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Légy rádióamatőr!

Megismerve a rádióamatőrködést, hihetetlenül sokszínű tevékenység lehetősége tárul fel
előtted. Olyan „ösvényre” lépsz, amelyen elindulva életed végéig kimeríthetetlenül találsz
új meglepetéseket, sikereket. Közben szinte észrevétlenül egyre több ismerettel
gyarapodsz, komoly szaktudásra teszel szert.
Az egyik legizgalmasabb tevékenység a rádió-forgalomban való részt vétel. Partner van
bőven. A rádióamatőrök száma évente kb. 7 %-al nő, az ezredfordulóra elérte a
4.000.000-t. A nap bármely szakában a Föld különböző kontinenseinek országai
rádióamatőrjeivel tudsz kapcsolatot létesíteni. Ez az idegen nyelvek tanulása
szempontjából is kiváló lehetőség! Nem tekinthető irreális célnak, ha eldöntöd: a Föld hat
kontinensének összes létező „országát”, rádióamatőr körzetét (DXCC) eléred. (Ezek
száma most kb. 335). És ha a terved sikerül, akkor igazán figyelemre méltó
sportteljesítményt hajtottál végre!
Közben persze az elküldött igazoló (QSL) lapokra - mellyel tanúsítod partnered számára
az összeköttetés megtörténtét - jönnek a válaszok, gyakran egzotikus országokból,
emlékezetes összeköttetésekről. Sok rádióamatőr „főhelyen” őrzi például egyes
expedíciók, az amerikai-, vagy szovjet űrhajó, egy igazi császár, sarkvidéki kutatóállomás,
vagy a földet körülhajózó magyarokkal létesített kapcsolat igazolólapját. A létrejött
összeköttetéseket igazoló lapok segítségével megfelelő kiírások szerint diplomákat
gyűjthetsz. Köztük találsz egyszerűbbeket és nehezen teljesíthetőket is. Mindenképpen
szép „trófeákat” biztosítanak a rádiós szobának, vagy saroknak!

Oldal 4

Hobby ?

Nr. 4 --> 2016

A rádióamatőr saját sportágában ugyanúgy minősítést szerezhet, mint akár az úszók,
focisták, vagy atléták.
Meghatározott pontszámot kell elérni a kijelölt versenyeken. A versenyzés természetesen
fokozott követelményeket támaszt a rádióssal szemben: nem csak a rádiókészüléknek,
antennának kell kifogástalanul működnie, de a kezelőjének is „formában kell lennie”, ha
eredményesen kíván szerepelni – ugyanúgy, mint a többi sportág esetében. Számos
követendő példa van, pl. a magyar rádióforgalmi válogatott a Világbajnokságot egymás
után tízszer is megnyerte!
Egyéni és csapat Világbajnokok, illetve Európa bajnokok is vannak szép számmal a
magyar rádióamatőrök között. Természetesen odáig eljutni nem mindenki képes, de saját
korábbi eredményeihez képest fejlődni – igen.
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A forgalmazás során számos „szakcsoport” tagjaival lehet találkozni. Klubot alakítottak a
diplomavadászok (pl. DIG), a gyors-távírászok (HSC, VHSC), a kis teljesítménnyel
dolgozók (QRPC), sőt még a szószátyárok is HI! (RCC). Megfelelő feltételek teljesítésével
tagjává válhatsz – kellő számú ajánló segítségével – kiemelkedő rádióamatőr munkát
bizonyító csoportoknak is (pl. XL, A1, stb.). Sokan foglalkoznak közülünk a rádiózás
technikai oldalával. Elmélyedt tanulmányozást igényel a távgépírás (RTTY), az állókép
továbbítás (SSTV), a csomagrádiózás (PR), ahol a számítógépek szerelmesei jól
hasznosíthatják tudásukat.

Az URH rádióforgalomban is ugyanolyan sokoldalú, gazdag tevékenységi terület áll
előttük, mint a rövidhullámosok előtt. A két érdeklődési terület egyáltalán nem áll
szemben egymással, nem zárják ki egymást – sőt, inkább egymás kiegészítői. Az igazán
képzett rádióamatőr az amatőr állomása felszereltség fokának és műszaki színvonalának
megfelelően törekszik arra, hogy minden, a rádióamatőrök számára engedélyezett
frekvencián otthon lehessen!
Az URH forgalmazásban az elért körzetek száma (DXCC) mellett az áthidalt távolság
nagysága is mutatja az eredményeket. Az e sávokon forgalmazó amatőröknek rangot
jelent bekerülni az 500-, 1000-, 2000 km-es klubba. Az ilyen eredmény eléréséhez az
üzemmód megválasztása mellett a terjedési sajátosságokat kell nagyon jól ismerni és
kihasználni. A nyáron jelentkező visszaverődéses (ES) terjedés néha csak órákig, olykor
percekig biztosít „szuper” lehetőséget az összeköttetésre. A nagy távolságú TROPO, vagy
AURORA terjedés szintén véletlen lehetőség, amelyet csak éber, tettre kész URH-s tud
rendszeresen kihasználni nagytávolságú URH összeköttetés elérésére. A Föld – Hold – Föld
(EME) módszer igen komoly antennarendszert és készüléket követel, viszont az e módban
elért egy-egy összeköttetés csodálatos eredményt nyújt. A METEOR rajok a valódi
vadászat izgalmát kínálják a visszaverődésen alapuló összeköttetések létesítésére
vállalkozó amatőröknek.
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URH-n további lehetőség az űrben keringő rádióamatőr műholdak „szólásra bírása”, amely
igen sok, távoli partner elérését teszik lehetővé.
URH-n is előre tervezettek, rendszeresek a hazai és nemzetközi versenyek.
Még valamit az amatőr rádiózásról! A kívülállók előtt jól ismert, hogy a rendkívüli
események alkalmával (árvizek, földrengések, hóakadályok, balesetek, fegyveres harcok
....) a rádióamatőrök önzetlenül hírhálót szerveznek humanitárius céllal.
Ha egyelőre nem kívánsz adó-amatőr lenni, akkor is számos területen tudod megszerzett
tudásodat továbbfejleszteni.
A rövidhullámú megfigyelő (SWL) féloldalúan ugyan, de részt vesz a forgalmazásban,
hiszen információkat szolgáltat az általa megfigyelt állomásoknak, igazoló (QSL) lapot
küld és kap, tevékenysége során remek „előiskolát jár ki” a későbbi adó-amatőr
tevékenységhez.
A gyors-távírász (HSC és VHSC) a morze adás-vételi készségét fejleszti. Rendszeresen
országos és nemzetközi bajnokságot rendeznek a legjobb eredményt elérők részvételével.

