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      A nyári vakáció 
Szerkesztő: Nedelca Larisa Vll. osztály 
    Szerkesztő: Stoic Ana Vll. osztály 

Szent Ferenc Alapítvány 

 
A nyári vakáció során zene táborban voltunk. Nagyon szép volt, mert énekeltünk, nagyon szépen 

furulyáztunk, gitároztunk, citeráztunk, zongoráztunk, és versenyeztünk a dévai gyerekekkel. Második 

helyezést értünk el. Nagyon sokat szórakoztunk kinn a pályán. Minden este zene koncert volt, minden 

gyereknek kellet játszani furulyával, gitárral, stb., vagy amivel éppen akartak. 

 

Azután táncoltunk és énekeltünk, majd mentünk vacsorázni. Nagyon finom volt a „vacsi”. 

Vacsora után mentünk teniszezni még egy fél órára, és játszottunk egy kicsit a gyerekkel. Aztán 

mentünk be a lakásba, ott is játszottunk, majd azután rendet tettünk és lefeküdtünk. 

 

Felkeltünk a második reggel, de ez nagyon szomorú volt, mert nagyon korán kellett felkelni. 

Miután mosakodtunk, rendet csináltunk a szobában lementünk az étterembe reggelizni. Ma reggel is 

nagyon jó volt a kaja, én imádom a rántottát és éppen ez volt a második fogás. Volt friss vaj és kajszi 

lekvár. Ezután jót ittunk a teából, ami jól esett, és jó kedvvel felkeltünk az asztaltól. 

 

Kíváncsi voltunk, hogy mi lesz a mai program? Megkérdeztük Gizi nevelőt és azt mondta, hogy 

ma kirándulás lesz a dévai várba. Érdekes volt a séta a szállástól a vár alatti parkhoz. Elég messzi volt 

ugyan, de ezen az úton megismertünk jól a városnak a központját. Déva város igazán megérdemli a 

„Hunyad megye fővárosa” címet. Sok szép üzlet van és érdekes cukrászdák. Mi is megkértünk Gizi 

nevelőt, hogy bemehessünk a cukrászdába és megnézzük a csodás süteményeket es a több féle 

fagylaltokat. Mindenki választott valami süteményt, vagy fagylaltot. Én nagyon örvendtem, amikor 

láttam, hogy van nekik a kedvenc fagylaltom, a földieper fagylalt. Minden ki megkóstolta, amit vásárolt, 

es a végén minden gyerek kapott Gizi nevelőtől egy pohár üdítőt. Ezután teli energiával indultunk 

tovább a kirándulásra. A vár alatti van egy gyönyörű park, ami ezelőtt több mint 50 évvel lett létesítve. 

Sok féle virágok vannak ültetve, és gyönyörű színesek és remek illatosak. 

 

Sok féle fa van a parkban, 

minden féle fenyőtől a más féle 

kőris típusú fákig. Egy fél órát 

megpihentünk az árnyékban. A 

parkban sok pad van és sokan 

sétáltak. Láttunk itt sok fiatal 

házaspárt, akik a kisbabával 

sétálgattak az árnyékban. 
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Mindennek egyszer vége lesz, úgyhogy mi is a pihenés után elindultunk a kacskaringós úton a 

hegyen a vár felé. Az út elég nehéz volt, de eldiskuráltunk, vicceltünk és csacsogtunk. Majd felértünk a 

várhoz. Itt fent gyönyörű kilátás volt, lehetett látni a dévai varosnak a környékét is. Az utóbbi időkben 

nagyon kifejlődött a város, megnövekedett és 

majdnem nem lehet ráismerni - mondta Gizi 

nevelő. Találkoztunk egy öregebb bácsival, aki 

megkérdezte, hogy honnan vagyunk mi. Érdekes 

volt, hogy magyarul szólt hozzánk, úgyhogy 

kedvesen válaszoltunk neki. Montunk, hogy 

Pertrozsényből jöttünk az iskolával, a 

felügyelővel és azt tervezzük, hogy megtudjunk 

minél többet a dévai várról. A történelemi 

évszázadokkal korábbi régi időkbe magyarázzak 

a vár történelmét. Az öreg bácsi egy nyugdíjas 

történelem tanár volt, és így szívesen 

magyarázott nekünk a dévai várról; ki csinálta, 

mikor építették fel, hogy harcoltak a törökökkel, 

hogy lett lerombolva és a többi... Nagyon érdekes volt ez a kirándulás, sokkal többet tanultunk, mint egy 

