban 50,- és 100,- dollár között lehet eladni. 
 
Az 1950-es években a rádiócső vizsgálók megjelentek az élelmiszer boltokban és a 
sarki vegyesboltokban is. Ez rendkívül fontos volt, hogy (a rádiócsöveket árusító 
boltok részére) rendelkezésre álltak bárki által használható kivitelű csővizsgáló 
műszerek. Ezeket olyanra tervezték, hogy a lehető legkevesebb nyomógomb és 
átkapcsoló segítségével bárki könnyen mérni, vizsgálni tudjon. Nem volt ritka az 
olyan csővizsgáló, amelynek több, mint 50 számozott csőfoglalata volt. 
 
A használónak ki kellett keresni a cső típus-számát egy táblázatban és be kellett 
dugni a vizsgálandó csövet abba a számú csőfoglalatba, amelyet a táblázat így 
megadott. Utána egyszerűen meg kellett nyomni egy gombot és megkapta a 
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 vizsgálat eredményét. Bár ezek a csővizsgálók csak azt a tájékoztatást adták a 

rádiócsőről, hogy jó-e, vagy rossz, de könnyű volt használni. Lehetővé vált, hogy 
(e területen) gyakorlatlan bolti eladó is tudott vákuumcsövet eladni. Sok ilyen 
vegyesbolti csővizsgáló még megtalálható gyűjteményekben. Sajnos méretüknél 
és a szállítási költségüknél fogva rendszerint 150,- dollár alatti az áruk. Gyakoribb, 
mint nem az is, hogy egy adott csőtípushoz beépített elektronikus jelforrás miatt 
veszik meg ezt a műszert. 
 
Az 1950-es és az 1960-as évek elején egyszerű, már házi használatra alkalmas 
csővizsgálókat árultak a műszaki boltokban és vegyesboltokban. Ezek a kis 
vizsgáló műszerek elemes áramforrással működtek és csak a legalapvetőbb 
vizsgálatra, a fűtőszár ellenőrzésére voltak alkalmasak, hogy az jó-e? A legtöbb 
ilyen elemes csővizsgáló esetében egy kis jelzőlámpa mutatta a fűtőszál 
folytonosságát. Ezeknek a kézi csővizsgálóknak kicsi, vagy egyáltalán nincs 
értékük, kivéve, ha gyűjtőnek kell. 
 

 
 

Ez az „EZ” csővizsgáló 110V váltakozó árammal vizsgálta a csövek fűtőszálait 
 
A legveszélyesebb csővizsgáló, amelyet valaha láttam, az „EZ Tube Tester”. E 
műszert a Macon városban található (Georgia, USA) „EZ Tester” Kft. gyártotta 
1952-ben. 3 x 5 collos adatkártya tartó található a fából készült dobozban és éjjeli 
lámpa is van bele építve. Összesen 39db adatkártya tartalmazza a vizsgálati 
adatokat. Vizsgálatkor a csőlábakat át kell dugni a csőtípushoz illeszkedő 
adatkártya lyukasztásain és a mérőzsinórokat az utasításnak megfelelő 
csőlábakhoz kell érinteni. Így ellenőrizhetjük az izzószál folytonosságát és zárlatát.  
 
A mérőzsinórok, amit kézben tartunk, és a csőlábakhoz érintünk, közvetlenül 
110V-os feszültségszinten vannak. Amennyiben az ember elsőre nem végezte ki 
magát, mint a villamos székben, jó esély volt arra, hogy a váltakozó áram 
megrázta és vizsgált rádiócsövet összetörte. Ha sikerült hozzáérinteni a 
mérőzsinórokat a rádiócső megfelelő lábaihoz a lámpa világítva jelezte, hogyha a 
cső jó. Egy eredeti „EZ Tube Tester” már csak egy beszélgetés során került szóba, 
s valószínű, hogy már nincs semmilyen valós értéke. 
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A Hickok 121 „Cardmatic” csővizsgáló  
 
Végül az 1950-es évek végén a Hickok Electrical Instrument Kft. által jegyzett 
professzionális csővizsgálót lehet megemlíteni, amely a különböző vákuumcsövek 
százait volt képes beállító kapcsolók és tárcsák segítségével vizsgálni úgy, hogy 
védve volt a beállítási hibák ellen. Ez az egyedi csővizsgáló szintén lyukkártyát 
használt. A Hickok cég ezt az újfajta lyukkártyás csővizsgálóját „Cardmatic” 
csővizsgálónak nevezte el. A „Cardmatic” több, mint 300 fajta csőre volt ellátva 
beállító kártyával. E készletben levő kártyák mellett még további több száz kártya 
állt rendelkezésre azért, hogy saját kártyát lehessen készíteni, olyan csövekre, 
amelyekre nincs kártya a készletben. Voltak benne a csővizsgáló kalibrálására 
szolgáló kártyák is. 
 