A konstruktőrök tábora is igen nagy. Számosan közülük saját maguk részére építenek RH,
vagy URH készüléket, segédberendezéseket. Az elektronika hihetetlenül gyors fejlődését
követni a gyakorlatban igen nagy kihívás, nemes célkitűzés!
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A rádiós tájékozódási futó iránymérő vevőkészülék segítségével igyekszik behatárolni és
felderíteni az e célra telepített iránymérő adó-készülékeket. Ez a legsportosabb
tevékenység valamennyi szakágunk közül, hiszen a jó eredmények eléréséhez a technikai
adottságokon, tudáson felül terepen történő futás, atlétikus alkat is szükséges. Büszkék
lehetünk arra, hogy e szakágban sportolóink számos esetben nyertek világbajnokságot,
Európa-bajnokságot.
Megpróbáltuk felkelteni érdeklődésed, tájékoztatással kívántunk szolgálni a rádióamatőr
tevékenységéről. Nem folytathatjuk a felsorolást, hiszen tízszer ekkora papírra sem férne
el mindaz a sok lehetőség, amely egy leendő rádióamatőr előtt áll.

Nagy Lajos – HA8EN
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Helyzetjelentés
és munkaterv
A csapat neve: DATAVAN
Ország: ROMÁNIA
ÚJ HELYZETJELENTÉS
Még nem sikerült megvásárolni az összes szükséges anyagot, mivel váratlan okból a
pénzügyi források késnek (a helyi tanács nem hagyta még jóvá a költségvetést), habár
rendelkezünk kalkulációkkal az antenna elkészítéséhez, amely “Moxon” típusú lesz.

i.

Munkaterv

Amikor a munkatervet állítjátok össze, próbáljátok meg a komplex feladatokat amennyire
csak lehetséges kis lépésekre felosztani. Alább példaként a feladatok részekre bontásának
egyik lehetséges módja látható. Természetesen, amennyiben óhajtjátok, más formátumot
is szabadon választhattok.

folyamatban van Feladat felső szintje
folyamatban van Feladat alsóbb szintje
elkészült BMP180

ii.

A projekt állapota részletesen

Az összes finanszírozási nehézségek mellett találkozhatunk rendszeres és folyamatos
gyakorlati munkával és tanulmányokkal, amelyek átláthatóvá teszik a CanSat versenyt.
Létrehozunk egy facebook csopotot, ahol nyilvánosság elé tesszük a munkáinkat.
https://www.facebook.com/groups/1207301706056730/
http://www.avantulliber.ro/2017/03/06/campania-cansat-2017-club-de-micro-robotica-lapetrila/
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BEVEZETÉS

A csapat szervezeti felépítése és a tagok beosztásai
A csapatunkat Darius, Ana maria, Teodora, Andrei, Vlad, Alexandru és Nicoleta
alakította, így a csapat neve az alapítók kezdő betűiből állt össze (DATAVAN). Andrei
tizedik évfolyamú tanuló. Darius, Ana maria, Teodora, Vlad, és Alexandru kilencedik
évfolyamú tanulók. Nicoleta a koordináló tanár, aki fizikát tanít a középiskolánkban.
Bár nagyon különböző szakokról jöttünk, kezdve a matematika-informatika szaktól a
humán tudományokon át a kereskedelemig, az olyan új dolgok iránti szenvedélyben, mint
például a robotika befolyása a mendennapi életünkre, megosztozunk. Nem tudjuk
megmodani, hogy a középiskola befejezése után mi lesz a szenvedélyünkkel, de
elhatároztuk, hogy a műhold elkészítésének induló munkálataiban részt veszünk.
Tekintettel arra, hogy a műhold építése feltételez olyan fizikai, technológiai és
programozási ismereteket, amelyek nincsennek benne azokban a tantervekben, amilyen
szintű osztályokba járunk, ezért szakemberek segítségét kértük.
Hetente 2 óra elméleti és 4 óra gyakorlati képzésünk van robotikából. Hétvégenként
havonta összesen 20 órát töltünk el a mentorainkkal, a CoderDojo -val Temesvárról.