rendes történelem órán. Hazafele sokat diskuráltunk a kollégákkal és azt mondtunk milyen jó lenne, ha 

jövőbeli vakációk során is lennének ilyen kirándulások, mert az ilyenek nagyon elősegítik az országnak 

történelmit múltjának megismerését… 
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Félvezető teszter 
 

 
Az alkatrészeket még a legegyszerűbb áramkörök 
összeállítása előtt is célszerű megvizsgálni. Ezt 
különösen akkor érdemes megtenni, amikor az 
áramkörbe már használt alkatrészeket is beépítünk. Az 
előzetes ellenőrzést indokolja egyrészt az, hogy az 
elektronikus áramkörök alkotó elemei - különösen a 
félvezetők egyike-másikja - nem taroznak a legolcsóbb 
holmik közé, másrészt kifejezetten pazarlásnak 
számítana, ha az egyébként kifogástalan alkatrészeket 
nem használnánk fel újra. 
 
Persze egyik-másik félvezetőt nem olyan egyszerű 
megvizsgálni, különösen, ha a működésükről mindent 
tartalmazó adatokat akarunk kapni. Például a 
bonyolultabb belső felépítésű IC-k vizsgálata csak 
kifejezetten az ilyen célú áramkörökkel lehetséges, 
azonban egy tranzisztor vagy egy dióda alapvető 
hibáinak megállapítása már nem olyan nehéz feladat. 
Összefoglalva tehát: az IC-ket házilag általában nem 

tudjuk ellenőrizni, mert nincs meg hozzá a megfelelő eszközünk, a tranzisztorokat és a 
diódákat viszont megvizsgálhatjuk. Az áramkörökben előforduló zárlatok és szakadások is 
könnyen felderíthetők. A félvezetők legtöbbjének hibája ugyanis a kivezetéseik közötti belső 
zárlat vagy szakadás. 

 
1. ábra 
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Egy tranzisztort, ha túlterhelnek, akkor annak elektródái között legtöbbször zárlat keletkezik 
vagy néhány esetben szakadás. A legegyszerűbb "bipoláris" tranzisztornak három kivezetése 
van: kollektor, bázis, emitter. A túlterhelések következménye rendszerint a kollektor–emitter, 
vagy a bázis—emitter zárlat. Mindkét esetben egyenes következmény, hogy a tranzisztor két 
alapállapota, a zárt és nyitott, a bázisárammal nem kapcsolható. A tranzisztor tulajdonképpen 
vagy úgy viselkedik, mint egy darab drót (ez a zárlat), vagy mintha ott sem lenne (ez a 
szakadás). A diódáknál, a kétféle alaptípusnál (npn és pnp), az anódjukra és a katódjukra 
kapcsolt feszültség polaritásától függően vagy nyitott, vagy zárt állapotba kerülnek. A túlterhelt 
dióda, a tranzisztorhoz hasonlóan, a kivezetései között vagy zárlatot, vagy szakadást mutat. 
 
Mindezekből látható, hogy akár tranzisztorokról, akár diódákról van szó, a leggyakoribb hibáik 
egyszerű zárlatra és szakadásra egyszerűsíthetők. Természetesen most csak az általánosan 
használt szilícium és germánium alapú tranzisztorokról és diódákról van szó. Ezeknél sokkal 
bonyolultabb FET-ek és egyéb tranzisztorok, diódák már ilyen egyszerűen nem vizsgálhatók. 
Az 1. ábrára kigyűjtöttünk két általánosan használt tranzisztor párt, ezek a párok egymásnak 
úgynevezett komplementerei, valamint két diódát. A BD139 npn, 80 Voltos, 1 amperes, 
maximálisan 8 wattos tranzisztor, a BD140 pnp és adatai megegyeznek a párjával. Ez a két 
tranzisztor közepes teljesítményű komplementer párt alkot. A BC182 npn, 50 voltos, 0,2 
amperes, maximálisan 0,3 wattos tranzisztor, a komplementer párja a pnp BC212 hasonló 
adatokkal. Ez egy kisteljesítményű komplementer tranzisztor pár. Amihez a tranzisztorokat 
kiválasztottuk, tehát a teszteléshez, a komplementerségüknek nincs sok köze, csupán a 
kétféle teljesítményhez kerestünk lehetőleg egyforma npn és pnp tranzisztorokat. A 
komplementer egyébként kiegészítőt jelent. 
 