Egy csőnek a vizsgálata a „Cardmatic” csővizsgálóval úgy történt, hogy a 
vizsgálatot végző személynek (technikusnak) meg kellett keresni a vizsgálandó 
csőnek megfelelő lyukkártyát, s azt bele kellett helyezni a műszeren levő nyílásba. 
Utána megnyomta a műszer tetején lévő nyomógombot, s az mechanikai 
nyomással automatikusan átnyomott tüskéket a lyukkártya szabad lyukain. Így 
automatikusan beállította a vizsgáló műszert az adott cső vizsgálatára. 
Amennyiben egy csőnek a vizsgálata több részre volt bontva, akkor annak 
megfelelően több különböző kártya tartozott az egyes részvizsgálatokhoz. 
Manapság a Hickok „Cardmatic” csővizsgálói nagyon keresettek mind a 
technikusok, mind a gyűjtők körében. Nem ritka, hogy e fajta csővizsgálónak a 
katonai változatát 1000,- dollár felett lehet eladni. Bármelyik sorozatú, műszaki és 
technikai szempontból jó állapotban lévő Hickok „Cardmatic” elektroncső vizsgálót 
általában több száz dollárért el lehet adni. 
 
További információkat ezekről a nagyon régi csővizsgálókról megtudhat, ha 
megnézi az én gyűjteményemet a StevesAntiqeTechnology.com Web-oldalon. 
 
         2013. január 31. 
 

A cikk adaptálását és fordítását végezte: Prof. Nagy Lajos – HA8EN, 
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Halloween estéje 
 
     Szerző : Tetileanu Monica Mihaela    Clasa : a VI-a B 
         Prof. coor. Kovacs Imre 
 

 Halloween kelta eredetű ünnep. A nyugati világban manapság sokan 
ünneplik. A XIX.században az Egyesült Államokban ír emigránsok által 
terjedt el. Október 31-én éjszaka tart az ünnep, bár néhány országban 

az ünneplés időpontja változó. Például Svédországban november első szombatján 
tartják. Az elnevezése az „All Hallows’ Even”, azaz a keresztény „Mindenszentek” 
ünnepe angol kifejezésből származik. A nyugati – katolikus és protestáns – 
keresztény országokban mindenszentek ünnepe Halloween ünneppé vált. 
 

A keresztény felekezetek a „Mindenszentek” napját november 1-én tartják. A 
Halloween-t a töklámpás, a sütőtökből faragott „Lámpás Jani” (Lantern Jack) 
jelképezi. Ezen az ünnepnapon a gyerekek különféle maszkot (varázsló, múmia, 
egyéb karakterek) öltenek, elmennek az otthonokba és vidám énekeket 
énekelnek. Miközben belépnek, azt kérdik: „cukrot, vagy bohóckodást?” Mivel fenn 
áll a veszélye, hogy ha bohóckodnak, nem kapnak édességet, ezért vidám 
komédiát adnak elő. Más országokban a Halloweent felvonulásokkal és 
karneválokkal ünneplik. 

A Halloweenhez idővel különféle szimbólumok, kézműves tárgyak 
kapcsolódtak. Például a „Lámpás Jani” fafaragás a „Mindenszentek” töklámpásából 
származik, ahol a lelkek a tisztítótűzben megtisztulnak majd. Írországban és 
Skóciában Halloweenkor a takarmány-répát (fehérrépát) használták, viszont az 
Észak-amerikai bevándorlók a takarmány-tököt részesítették előnyben. Az 
könnyebben hozzáférhető volt és egyszerűbb volt belőle elkészíteni a maszkot, 
mint a fehérrépából. Az amerikai hagyományokban igazoltan már 1837-től 
használtak sütőtököt (étkezési tököt) maszkok készítéséhez, ami eredetileg az 
aratáshoz kötődött. A Halloween nem csak a XIX. század kései szakaszára 
jellemző. 

Halloween ábrázolással sokfélé találkozhatunk. A hazai népszokásoktól 
kezdve a gótikus műveken át a rémregényekig (olyan novellákban, mint 
Frankenstein és Drakula), továbbá a hagyományos horror filmekben (mint pl. 
Frankenstein és A múmia). Többek közt a Halloweenről szóló első művekben is. 
John Mayne skót költő 1780-ban írt verse micsoda félelmetes csínytevéssel 
kezdődik («What Fearful Pranks Ensue!»). Csakúgy, mint a Halloween költészet 
szerzőjének, I. Robert Burns-nek 1785-ben írt Szörnyek (Szellemek) művében 
éjszakai természetfeletti erők vannak ábrázolva. Ezekben a művekben az ősz 
elemei, úgy, mint a tök, a kukorica szára, a félelmetes varjak, stb. jelen vannak. A 
házakat a Halloween szimbólumok csak a XIX, század vége fele díszítik. 

A 
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A Halloween képek egyéb témái közé olyanok tartoznak, mint a halál, a gonosz, az 
okkult, vagy a legendás szörnyek. Hagyományos ünnep színek a fekete és a 
narancssárga.Ha nem tudod, hogy hogyan kell elkészíteni egy Halloween tököt, itt 
találhatsz néhány tippet, ami segít.  