A küldetés célkitűzései
A mentorokkal a beszélgetés az eredeti projektben szereplő fedélzeti kamera elhagyásáról
és helyette két másik kamerának a műhold földi bázisállomására történő elhelyezéséről
szólt. Sikerült igazolni, hogy a két kamerából jövő képet üveglencséken átvezetve és
megfelelően fókuszálva 3D –s képet formázhatunk.
Úgy gondoltuk, hogy a tereptárgyak (víz, legelő, erdő) azonosítása az azokról
visszaverődő fény spektrumának elemzésével megvalósítható. Ezt a küldetésnek a
másodlagos hasznosságai közé tudjuk sorolni.

Hobby ?
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CanSat Leírása

Küldetés áttekintése

Blokk diagramm:

Nyomás és
hőmérséklet
érzékelő
BMP180
Akkumulátor
csomag és
alacsony szintű
konverter

2 x Kamera

Arduino Pro
Mikrovezérlő

Adó
RFM69 433
Mhz-en, GPS
koordináták

GPS

Földi állomás
433 Mhz Vevő Modul
Jel feldolgozás
Adatgyűjtés
Kép feldolgozás
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Mechanikai/ szerkezeti tervezés

Felforrasztottuk a csatlakozó tüskéket az érzékelő panelra, és megépítettük a „Moxon”
típusú antennát.
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Villamos tervezés
Számításokat végeztünk a „Moxon” antennára vonatkozóan. Ezt a kalkulátort használtuk:
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Szoftver tervezés
C++ programnyelvet és arduino könyvtárat használtunk.
A kamerák és a képek feldoldozásánál egységes szoftvert alkalmaztuk.

Felélesztő rendszer

Úgy gondoljuk, hogy valamilyen GPS használható.
Arra számítunk, hogy 4 – 5 percig fog repülni.

Földi kiszolgáló eszközök
Egy RFM69 433 MHz adó-vevőt fogunk használni, amely 433.20 MHz frekvencián fog
működni.
Egy laptop áll rendelkezésre az adatgyűjtésre és a háttérkép feldolgozásra.
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Project tervezés

A CanSat felkészítésének idő-ütemterve
Arra számítunk, hogy két hét alatt be tudjuk szerezni a szükséges anyagokat és be tudjuk
fejezni az antenna elkészítését, hogy elvégezzük a rádió összeköttetés ellenőrzését. Eddig
cask a hőmérséklet és nyomás érzékelők működését sikerült lepróbálni.
Arra számítunk, hogy április 2-án Temesvárra a CoderDojo –hoz, hogy határozzuk meg a
küldetés másodlagos céljait (hasznosságait) és április 7-re visszahívjuk őket hozzánk a
teljes próbák (tesztek) elvégzésére.

Költségbecslés

Költségvetés
•

Egyéb alkatrészek költségét 150€ -ra tervezzük;

•

Felépítmény: Fém alkatrészek és szerkezeti pajzsok = 15€;

•

Adó panel: Csak 1 db van költségelve, a földi állomás költsége nincs benne a
költségvetésben = 25€;

•

Vezérlő panel = 40€;

•

Érzékelő panel: Beleértve az összes előírt érzékelőt és elektronikus alkatrészeket
=15€;

Teljes becsült költség: 255€;

Külső támogatás
Amellett, hogy Nicoleta Cindea tanárnő, aki fizikai metodista és az európai iskolahálózat
tudományos nagykövete, támogat még bennünket Kovács Imre tanár úr, aki a
petrozsényi gyelmek és ifjúsági klubban robotikát tanít, és kiemelkedő eredményei
vannak nemzetközi versenyeken, valamint Phd. Ing. Gogea Alexandru (középiskolánk
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korábbi tanulója), aki az elektronikai tudomány területén dolgozik és a projekt technikai
oldalával kapcsolatban ad logisztikai támogatást. Továbbá Phd. Ing. Laurentiu Caramete,
aki a Magurele-i Fizikai Intézet asztrofizikai irodájának a menedzsere, és Phd. Prof. Mircea
Rusu a Bukaresti Egyetem Fizikai Karáról, aki segít nekünk a projekt másodlagos céljainak
(hasznosságainak) a meghatározásában, segít az Arduino programozás megtanulásában
mentorok (Vlad , Adrian , Emanuel) segítségével a temesvári CODERDOJO –ról. (Ők
valójában a Nemzeti Kollégium kihelyezett diákjai, és nyertesei más nemzetközi robotikai
versenynek).
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Vizsgálati terv
Sikeresen teszteltük az érzékelőket és a programozott Arduino panelt.

Szakköri foglalkozás a Petrozsényi Ifjúsági Klubban

Oldal 18

Hobby ?