Egyszerűen magyarázva: az npn tranzisztor a pozitív polaritású feszültségekkel vezérelhető. 
Azért, hogy a vezérlés a pozitív és a negatív polaritású tartományokban egyformán 
létrejöhessen, kiegészül egy teljesen azonos, de pnp tranzisztorral, a komplementerrel. Ez 
fordítva is igaz, amikor a pnp tranzisztor komplementerének tekintjük az npn tranzisztort. 
 
A korábbiakból kiderült, hogy egyes tranzisztorokat és diódákat, illetve a bennük levő félvezető 
rétegek és azok átmeneteinek épségét viszonylag egyszerű módon, zárlatra vagy szakadásra 
ellenőrizni lehet. A zárlat és a szakadás tulajdonképpen az ellenállás két véglete. Eszerint az 
úgynevezett bipoláris tranzisztorokat és a diódákat egy ellenállásmérő műszerrel is 
megvizsgálhatjuk. Ehhez egy korszerű, kisméretű, digitális kijelzésű kézi műszer megfelel. A 
kereskedelemben egyébként sokféle, de lényegében hasonló kézi műszer kapható. Egy 
műszer minél jobban automatizált, annál drágább. Most azonban nem ez az érdekes. Figyeljük 
meg, hogy a műszeren COM és V/OHM jelzésű csatlakozó van. A COM a közös testelést, 
azaz az Ohm-mérésnél a mérőfeszültség negatív polaritású oldalát, amíg a V/OHM a pozitív 
polaritású oldalát jelöli. Ezek a régebbi mutatós műszereknél a földelési és a plusz jeleknek 
feleltek meg. 
 
Az ellenállásmérő műszerek között vannak olyanok, ahol a méréshatár-váltó kapcsoló a skálán 
mutatott érték szorzóját és vannak olyanok, amik az adott méréshatárban a maximális értéket 
jelzik.  
Ha olyan műszerünk van (ilyenek a mutatós kézi műszerek), ahol a méréshatár-váltó 
kapcsolón a szorzó jelzett, akkor ezt kapcsoljuk a x100k állásba. Ha a műszerünk digitális  
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kijelzésű, akkor a méréshatár-váltó kapcsolóját állítsuk a legnagyobb 2M vagy 20M állásba. Az 
automata méréshatár-váltó műszerek ezt maguktól is megteszik, ezeknél csak a mérési módot 
kell ellenállás mérésre kapcsolni. A mutatós műszereknél a skálán jelzett értéket kell a 
kapcsoló állásától függően, esetünkben x100 kiloohmmal megszorozni, és ez lesz a mért 
ellenállás nagysága. A digitális kijelzésű műszerek rögtön az ellenállás nagyságát mutatják. 
 