Először is egy kis lyukat kell vágni a tök tetején egy kés hegyével, hasonlóan, mint 
amikor a görögdinnyét lékeljük meg. Ha gyertya lesz majd a belsejében, akkor 
nagyobbra vágjuk a fedelet, ha villamos világítást használunk, akkor alacsonyabb 
legyen a fedél, hogy elrejtse a vezetéket. 

Távolítsuk el a tök belsejét és a magvakat, s tegyük őket egy tálba. Ha más egyéb 
alkalmas eszköz nincs, akkor használjunk kanalat ehhez a művelethez. A pirított 
tökmag önmagában is fogyasztható, de süteményekhez, kenyerekhez és 
lekvárokhoz is használható. 

Nyomtassunk mintát a tök méretének megfelelően a nyílások kivágásához. 

Ragasszuk a lapot öntapadós szalag segítségével a tökre 

és fűrészfogazott késsel vágjuk végig a minta-

vonalakat. Vagy jelöljünk át tájékozódási pontokat a 

mintáról, majd távolítsuk el a mintát és kössük össze az 

átjelölt pontokat, s úgy vágjuk ki. 

Egy másik módszer lehet, ha a tervezett nyílásoknak 

megfelelő konturral rendelkező sablonokat készítünk. A 

sablont rátesszük a tökre és színes tollal, vagy 

szemcsésvégű ceruzával körbehúzzuk a sablont. Szilárd 
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fogantyúval rendelkező késsel, vagy vágóeszközzel vágjuk körbe az átjelölt 

nyomvonalat. Távolítsuk el a kivágott darabokat. Helyezzünk be egy üveg 

gyertyatartót a tök belsejébe (feltétlenül használjunk gyertyatartót!). 

Ez a leírás elég rövid volt, de lehetővé tehet egy csodálatos töklámpás Halloweent. 
 
A Halloween név az angol „All Hallows’ Even” kifejezésből származik, mely a 
felszentelt keresztényeknél a „Mindenszentek” ünnepeként ismert. A kifejezés 
rövidült „Hollowe’en”-re, majd „Halloween”-re. 

A Holloween-t általában október 31-e éjszakáján 

ünneplik. Azért mondom, hogy általában, mert vannak 

országok, ahol más kapcsolódó szokások vannak a 

Holloween megünneplésére. Így például a svéd 

Halloween-t november első szombatján ünneplik. Hogy 

mi jellemző a Halloweenre az attól is függ, hogy milyen 

más szokásokat társítanak ehhez az ünnephez, milyen 

formában történik a sütőtök faragás, főleg milyen ijesztő 

karaktereket ábrázol. 

 

További jellemzők erre az ünnepre, mint népszokásra, s 

melyek még fennmaradtak az, hogy a gyerekek ezen az éjszakán beöltöznek a 

legbizarrabb és legijesztőbb jelmezekbe, s a boszorkányok, múmiák, csontvázak, 

vámpírok és egyéb baljós egyéniségek körbejárják a házakat, s felteszik a 

kérdést: „Trick or treat?”, azaz lefordítva azt jelenti, hogy „bohóckodást, vagy 

édességet?”. Ez a felszólítás úgy értelmezhető, hogy vagy adnak édességet, 

cukorkát, vagy az illető el kezd bohóckodni, rosszalkodni. 

 
Sok országban ez körbejárás Halloween előestéjén történik, és időnként előfordul, 
hogy Halloweenkor különböző felvonulásokat és karneválokat tartanak. 
 

Ha kíváncsi vagy, hogy a Halloween egy legenda-e, vagy sem, akkor azt 

tudom mondani, hogy igen, sőt még több is annál. Néhány történet és legenda a 

Halloweennel kapcsolatban: 

Az mondják, hogy főleg október 31-én, Halloween estéjén visszatér a földre 

annak az illetőnek a szelleme, aki a múlt évben meghalt. Keresi az élő 

szervezeteket, hogy megszerezzen egy másik életet a halála után a következő egy 

éves időtartamra A felvonulásokon és összejöveteleken látható jelmezek szürreális 
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és ijesztő karaktereket utánoznak, mint például szellemek, múmiák, vámpírok, 

boszorkányok, démonok. 

Az uralkodó szín a Halloween narancs-sárga és fekete. Ezek a színek kapcsolódnak 

a sütőtök és a halál színéhez. A faragott tök az úgynevezett „Lámpás Jani”, a XVII. 