Nr. 4 --> 2016

A határokon átnyúló együttműködés … Mako -2016.
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„Határon átnyúló együttműködés
fiatal rádióamatőrök között”

„Colaborarea transfrontaliera a
tinerilor radioamatori”

1. évad

EDIŢIA a I-a

Időtartam:
2016. január — július

Perioada de desfăşurare:
ianuarie – iunie 2016

A projekt témaköre:
TECHNIKAI

DOMENIUL TEHNIC

Nemzetközi szintű

NIVEL INTERNATIONAL

A. A PÁLYÁZÓ ADATAI

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

A pályázó intézmény neve: Petrozsényi Ifjúsági
Klub/ Petrozsényi Rádióklub YO2KQK
Teljes cím:Str. Timişoarei, nr. 6 .Petroşani,jud.
Hunedoara,Romania
Telefonszám/fax:0254/542954
E-mail cím:
www.yo2kqk.kovacsfam.ro
clubulcopiilorpetrosani@yahoo.com
Szervezők (Koordinátor): Prof. Kovács Imre,
tel 0741013296 mail:
yo2ltf@yahoo.com
Prof. Nagy Lajostel.: +36304916345 email :
ha8en@invitel.hu
A tanárok száma, akik a projektben részt
vesznek:
8
A diákok száma, akik a projektben részt
vesznek:
30 tanuló/fiatal, rádióamatőr

Numele instituţiei: Clubul Copiilor Petroşani/
Radioclubul YO2KQK - Petroşani
Adresa completă : Str. Timişoarei, nr. 6
.Petroşani, jud Hunedoara, Romania.
Nr. de telefon/fax: 0254/542954
Adresă poştă electronică:
www.yo2kqk.kovacsfam.ro
clubulcopiilorpetrosani@yahoo.com
Coordonatori: Prof. Kovacs Imre, tel 074101329
email:
yo2ltf@yahoo.com
Prof. Nagy Lajos, tel.:+36304916345 email:
ha8en@invitel.hu
Numărul cadrelor didactice participante la
proiect:
8
Numărul elevilor participanţi la proiect:
30 elevi/tineri, radioamatori
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B. INFORMÁCIÓK A PROJEKTRŐL

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. A projekt címe: „Határon átnyúló
együttműködés fiatal rádióamatőrök között”
B.2. A projekt lényegi tevékenységének
meghatározása:
Összeköttetések
(QSO-k)
létesítése rövidhullámú rádió segítségével
B.3. Terület, melybe a projekt beletartozik:
Technikai
B4: Az évad száma: 1.
B5:A projekt végrehajtásának helye és ideje:
Makó – Magyarország, 2016 július
B6: A résztvevők száma a projektben (becsült
szám): körülbelül 30 tanuló/rádióamatőr, és 8
oktató két országból
B7: A projekt költsége: 300 – RON és 20.000
HUF
B8:Részt vétel a projektben: on line/személyes

B.1. Titlul proiectului: „Colaborarea
transfrontaliera a tinerilor radioamatori”
B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din
cadrul proiectului: Realizarea de legaturi radio
in unde scurte (QSO).
B.3.Domeniul proiectului:Tehnic
B4: Ediţia nr. I
B5:Locul şi perioada de desfăşurare a
activităţiiprincipale ( Mako –Ungaria iulie
2016).
B6: Număr participanţi la proiect: numar
estimat: 30 elevi/radioamatori si aproximativ 8
cadre didactice din cele doua tari.
B7: Bugetul proiectului: 300 – RON si 20.000
HUF
B8: Proiectul este cu participare:
on
line/directă

C. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ
a. A résztvevő diákok és tanárok száma: 30/8
b. A projektben a részt vevő diákok, tanárok
és a szülők lesznek a rendezvények
közvetlen és közvetett kedvezményezettjei,
és természetesen mindkét ország helyi
közösségei is.
c. Javasol tevékenységek a megvalósítás
sorrendjében:
• A projekt dokumentáció előkészítése — 2016.
január;
•
Egy
adatbázis
megszerkesztése
a
projektben résztvevő tanárok/edzők és klubok
részvételével;
• Reklámozás a két ország iskoláiban, klubjaiban,
a résztvevők toborzása — 2016. január-március;
• A partneri kapcsolatok kiépítése, a reklámozás
pénzügyi alapjainak megteremtése, logisztikai
támogatás — 2016. január, február, március;
•
A tanulók felkészítése az IARU
(Nemzetközi
Rádióamatőr
Szövetség)

C. REZUMATUL PROIECTULUI
a. Nr. de elevi şi nr.de cadre didactice implicate :
30/8
b.Beneficiarii direcţi şi indirecţi sunt elevii
implcati in proiect, cadrele didactice , parintii
si desigur comunitatile locale din cele doua
tari .

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor
desfăşura:
• Documentarea pentru întocmirea proiectului –
ianuarie - 2016;
Constituirea unei baze de date cu profesorii
/antrenorii si cluburile participate la proiect

• Publicitate în rândul cluburilor din cele doua
tari , pentru atragerea participanţilor– ian. –
martie, 2016;
• Realizarea unor relaţii de parteneriat;

Oldal 21

Hobby ?