 
2. ábra 

 
Ezután nézzük a 2. ábrát. Bal oldalon az 1N4148-as dióda tesztelése látható. Ez a dióda npn 
típusú, tehát ahhoz, hogy nyitó irányba kapcsoljuk, az anódjára pozitív, a katódjára pedig 
negatív polaritású feszültséget kell adni. Ezt a valamilyen nagyságú nyitóirányú feszültséget 
most az ellenállásmérő műszer szolgáltatja. A műszer feszültsége elegendő ahhoz, hogy a 
dióda valamiképpen kinyisson és ekkor 3-400 kiloohmos ellenállást mutasson. Ha most a 
műszer kapcsait a diódára úgy tesszük rá, hogy a COM, azaz a mérőfeszültség negatív 
polaritású oldala az anódra kerül és a pozitív polaritású a katódra, akkor a dióda ennek 
hatására lezár. A műszer ilyenkor a dióda záró irányú, majdnem végtelen nagy ellenállását 
mutatja. Az ellenállások mértéke nem mérvadó, mivel ez a műszerenként változó feszültségek 
miatt nem lehet egységes. Az a fontos, hogy a hibátlan diódáknál a nyitóirányú mérésnél 
mindig kisebb, a záró irányú mérésnél pedig mindig nagyobb ellenállást kapjunk. A tesztelés  
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menete ugyanez a nagyobb teljesítményű 1N4001-es diódánál is. Itt a nyitóirányú mérésnél 2-
300 kiloohmos, a záró irányúnál pedig majdnem végtelen nagy ellenállás adódott. 
 
A tranzisztorok durva egyszerűsítéssel felfoghatók úgy is, mint két összekapcsolt dióda. A 2. 
ábrán mutatott mérés a BD140-es tranzisztor vizsgálata. A BD140-es pnp tranzisztor, tehát a 
vezérléséhez a bázisára negatív polaritású feszültséget kell kapcsolni. Ezt a feszültséget most 
is az ellenállásmérő műszer szolgáltatja. Ha a műszer COM kivezetését a BD140-es 
tranzisztor bázisához, a V/OHM kivezetését pedig a kollektorához kapcsoljuk, akkor a mutatott 
ellenállás körülbelül 4-500 kiloohm. A tranzisztor most kinyitott, és a műszer ezt a valamekkora 
nyitóirányú ellenállását mutatja. Ha a műszer V/OHM kimenetét az emitterre kapcsoljuk, akkor 
a tranzisztor bázis-emitter diódájának valamekkora nyitóirányú ellenállását mérjük. Ha mindkét 
esetben a műszer kapcsait a tranzisztorhoz megfordítva csatlakoztatjuk, akkor a tranzisztor 
záró irányú, az előzőeknél sokkal nagyobb ellenállásait kell kapni.  
 
A BD139 npn tranzisztor a BD140 pnp komplementer párja, a nyitásához a bázisára tehát 
pozitív polaritású feszültséget kell adni. Ezt a nyitóirányú feszültséget most is az 
ellenállásmérő műszer szolgáltatja úgy, hogy a tranzisztor bázisához a műszer V/OHM 
kivezetése kapcsolódik. A COM vagy a kollektorhoz, vagy az emitterhez kötődik, és ekkor a 
nyitóirányú kisebb ellenállások adódnak. Amikor a tranzisztor bázisához a műszer COM 
kivezetését kötjük és a másik műszerkivezetés a kollektorhoz és az emitterhez csatlakozik, 
akkor a tranzisztor záró irányú és sokkal nagyobb ellenállásait mérjük. Ha a vizsgált tranzisztor 
hibás, akkor ez a különbség egyáltalán nem alakul ki, vagy esetleg zárlatot mérünk. 
 
Ezzel az ellenállás-méréses módszerrel az ismeretlen tranzisztorról legalább két dolgot lehet 
megállapítani: azt, hogy npn vagy pnp típus és azt, hogy működőképes-e. Az ellenállás-
méréses módszernél az ellenállás számszerű nagyságának tulajdonképpen nincs jelentősége. 
A vizsgálat lényege az, hogy az adott félvezető vagy kapcsol, vagy nem kapcsol, ez pedig a 
sértetlen belső szerkezetétől függ. 
 