Századi ír népmesékből származik. Azt mondják, hogy 

Jani egy „minden hállyal megkent” ír fickó volt. A sátán 

felmászott egy almafa tetejére és Jani három fekete 

keresztet vésett a fa kérgébe, s így akadályozta meg, 

hogy az ördög le tudjon jönni a fáról. 
A hagyományok szerint, miután Jani meghalt nem a 
mennyországba került, mivel az ő ördögi módszerei nem 
engedték azt meg, de a pokolba sem engedték be, mert 
becsapta az ördögöt is. Így Jani örökké vándorolni 
kényszerült a Földön, míg az ördög végül megenyhült 

Adott Janinak egy darab tüzet, hogy megvilágítsa éjjel az utat. Jani a parazsat, 
amit kapott, abba a sütőtök-héjba tette, amit éppen kikapart és megevett... Innen 
származik a mai Halloween sütőtök. 

Halloween alkalmából, a társasági összejövetelek forgatagába valami sötét, 

véres sminkkel kell megjelenni. Ilyen esemény előtt, után, vagy helyette - hogy 

hozzászokjunk a légkörhöz - egy horror filmet kell megnézni. 

Arra gondoltunk, hogy adunk néhány javaslatot, de maradunk a Halloween-

kor szokásos ajánlott trükkös személyiségeknél (ami például Jemie Lee Curtis-t 

sztárrá lette) és a „Trick’r Treat”-nél. 
 
A hatodik érzék 
 
Ez a film tette híressé M.Night Shayamalan-t, és elindította a karrier útján a 

kivételes képességű Haley Joel Osment-et és Bruce Willis-t. Megerősítést nyert, 
hogy talán jobban lehet előrehaladni, 
minta kemény szerepeket tartalmazó 
akciófilmekkel. Hat Oscar jelölést 
kapott, köztük a legjobb film és a 
legjobb férfi mellékszereplő. A történet 
egy kisfiúról, Cole-ról szól, aki tud 
beszélni a halottakkal. Cole-nak 
rémisztő tapasztalatai vannak. De az 
egyik legmeglepőbb film, amit valaha a 
moziban láttam a hatodik érzék. A 
hazai filmgyártás hatalmas sikere. Öt 
hétig állt az első helyen Amerikában és 
legalább 670 millióan látták a világon.           
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A Halloween már több éve létezik nálunk, mint egy nem hagyományos, 
hanem importált ünnep, ezért eléggé hitehagyott. Sok importált ünnep 
van Romániában, közte a Halloween is, mely már régen ismert. Bár 
október 31-én este a gyerekek nem öltöznek szörnynek, múmiáknak és 
egyéb zombiknak, de az ajtók körül ólálkodnak édességért. Fiatalok 
Halloweenkor önként felvállalják a pantomim-játékot, nem olyan 
ártatlanok, hogy ne használják ki a lehetőségét egy színes éjszakai 
szórakozásnak. 

A piaci kereslethez igazodva a helyszíni árusok egy estére tipikusan 
amerikai stílusú jelmezeket kölcsönöznek. A bárok mindenfajta 
grimaszokat vágó töklámpákkal, pókhálókkal, csontvázakkal vannak 
díszítve és nagyon sok „vér” van. Garantált a vidám szórakozás. A 
fiatalok megrohamozzák ezeket a bárokat és buliznak hajnalig. 
Vérfarkasoknak, vámpíroknak, és egyéb félelmetes lényeknek öltöznek. 

Ünneplés különleges amerikai stílusban jó lehetőség arra, hogy 
megmozgassuk az agyunkat és beöltözzünk a legfélelmetesebb és 
legőrültebb ruhába. Minden évben a fiatalok a legötletesebb alkalmi 
ruhákban lépnek ki a divatbemutató kifutójára. Egyesek lovagló seprűvel 
jelennek meg, mások késekkel felszerelkezve, boszorkánynak, vagy 
zombinak öltözve olyan ingeket viselnek, amelyek vörös krémemmel 
vannak bekenve. 

Mindannyian durva sminket használnak, s az uralkodó színek a gonosz 
fekete és a piros, ami a vért jelzi. Hosszú körmök feketére festve, 
hiányzó rossz fogak, hosszú lelógó vámpír haj, szakadt, rongyos ruhák. 
Ezek mind részei a tanulók saját Halloween kellékeinek. 

 
Az ünneplés végén a mérleg pozitív: a fiatalok sokat mókáztak, a 

vállalkozó spekulánsok mesés nyereségre tettek szert, örömtelien nőtt a 
GDP 
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Haiduc Darius, I o sztály, az elektromechanika és a rádióamat őrizmus titkaival 
ismerkedve. Koordinátora prof. Kovacs Imre – YO2LTF  
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Mona Lisa elérte a Hold űrszondát lézer segítségével 

Bizonyára tudják, hogy Leonardo da Vinci olasz művész a Mona Lisa portrét az 
1500-as évek elején festette. Több száz évvel később, azaz napjainkban, Mona 
Lisa portréja egy új lézersugár-kommunikációs kísérlet eredményeként az űrben 
járt. 