szabályainak megismerésére — 2016. januárjúnius;
• A versenyen való részvétel meghívóinak
kiküldése — 2016. március, április;
•
A
versenyen
való
részvétel
szándéknyilatkozatainak beérkezése — 2016.
április;
• A verseny lefolyása — 2016. június, július;
• Az eredmények kiértékelése, jóváhagyása, a
helyezések felállítása — 2016. július;
• CD-k elkészítése, a projekt kiértékelése és
elszámolása;
E projekt fő célja a rádióamatőrség, mint
technikai sport népszerűsítése a fiatalok körében,
mind helyi klub szinten, mind megyei, illetve
országos szinten.
A projekt mind az általános-, mind a középiskolai
diákok és tanárok részére címezve van.
E projekt kapcsán többféle tevékenységre fog
megvalósulni:
- Az iskolai közösségek megyei szintű
tájékoztatása a projekt célkitűzéseiről és
hatásairól;
- A rádióállomások vételének gyakorlása,
készségek fejlesztése;
- Klub szinten rádióamatőr csapatok összeállítása,
felkészítés a „maratón rádió” versenyen való
részvételre;
- Részt vétel a versenyen / maratón rádió;
- A legjobb gyakorlati tapasztalatok cseréje, az
oklevelek, diplomák kitöltése és átadása a
diákoknak.
A rendezvény kihatással lesz az oktatása. Célja,
hogy képességeket és tapasztalatokat szerezzenek
a rádióállomás működtetéséhez.
A tanárok az iskolában munkaértekezletet
tartanak a projektről, tájékoztatják a szervezőket
és a diákokat a projekt céljairól és annak
lefolyásáról.
A versenyben való részvétel önkéntes.
Minden csapatban kell lenni egy szervezőnek
(koordinátornak) és egy engedéllyel rendelkező
rádióamatőrnek.
Egy csapatvezető (koordinátor) fogja kiválasztani
a csapat tagokat, benevezi a csapatot a versenybe,
irányítja a csapatot az egész projekt során (Tanár
csapatvezető (koordinátor) egy, vagy több
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publicitate obţinerea de fonduri, sprijin logistic
– ianuarie februarie, martie 2016
Pregatirea elevilor conform regulamentelor
,,IARU” .ianuarie – iunie 2016
• Trimiterea invitaţiilor pentru participarea la
concurs – martie, aprilie 2016;
•

• Primirea scrisorilor de intenţie pentru participarea
la concurs – aprilie 2016;
• Desfăşurarea concursului
2016;

iunie, iulie -

• Validarea rezultatelor , clasamente
2016;

-iulie ,

• Realizarea CD-urilor, evaluarea proiectului,
decontări – iulie 2016.

Obiectivul principal al acestui proiect constă în
popularizarea radioamatorismului ca sport in
rindul tinerilor la nivel de club, judet, tara.
Proiectul se adreseză cadrelor didactice şi elevilor
din clasele de gimnaziu şi clasele de liceu.
Activităţile care se vor derula în carul
acestui proiect constau în:
- informarea comunităţii şcolare, la nivel de judeţ
asupra obiectivelor şi scopului acestui proiect;
- formarea de abilităţi privind operarea statiilor de
emisie receptie;
- alcătuirea echipelor de radioamatori , la nivel de
club şi formarea abilităţilor de participare la
,,maratoane radio”;
- participarea la concurs / maraton radio;
- schimb de bune practici şi acordarea de
certificate si diplome elevilor.
Impactul educativ constă în dobândirea de
competenţe şi experienţă în operarea pe statie .
Cadrele didactice vor implementa acest proiect
prin organizarea de întâlniri de lucru la nivel de
şcoală, în care vor informa, la rândul lor, şi elevii
în privinţa obiectivelor şi etapelor de desfăşurare
a proiectului.
Înscrierea elevilor la acest proiect este voluntară.
Fiecare echipaj va avea
radioamator
autorizat.

un

coordonator,
Coordonatorul
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csapatot is irányíthat (koordinálhat).
A projekt egy találkozóval, Nemzetközi
Szimpóziummal ér véget, mely 2016. július
hónap folyamán, Makón (Magyarországon) lesz
megtartva.
Az utolsó fázisban a projekt tartalmaz egy
találkozót a résztvevő csapatoknak, ahol
megosztják tapasztalataikat, amit a verseny során
összegyűjtöttek
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echipei/echipelor (un profesor coordonator va
putea coordona una sau mai multe echipe) va
selecta şi înscrie membrii echipei în proiect, şi
coordona echipa pe tot parcursul derulării
proiectului.
Proiectul se va finaliza cu intilnirea de
la,,Simpozionul International –Mako 2016” in
cursul lunii iulie 2016.
Ultima etapă a proiectului va cuprinde o
întâlnire între echipele participante, unde acestea
îşi vor împărtăşi din experinţa acumulată pe
parcursul acţiunilor.

D. A PROJEKT BEMUTATÁSA
D.1. Érvelés, indoklás, összefüggés
Mintegy két évszázadon keresztül a tűz volt az
egyedüli
lehetőség
a
kommunikáció
létrehozására, mígnem a XVIII. század végén egy
francia mérnök, Claude Chappe felcseréli a tűz
kommunikációt
egy
újabb
lehetőséggel.
Oszlopokra mozgatható karok voltak felszerelve
és e karok különböző állásai volt az alapja a
kommunikációs
átvitelnek.
Kezdetben
szemafornak nevezték ezeket a szerkezeteket,
majd később optikai telegráf lett a neve, hogy
megkülönböztessék a villamos telegráftól.
Samuel Morse felismerte a telekommunikáció
jelentőségét, és az ő találmánya az elektromos
telegráf (távíró) olyan jelentőségű volt, mint
annak idején a kerék feltalálása. Miután az első
távíró összeköttetés létrejött, egy új korszak
kezdődött, a villamos kommunikáció világa.
A villamos telegráf azonban nem tudott
személyes beszédhangot átvinni, ezért a XIX.
század nyolcadik évtizedének kezdetén a telefon
megalkotása jelentette a fő kutatási irányt.
Érdemes megjegyezni, hogy G. Marconi 1901.
december 12-én megvalósította az első rádió
összeköttetést az Atlanti óceánon keresztül.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument, justificare, context
Dacă secole de-a rândul focul a fost mijlocul
folosit pentru asigurarea comunicaţiilor, abia spre
sfârşitul secolului al XVIII-lea inginerul francez
Claude Chappe înlocuieşte focul cu un sistem de
transmitere a semnalelor, bazat pe piloni
prevăzuţi cu braţe mobile, denumiţi semafoare,
sistem căruia i s-a spus, la început, .telegraf., iar
mai apoi .telegraf optic pentru al deosebi de
telegraful electric.
Samuel Morse conştientizează valoarea invenţiei
sale, considerând telegraful electric ca fiind o
nouă .roată., iar momentul primei transmisiuni
telegrafice ca fiind momentul de început al unei
noi ere, cea a comunicaţiilor prin mijloace
electrice
Cum telegraful nu oferea avantajele comunicaţiei
vocale,conceperea unui telefon a devenit
activitatea principală la începutul deceniului opt
din secolul XIX. Este demn de remarcat faptul că
G. Marconi, pe 12 decembrie 1901, reuşeşte
prima legătură radio peste Atlantic
În acest context, primele emisiuni experimentale
radio, în România, au loc în 1925, sub
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Ebben az összefüggésben az első kísérleti conducerea lui Dragomir Hurmuzescu.
rádióadások Romániában Dragomir Hurmuzescu
După trei ani, în 1928, intră în funcţiuneun post
által 1925-ben voltak
Három évvel később, 1928-ban egy kísérleti provizoriu de radiodifuziune în Bucureşti (de 120
rádióállomás üzemel Bukarestben (120W), és W) şi mult mai târziu, în 1939, un post de 18 kW
jóval később, 1939-ben már egy 18 kW-os adó.
E projektet azért terjesztjük elő, mert úgy
találtuk, hogy egy ilyen versenyt lehetséges
megtartani. Mind belföldön, mind külföldön sok
gyermek klub van, melyek fel vannak szerelve
rövidhullámú
rádiókkal
és
vannak
tanárok/tanulók akik rendelkeznek rádióamatőr
hívójellel.
A technikai sport elősegítése – alkalmazva ezt a
rádióamatőr sportra is, előnyös mind a fiatal
emberek számára, akik szakkörökbe járnak ebben
az országban, mind általában a közösségnek, azaz
a nemzetnek.
A
fiatalok
érdeklődése,
„engedélyes
rádióamatőrré” válása elősegíti a nemzeti
segélyhívó hálózat fejlődését. Gyakorlatilag egy
hatékony eszköz arra, hogy a rádiós
kommunikáció speciális helyzetekben (természeti
csapások, katasztrófák) is működjön.
Alternatív energiaforrásokkal (napelemekkel,
akkumulátorokkal) működő mobil adó-vevők
biztosítása fejleszti a fiatalok csapatmunka
szellemét, fejleszti az alkotói fantáziájukat, az
alkalmazkodó
képességüket
speciális
helyzetekhez, növeli önkéntességüket és a
közösségi szolgálatkészségüket.
A világban több százezer engedélyes rádióamatőr
megléte, a nemzetközi szervezet (az IARU)
iránymutatásai, a több száz éves versenysport
ösztönöz bennünket és egyben motivál is.
Rádióamatőr versenyt nem csak helyiségben lehet
tartani, hanem azokon a területeken is ahol az
UNESCO által védett növény- és állatvilág
található hazánkban. Ezzel is bemutatva az
emberek
történelmi
múltjának
és
örökkévalóságának szépségeit.

Prezentul proiect a fost propus după constatarea
că un concurs de acest tip era necesar, datorită
faptului că în ţară şi în străinatate , există multe
cluburi ale copiilor dotate cu staţii de emisie –
recepţie în unde scurte, precum şi cadre didactice/
elevi care deţin indicative radio.
Promovarea acestui sport tehnico aplicativ, radioamatorismul , este benefică atât
tinerilor care frecventează cercurile de profil din
ţară, cât şi comunităţii noastre în general.
Implicarea tinerilor , obţinerea de către acestia a
,,Autorizaţiei de radioamator”dă posibilitatea
cooptării acestora la dezvoltarea ,,Reţelei
naţionale de urgenţă radio” mijloc eficient de
asigurare a comunicaţiilor radio în situaţii
speciale [calamităţi naturale, dezastre, etc] .
Asigurarea mobilităţii statiilor de emisie receptie,
prin folosirea surselor de energie neconvenţionale
[ panouri solare , acumulatori], dezvoltă tinerilor
spiritul de munca în echipă, dezvoltă imaginaţia
creatoare, adaptabilitatea în situaţii speciale,
spiritul de voluntariat, munca în folosul
comunităţii. Existenţa la nivel mondial a sutelor
de mii de radioamatori autorizaţi ,existenţa unor
foruri internaţionale care reglementează acest
sport [IARU], precum și sutele de competiţii
mondiale anuale, ne încurajeaza și motiveaza în
acelasi timp. Concursul radio se poate desfasura ,
şi din altă locaţie decât cea de la sediu, din zone
de floră şi faună protejate UNESCO, ale tarii
noastre, contribuind prin aceasta la promovarea
valorilor istorice, perene, ale poporului nostru.