 

Művészi kép a Lunar Reconnassance Orbiter (LRO) űrszondáról, ahol a Mona Lisa 
portré lézer segítségével megjelent 

(NASA kép) 

A NASA Goddard Űrközpontjának a Maryland (MD) állambeli Greenbeltben levő 
lézeres műholdkövető állomása (a Next Generation Satellite Laser Ranging station) 
vetítette ki a Mona Lisa portrét digitális formában a 240 ezer mérföld távolságra 
található NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) űrszonda lézeres 
magasságmérő (Lunar Orbiter Laser Altimeter -LOLA) berendezésére. 

Az LRO űrszonda (műhold) magasságmérő berendezése (LOLA) már be volt állítva 
a jelek vételére, így a csapat el tudta küldeni a képet lézer impulzusok 
segítségével. 

„Ez az első alkalom, hogy valakinek sikerült használni egyirányú, nagytávolságú 
összeköttetésre a lézer sugarat” – mondta David Smith a LOLA vezető fejlesztője. 
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Xialo Sun, a NASA Goddardi tudósa az „Optic Express” c. könyvében leírja az 
eljárást és azet, hogy mi vezette a csoportot ehhez a végeredményhez. Ez a 
kísérleti munka ugyanis megköveteli a pontosságot. Xialo Sun és csoportja 
felosztotta a Mona Lisa képet egy 152x200 pontból álló mártixra. Minden képpont 
(pixel) konvertálva volt egy szürke árnyalatra, s az lett a lézersugáron keresztül 
továbbítva. Minden lézer impulzus, egy a 4096 árnyalatból, időmegosztással volt 
kilőve, ami meghatározta a lézersugár helyzetét. A teljes kép soros adatátvitellel 
lett kisugározva, amelynek adatátviteli sebessége 300 bit/sec volt. 

Xialo Sun –nak és csoportjának korábban már több próbálkozása volt. Bár tiszta 
égbolt esetén folytak a kísérletek, még turbulencia is volt a Föld légkörében. 
Ennek kiküszöbölésére a csoport a Reed-Solomon kódolást használta (ugyan azt a 
kódolást, amit a hibák helyreállításához használnak CR-ek és DVD-k esetén) 

 

Korrekció előtti és Reed-Solomon rendszerű algoritmus szerint korrigált kép. 
(Fotó: Xiaoli Sun, NASA, Goddard) 

Végül is a Földről küldött időosztásos, lézer impulzusokból összeállt képet a LOLA 
műszerei rekonstruálták. Az űrszonda a rádiótelemetria-rendszerén keresztül 
visszaküldte azt a földre, s ez bizonyítja, hogy sikeres átvitel. 

Jövőbeli tervek 

Ez a fajta lézeres telekommunikáció a műholdak esetében a jelenleg használatos 
rádió-távközlési kommunikáció alternatív megoldásaként jöhet szóba. Lehetővé 
teheti a meglévő rádiós kapcsolattartásnál nagyobb adatátviteli sebességű 
kommunikációt. 

Ez az eljárás egy videón itt > aici <látható 

      Bibliogáfia :   http://www2.electronicproducts.com 
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Tudjon meg többet a QR kódokról 

                                                                          Összeállította: Florescu Luc ian –YO2MHP 

 Bizonyára valamennyien láttunk már 
újabban furcsa „négyszögeket” az interneten, 
illetve a valóságos tárgyakon is. A nagy 
internetes blogoktól és híroldalaktól kezdve az 
oszlopokig, táblákig, üzletekig, sőt még a 
fejlettebb államokban a járdákon is vannak ilyen 
jelek, de nem tudni mik ezek és mire jók? Sokan 
azt mondják, hogy bonyolult ezeknek a jeleknek 
a használata, de ha kihasználjuk az előnyeit és 
mindenki számára elérhető, nagyon hasznos tud 
lenni. E cikkben megpróbálom feloldani a QR kód 
rejtélyét és főleg jobban megértetni a 
használatát. 

 

Tényleg, akkor mik is ezek a négyszögek? 

Ezek a négyszögek valójában karakterek kódolt, titkosított formában, amik 
könnyen letapogathatók (szkennelhetők). Gyorsan elterjedt, több országban már 
forradalmasította a turizmust és az emberek tájékoztatását. A DENSO Wave 
Részvénytársaság, amelyik bevezette a piacra ezeket a jeleket „Quick Response”-
nek nevezte el, ami szabadon lefordítva „gyors válasz”-t jelent. 
Mielőtt kifejteném a személyes véleményem erről a fejlesztésről, megkérem 
Önöket, hogy olvassanak el néhány érdekes dolgot, hogy mit lehet kezdeni 
ezekkel a „négyszögekkel”. Bizonyára miután elolvassák, szerelmesek fognak lenni 
beléjük. Sok ember számára ezek a kódok nélkülözhetetlenné váltak, különösen 
azoknak, akiknek nincs nagyon szabadidejük. Mint tudjuk számunkra, akik a mai 
modern világban élünk, az idő nagyon korlátozott. 
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1. Ön egy városban van, ahol azelőtt még sohasem járt. Sétálgasson és nézzen 
be különböző éttermekbe egy megfelelő vacsorát keresve. Érdeklődjön a 
választék, az árak és az asztalfoglalás iránt. Ha Nyugat-Európában van, 
akkor sok étteremben az étlapok QR kóddal vannak ellátva. 