Concurenţii din ţară/strainatate vor afla locaţia
din care ,,lucrează” concurenţii noştrii,
A versenyzők, akár belföldi, akár külföldi, meg stimulându-se prin aceasta curiozitatea şi
fogja keresni, hogy honnan „üzemel” a documentarea în vederea localizarii coordonatelor
versenytárs. Hajtja a kíváncsiság, hogy din care se emite, promovindu-se prin aceasta
megkeresse a koordinátákat.
imaginea ţărilor participante..si
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Ez is elősegíti, hogy a résztvevő országokról
kialakuljon egy kép.

desigur frumusetile patriei.

D.2. A projekt célja: Az interkulturális
együttműködés fejlesztése, határokon keresztül
nyúló rádió-amatőrizmus.
D.3. A projekt specifikus céljai:
- A két ország rádióamatőr közösségeinek
megismerése
- Az adó-vevő rádiókészülékek használatának
gyakorlása
- Új összeköttetések megvalósítása, új barátok
szerzése
D.4. A projekt által megcélzott célcsoport:
Fiatal rádióamatőrök
D.5. Közvetlen kedvezményezettek: Fiatal
rádióamatőrök Áttételesen kedvezményezettek:
Edzők, trénerek, a helyi közösség, szülők
D.6. A projekt időtartama2016.01.05. –
2016.07. 31.

D.2. Scopul proiectului: Dezvoltarea colaborarii
interculturale, transfrontaliere prin intermediul
radioamatorismului
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
- Diseminarea proiectului la nivelul comunitatilor
de radioamatori din cele doua tari
- Formarea abilităţilor de operare a statiilor de
emisie -receptie
- Stabilirea de noi contacte radio, de noi prietenii
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se
adresează proiectul: tinerilor radioamatori
D.5. Beneficiari direcţi: tinerii radioamatori;
Beneficiari indirecţi: antrenori, comunitatea
locala , părinţi.
D.6. Durata proiectului: 05.01.2016 –
30.07.2016

D.7. A tevékenységek leírása
Tevékenység Nr. 1
a) A tevékenység neve: A projekt
meghirdetése mind a két országban (
b) Időtartama 2016.01.05. – 2016.02.15.
c) Helyszín: Rövid hullám (RH)
d) Résztvevők, szervezők, önkéntesek
e) Tevékenység leírása: A két ország
rádióamatőr közösségének tudomására
hozás
Tevékenység Nr. 2
a) A tevékenység neve: A résztvevők
nevezése
b) Időtartama:
2016.02.16.
–
2016.03.01.
c) Helyszín: Petrozsényi Ifjúsági Klub
és Makói Rádióamatőr Klub
d) Résztvevők: Fiatal rádióamatőrök
e) Tevékenység
leírása:
Regisztrálás/bejelentés a projektben
való részvételre a következő e-mail
yo2ltf@yahoo.com
és
címre:
ha8en@invitel.hu

D.7. Descrierea activităţilor
Activitatea nr. 1
a) Titlul activităţii: promovarea proiectului
în cele doua tari
b) Perioada: 05.01.2016 – 15.02.2016
c) Loc de desfăşurare: benzile de unde
scurte;
d)
Participanţi: organizatori,voluntari;
e) Descrierea activităţii: mediatizarea în
rândul comunitatilor de radioamatori din
cele doua tari.
Activitatea nr. 2
a) Titlul activităţii: înscrierea participanţilor
b) Perioada: 16.02.2016 – 01.03.2016
c) Loc de desfăşurare: Clubul Copiilor
Petrosani sau Makoi Radioamator Klub
d) Participanţi: tineri radioamatori;
e)Descrierea activităţii: -înscrierea/anuntarea
participarii la proiect la adresa de e-mail:
yo2ltf@yahoo.com sau ha8en@invitel.hu
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Tevékenység Nr. 3
a) A
tevékenység
neve:
A
rádióamatőrök felkészülése/edzése
b) Időtartam: 2016.01.23 – 2016.02.03.
c) Helyszín: A két klub telephelyén
d) Résztvevők:
Rádióamatőrök,
tanárok/edzők
e) A tevékenység leírása: Ismerkedés a
készülékekkel és a szabályokkal
Tevékenység Nr. 4
a) A tevékenység neve: A készségek
fejlesztése működő rádióállomáson
b) Időtartam: 2016.03.13. – 2016.05.24.
c) Helyszín: a két klub telephelyén
d) Résztvevők:
Tanulók
és
tanárok/edzők,
önkéntes
rádióamatőrök
Tevékenység Nr. 5
a) A tevékenység neve: Forgalmazás a
rádión rövidhullámon (RH-n)
b) Időtartam: 2016.05.01. – 2016.07.15.
c) Helyszín: A klubok helyiségeiben,
vagy mobil rádiózás
d) Résztvevők: Rádióamatőrök és edzők
e) A
tevékenység
leírása:
rádiós
összeköttetések rövidhullámon (RH-n)
Tevékenység nr. 6
a) A tevékenység neve: az eredmények
kiértékelése, a diplomák odaítélése.
b) Valószínű időtartam: 2016.07.15. –
2016.07.30.
c) Helyszín: Makó – Magyarország
d) Résztvevők:
rádióamatőrök
és
tanárok/edzők, akik a projektben részt
vettek
A tevékenység leírása: találkozó a verseny
résztvevői között a makói nemzetközi
szimpóziumon,
annak
érdekében,
hogy
kicseréljék tapasztalataikat.
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Activitatea nr. 3
a) Titlul activităţii: pregatirea/formarea
radioamatorilor
b) Perioada: 23.01.2017 – 03.02.2017
c) Loc de desfăşurare: la sediile celor doua
cluburi;
d)Participanţi: radioamatori
sprofesori/antrenori
e)Descrierea activităţilor: cunoasterea
regulamentelor si a echipamentelor
Activitatea nr. 4
a) Titlul activităţii: formarea abilităţilor de
operare pe statie
b) Perioada: 13.03.2016 – 24.05.2016
c) Loc de desfăşurare: la sediile celor doua
cluburi;
d) Participanţi: elevi şi profesori
instructori,voluntari radioamatori
Activitatea nr. 5
a) Titlul activităţii: trafic radio in unde
scurte
b) Perioada: 01.05.2016 – 15.07.2016
c) Loc de desfăşurare: la sediile
radiocluburilor si in portabil;
d) Participanţi: radioamatori si
instructori;
e) Descrierea activităţii: legaturi radio, in
unde scurte;
Activitatea nr. 6
a) Titlul activităţii: diseminarea rezultatelor;
acordarea de diplome.
b) Perioada estimată: 15.07.2016 –
30.07.2016;
c) Loc de desfăşurare: Mako – Ungaria ;
d) Participanţi: radioamatori şi profesori /
antrenori participanti la proiect,
e) Descrierea activităţii: întâlnire între
participanţi la ,,Simpozionul international
–Mako2016” , în scopul realizării unui
schimb de bune practici .

D.8. A projekt elvárt minőségi és mennyiségi D.8.
Rezultate calitative şi cantitative
eredményei:
aşteptate ca urmare a implementării
Az engedélyes rádió amatőrök számának proiectului:
Cresterea
numărului
de
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növekedése. Részvétel a szimpóziumon
D.9. A megfigyelési módszer és a projekt
értékelése: A monitorozás és az értékelés az
alábbi mutatókon alapul:
• Mennyiségi mutatók: a projektben részt
vett rádióamatőrök/tanárok száma
• Minőségi mutatók: visszajelzések a
résztvevőktől és a
két nemzeti
rádióamatőr szövetségtől
D.10. Hogyan lehet biztosítani a projekt
folytonosságát/fenntarthatóságát
E projektben megvalósult verseny befejezése után
azok a tanulók/fiatalok, akik gyakorlatot
szereztek a versenyzésben, és részt vettek
konferencián, képesek lesznek folytatni ezt a
tevékenységet.
Sőt, e fiatal amatőrök részt tudnak venni
projektekben, ahol edzővé válhatnak – ez
lehetőséget ad a többi tanulóknak is, hogy a
következő évadban bekapcsolódjanak az ilyen,
vagy más projektekbe.
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radioamatori
autorizati,
pariciparea
la
simpozioanele dedicate,
D.9. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare
ale proiectului:
Monitorizarea şi evaluarea se vor face în baza
următorilor indicatori:
• Indicatori cantitativi: număr de radioamatori
înscrisi la proiect, profesori/antrenori
implicati
• Indicatori calitativi: feed-back primit de la
participanti si de la cele doua federatii nationale
ale radioamatorilor, reflectarea in presa

D.10. Modalităţi de asigurare a continuităţii
/sustenabilităţii proiectului
În urma derulării acestui proiect, elevii/tinerii
care au dobândit competenţe de operare in
concursuri si participari la simpozioane, pot
continua acest demers şi după finalizarea acestui
proiect.
Mai mult decât atât, tinerii radioamatori
implicaţi în acest proiect pot deveni la rândul lor
formatori - resursă pentru alţi elevi, pentru ediţia
următoare sau pentru alte proiecte.
D.11.
A
projekt
reklámozásával
és D.11. Promovarea şi diseminarea proiectului
se va realiza prin:
terjesztésével elérhető:
- meghatározott rádióamatőrök kiküldetése - postari pe forumurile dedicate radioamatorilor
- prin publicarea in revista ,,Hobby” a rezultatelor
fórumokra
- Publikálás folyóiratokban, a „Hobby” újságban si a etapelor proiectului
az eredmények és a sikerek közzététele
D.12. Parteneri implicaţi în proiect:
D.12. A projektben résztvevő partner:
Makoi Radioamator Klub - Ungaria
Makói Rádióamatőr Klub - Magyarország
E. Hozzávetőleges költség:
300 RON és E. Deviz estimativ : 300 RON si 20.000 HUF
Fonduri proprii.
20.000 HUF
Saját források
Data :
Dátum:

Projekt szervező –
Felelős rádióklub - HA8KCI ,
prof. Nagy Lajos – HA8EN

Coordonator proiect –
Responsabil radioclub - YO2KQK,
prof. Imre Kovacs.

Oldal 27

Hobby ?

Nr. 4 --> 2016

Tapasztalatcsere a makoi talalkozon 2016 iulius

Hobby ?
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„ÁTTEKINTÉS” ON LINE :
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www.yo2kqk.kovacsfam.ro

A következő szám tartalmából :
•

Riportok

•

Internet

•

Rádióamatőrizmus

•

Érdekességek

•

Praktikus tanácsok, receptek
… és számos diákok által írt cikk..

További információkért forduljon: Kovacs Imre – YO2LTF Petrozsényi
Ifjúsági Klub Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015
&
Telefon: 0741013296
&
Email: yo2kqk2000@yahoo.com
GRÁTISZ

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

BÍZUNK BENNE, HOGY HOZZÁJÁRUL MAGAZINUNK
SIKERÉHEZ !