2. Repülőgéppel elutazik egy új helyre. Leszállás előtt észreveszi, hogy a 
repülőtér melletti szálloda tetején egy óriási QR kód rajza van. Vegye elő a 
fényképezőgépét, vagy a rádiótelefonját (ez utóbbi használata leszálláskor 
persze nem megengedett) és fényképezze le. Mire leszáll a gép a földre, már 
mindent tud erről a szállodáról, amit csak akar; az árakat, a feltételeket, a 
szállásfoglalást, ... stb. 

3. Számos fejlett országban már bevezették ezeket a kódokat a turizmusban. A 
közeljövőben az útbaigazító táblákat le fogják cserélni QR kóddal ellátott 
táblákra, mivel azok minden bizonnyal sokkal hasznosabbak lesznek. Sok 
ismeretet tömöríthetnek egy egyszerű kódban. 

 
Jelenleg a román hegyi mentők akarják bemutatni ezeket a kódokat a hegyekre 
kiterjesztve, nem szórakozásból, hanem azért, hogy segítsenek az embereknek. 

 

 
 
A QR kód a számokból maximum 7089, és az alfanumerikus értékekből 4296 
írásjelet tud tárolni. Amit én igazán lenyűgözőnek tartok az a pontok elrendezése, 
az hogy két megjelenési formát tud felvenni; mint banner és mint reklámanyag. 
Mint az életben majdnem mindent, a QR-t is két osztályba lehet sorolni: 

- A mikro QR kód: Ezt a kódtípust egyszerű, rövid ismeretek közlésére használják, 
valójában ez a szabványos QR kód. 

- A dizájnos QR kód: A szabványos QR kód felépítése lehetővé teszi, hogy 
amennyiben igénylik, ne csak szöveges ismeretet tartalmazzon, hanem fotókat, 
logokat és különleges írásjeleket. Ezek vonzóbbá és könnyebben felismerhetővé 
teszik a kódot anélkül, hogy ismeret veszteség lépne fel. Az eredmény az 
úgynevezett dizájnos QR. Ilyet is készítenek azért, hogy a szemlélődő könnyebben 
fel tudja ismerni. Rendszerint a QR hasonlít a cég logójára. 
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Egy példa ilyen kódok alkalmazására koreai rajongóktól. A fenti képek nagyon 
tetszetős környezetet mutatnak. A turisták tájékoztatását szolgáló QR kódok ezért 
a járdára vannak nyomtatva. A kód nagyon sok tájékoztatót tömörít magában, 

amit könnyen elérhetünk, néhány 
gombnyomással. 

A QR kód technológia használatának 
gyakorisága több tényezőtől függ. Ilyen 
például az okos telefonok használatának az 
elterjedése, illetve, hogy lehessen telepítni 
QR kódolvasót a telefonra. A kódok 
kényelmesen elhelyezhetők a városokban, 
és az interneten, de az emberek 
többségének ismerni kell a kétdimenziós 
kódokat, illetve annak hasznosságát. 

Nagy-Britanniában készült tanulmányok és a 
legutóbbi amerikai éves jelentés azt 
hangsúlyozza, hogy bár a QR kódok egyre 

népszerűbbek a marketingesek körében, a fogyasztók többsége (64%-a) nem 
tudja, hogy hogyan kell használni. A maradékból (36%-ból), akik ismerik 
hasznosságát, mindössze 11% használja is. 

Akkor is, ha az embereknek csak kis töredéke ismeri a QR kód hasznosságát - 
mint ahogy Romániában is van –, nem jelenti azt, hogy a marketingeseknek 
teljesen le kellene állni e szemmel látható tájékoztatási technológia teljes körű 
használatáról. Nagyon valószínű ugyanis, hogy a közeljövőben növekedni fog a 
felhasználás. 

Egyre népszerűbbé válik a „művészi (dizájnos)”, beágyazott elemet tartalmazó 
kódok használata. Fontos eleme a QR kód kampányának tudatosítani, hogy a 
mobil telefonnal hozzáférést lehet biztosítani a kód tartalmához. Végezetül; fontos 
a gyors hozzáférés a kampány időszaki eredményének elemzéséhez, mert 
befolyásolja a költségeket (valós időben megtudni, hogy ki és hol olvasta be a 
kódot). 

Hogyan kell használni a QR-t? 

A válasz nagyon egyszerű. Először is van néhány egyszerű lépés, amit követni kell 
a QR gyakorlati használatbavétele során, s utána biztosan be fogjuk tudni olvasni 
és meg fogjuk kapni az eredményt. Az alábbiakban pontosan le van írva, hogy mit 
kell elolvasni és végrehajtani az ilyen típusú kódokkal kapcsolatban: 
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1. A QR kódolvasók Web-oldalainak áttanulmányozása 
2. A saját, kiválasztott alkalmazásra vonatkozó kódolvasók áttanulmányozása 
3. Megkeresni az megfelelő alkalmazást 
4. Letölteni az alkalmazást 
5. Megnyitni (futtatni) az alkalmazást 
6. Beolvasni a kódot 
7. Hozzájutás a tartalomhoz 

Alábbiakban van egy lista arról, hogy honnan tölthető le kódolvasó szoftver iOS és 
Android platfomú mobil telefonokra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kezdjük azzal, hogy készítsük el a saját QR kódunkat és készítsünk újakat. Ehhez 
először a QR Encoder nevű programot használjuk. Hagyományosan a *NIX egy kis 
parancs-sori program, ami megfelel erre a célra. A megfelelő kód előállításához a 
http://fii-liber.ro oldalt használjuk egyszerűen és ötletszerűen a következők 
szerint: 

qrencode "http://fii-liber.ro/" -o fii-liber-qrencode.png 

Az eredmény a következő kép lesz: 
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A program nagyszámú paramétert elfogad. Testre szabhatjuk az eredményt, 
törekedve arra, hogy a képernyőn a legjobb képet kapjuk. Használhatjuk ezt a 
parancs-sort: 
 
qrencode "http://fii-liber.ro/" -o fii-liber-qrencode-10.png -s 10 
 
Egy másik program, a Zint kód, vonal kód („bar”-kód) előállítására használható, 
szintén bele lehet tenni a parancssorba: 
 
zint -o fii-liber-zint-default.png -d "http://fii-liber.ro/" 

Lássuk az eredményt: 

  

  

  

Amint látjuk ez nem egy QR kód, hanem a 128-as típusú vonalkód (az ISO 15417 
szabvány szerint), mivel a Zint egy nagy program, amely több tucat különböző 
típusú vonalkódot támogat. Amennyiben a kódtípus meghatározásához 
hozzátesszük a –b –t és az 58-at, akkor válaszul a QR kódot kapjuk: 
 
zint -o fii-liber-zint.png -b 58 -d "http://fii-liber.ro/" 

És megkapjuk a képet: 

  

A fentiekben leírtak szerint hozzunk létre a képernyőn 
jobban látható képet. Ezúttal a lépték (skála): 
 
zint -o fii-liber-zint-big.png -b 58 --scale 5 -d "http://fii-liber.ro/" 

Figyeljük meg, hogy a paraméterek megadásánál van lehetőség a lépték és a 
mentési formátum SVG, EPS megadására. Nem csak PNG lehet. 
 
A Zint egy nagyteljesítményű program. Azoknak, akik kedvelik ezt, ráadásul a 
parancssorból Zint Barcode Studio grafikus felületen elérhető: 
 
Ez a felület hozzáférést biztosít a rendelkezésre álló paraméterekhez és a 
parancssorban interaktívan hajthatunk végre kísérleteket. 
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A 

kód előállítása után a következő lépés az olvasás, illetve a feldolgozás (megfejtés). 
A kódot rá tudjuk tenni az asztalra (desktop-ra), vagyis ehhez a művelethez 
szükségünk van egy számítógépre és a ZBar szoftverre. Nem csak a mobil 
telefonról szerezhetjük meg a szükséges állóképet, hanem van másik módszer, 
amit használhatunk: kamerával felvesszük, azaz lefényképezzük a kódot. 
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A Zbar be tudja olvasni a szöveget a vonalkódból, ami látható a képen. Például 
beolvassuk a fenti kódot, amit a QR Encoder állított elő: 
 
zbarimg fii-liber-qrencode.png 

Az eredmény: 

  

Mint látható a kód beolvasása megtörtént és helyesen értelmezi. 
 
 
A „zbarcam” egy Web-kamera segítségével, ami össze van kötve a számítógéppel, 
be tud olvasni egy tárgyon elhelyezett QR kódot. Legegyszerűbb módja, hogy 
kipróbáljuk a rendszer működését, ha egy papírlapra kinyomtatunk egy kódot és a 
kamera elé tartjuk, ahogy én is csináltam. (Fogadja el a leírásomat és a kód 
pontosan olvasható lesz, vagy ne higgyen nekem, telepítse a programokat és 
végezze el a kísérletet saját maga.) 

 Bibliográfia : 

• www.fii-liber.ro 

• www.chip.ro 

•  https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=ro [Android] 

• https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8 [iOS -] 
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Sebesség szabályzó váltakozó áramú (AC) motorokhoz 

 

E kapcsolás triak segítségével oldja meg a motor fordulatszám-szabályozást, amit 

kis hásztartási gépek, pl. fúrógépek esetében lehet alkalmazni. A motor 

fordulatszáma a P1 potenciométer ellenállásának változtatásával történik. A P1 

értéke határozza meg, hogy a triak mikor kapjon indító impulzust, s ez módosítja 

a motor kapcsaira jutó feszültséget, s ez meghatározza a teljesítményt és a 

fordulatszámot. Az áramköri megoldás biztosítja az automatikus fordulatszám 

szabályzást is arra az esetre, ha a motor terhelése változó lenne. 

 

Például, ha a motor fordulatszáma lelassult, mivel a fúrógép kemény anyagot fúr. 

Ez feszültségnövekedést okoz a R2-P1 és C3 feszültségosztón, ami azt 

eredményezi, hogy a triak korábban begyút. Ennek következtében nő a feszültség 

a motoron, ami növeli a fordulatszámot. 
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A motor fordulatszám-szabályzó nyomtatott áramköri (NYÁK) és az alkatrészek 

beültetési rajzait a lenti ábra mutatja: 

 

Az alábbi képek a gyakorlati megvalósítás gyakorlati lépéseit mutatják: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készítette, szerző: Nedelca Alexandru,  VI. osztály. 
       Koordinátor: Prof. Kovács Imre –YO2LTF 
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Bill Gates 11 tanácsa a „Való Világhoz” 

 
 
Nemrégiben egy híres embernek, a Microsoft elnök-vezérigazgatójának - Bill 
Gatesnek -, végzős diákok számára adott 11 tanácsa láttott napvilágot. 
Rámutatott arra, hogy az elégedettségi érzés és az oktatás-politikai 
meghatározások szerinti „tökéletes” tanítás már zavaros gondolkozású gyerekek 
generációt hozta létre. Olyanokat akiknek fogalmuk sincs a valósághoz és nem 
igazodnak el a valós életben. A realitás nem a „Való Világ” 
 

1. Az élet nem tisztességes - jó, ha ezt megszokod. 
2. Az élet kevésbé törődik az önbecsüléseddel. Az emberek azt 

várják, hogy hozz létrel valamit, mielőtt még elégedett lennél magaddal. 
3. Amint elhagyod az iskolát nem fogsz mindjárt évente 60 ezer 

dolláros jövedelmet kapni. Nem leszel egy mobil telefonos autóval 
rendelkező elnökhelyettes mindaddig, ameddig meg nem dolgoztál érte. 

4. Azt gondolod, hogy a tanárod szigorú. Várd meg, míg megkapod 
az első főnöködet! 

5. Egy gyorsétteremben dolgozni nem megalázó dolog számodra. A 
nagyszüleidnek más kifejezése volt erre, ők lehetőségnek hívták. 

6. Ha zavaros a helyzet körülötted, az nem a szüleid hibája. Jobb, ha 
abbahagyod a panaszkodást a saját baklövéseid miatt, inkább tanulj 
belőlük. 

7. Mielőtt megszülettél, a szüleid nem voltak annyira unalmasak, 
mint mostanában. Ők most azért ilyenek, mert nekik kell kifizetniük a 
számláidat, kitisztítaniuk a ruháidat, és végighallgatniuk azt, ahogyan 
dicséred önmagadat. Mielőtt megvédenéd a trópusi esőerdőket a szüleid 
generációjának élősködőitől jobb, ha előbb rovarírtást végzel a saját 
szobádban. 

8. Lehet, hogy az iskolád eltünteti a nyertesek és vesztesek közötti 
különbséget, de az élet nem teszi meg ugyanezt. Némely iskolában nem 
adnak rossz osztályzatot, hanem helyette a diák annyiszor próbálkozhat a 
helyes válasszal, ahányszor csak akarja. Ennek semmi köze sincs a valódi 
életben tapasztaltakhoz. 

9. Az élet nincs tanévekre felosztva. Nincsenek nyári vakációk, és 
nagyon kevés munkatársad érdekelt abban, hogy segítsen majd magadra 
találnod. Mindent neked kell megcsinálnod a szabadidődben. 

10. A televízió nem az igazi életet mutatja. A valóságban az 
embereknek el kell hagyniuk a kávézóikat, és el kell menniük dolgozni. 

11. Legyél kedves a különcökhöz. Jó esélyed van rá, hogy előbb-
utóbb valamelyiknek dolgozni fogsz. 
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„KITEKINT Ő”  ON LINE :     www.yo2kqk.kovacsfam.ro 
 

 
A következő szám tartalmából ::::    

• Riportok 

• Internet 

• Radióamatőrködés 

• Érdekességek 

• Praktikus tanácsok, receptek... 

                            … és számos diákok által írt cikkek..  

     

 
 

További információkért forduljon: prof. Kovács Imre – YO2LTF 
Petrozsényi Ifjúsági Klub: Str. Timişoarei, nr. 6, Irányítószám 332015 

& 
Telefon:   0741013296 

& 
Email: yo2kqk2000@yahoo.com 

 
          GRÁTISZ    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro       pdf formátumban. 

 

 

BÍZUNK BENNE, HOGY HOZZÁJÁRUL MAGAZINUNK 

SIKERÉHEZ !  