 
3.ábra 
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Az 3. ábrán egy olyan áramkör rajzát látjuk, ami az előzőekben leírt ellenállás-méréses 
módszert váltja ki egy egyszerű LED-es jelzéssel. Ez az áramkör alkalmas a bipoláris pnp 
vagy npn tranzisztorok és diódák gyors bevizsgálására, valamint az áramkörök huzalozásában 
vagy egyéb helyein a zárlatok és szakadások felderítésére. 
Egyetlen CMOS 4093-as IC-ét tartalmaz, egy dupla LED-et és néhány ellenállást, 
kondenzátort. A vizsgált félvezetők működőképességét dupla, kettős színű (zöld, piros) LED 
jelzi. A 4093-as IC első Schmitt-triggere a 100 kiloohmos ellenállással és a 220 nanofarádos 
kondenzátorral egy oszcillátort alkot, aminek jeleit a második Schmitt-trigger invertálja. Ennek 
a triggernek a kimenetéről a négyszögjelek kétfelé ágaznak. Az eredetihez képest invertált 
jelek a 680 ohmos áramkorlátozó ellenálláson keresztül mennek a dupla LED-re és azután a 
vizsgált félvezetőkre. Az eredetihez képest nem invertált, pontosabban az egymás utáni két 
invertálás miatt az eredetivel ismét azonos fázisú négyszögjelek, a párhuzamosan kapcsolt 
harmadik és negyedik Schmitt-trigger közös kimenetein jelennek meg és szintén a vizsgált 
félvezetőkre mennek. 
 
Ha a vizsgált tranzisztor jó, akkor csak az egyik LED, vagy a zöld vagy a piros világít attól 
függően, hogy a tranzisztor pnp vagy npn, vagy a LED-et hogyan kötöttük be. Az az a jelzés 
milyenségét a LED bekötésével magunk választhatjuk meg. Amikor a vizsgált tranzisztor vagy 
dióda hibás, zárlatos, akkor mindkét LED világít. Az ellenőrzött tranzisztorok bázisáramát a P 
jelű potenciométerrel lehet szabályozni.  
A félvezető teszter fogyasztása csupán néhány milliamper, emiatt a táplálását egy kisméretű 9 
voltos teleppel meg lehet oldani. Tudott dolog, hogy a telepek belső ellenállása a merülésükkel 
arányosan megnő és az oszcillátor emiatt ilyenkor zavarokat kelthet. Ezért az IC foglalatára 
közvetlenül, a 7-es és a 14-es kivezetésekre egy áthidaló, 100 nanofarádos szűrőkondenzátort 
kell forrasztani.  
 
Miután az áramkört összeállítottuk, és ez megbízhatóan jól sikerült, a beállítást és a 
kipróbálást ismert és biztosan hibátlan pnp, npn tranzisztorokkal és diódákkal végezzük. Ekkor 
kell eldönteni, hogy a LED bekötése milyen legyen, továbbá a bázisáram szükséges mértékét 
is a tranzisztorok típusaihoz mérten tapasztaljuk meg. 
 
 

Forrás: Ezermester, 1998. október 
https://ezermester.hu/cikk-2231/Felvezeto_teszter 

 

 

 

 

 

https://ezermester.hu/cikk-2231/Felvezeto_teszter
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Breadboard magyarul: Kenyérvágó deszka 

Amikor elképzelsz magadban egy kenyérvágó deszkát, akkor egy falapra gondolsz, amin egy 
frissen sült kenyér van feldarabolva. Így is van, a kenyérvágó deszka arra való, hogy azon egy 
éles késsel felszeleteljük a kenyeret: 

 
Kenyér a kenyérvágó deszkán 

 

Akkor miért neveznek el egy elektronikus áramkörépítő eszközt is „Kenyérvágó deszkának”?  
 
Sok évvel ezelőtt, amikor még az elektronikus alkatrészek és eszközök terjedelmesek voltak, 
az elektronikával foglalkozó emberek elkérték anyukájuk fából készült vágódeszkáját és azon 
állították össze az ideiglenes próbaáramköreiket. Az alkatrészeket és vezetékeket 
rajzszögekkel rögzítették a falaphoz. A kötések (csomópontok) forrasztással készültek. A 
kinézet, a küllem nem számított, mivel csak az áramkör kipróbálása volt a cél. Kipróbálás, 
kikísérletezés után az áramkör úgy is szétszedésre került.  
 
Azóta az elektronikai alkatrészek sokkal kisebbek lettek, és jobb megoldásokat is találtak az 
áramkörök elemeinek az összekapcsolására. Így az anyukák a legnagyobb örömükre 
visszakaphatták kenyérvágó deszkáikat. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sparkfun.com/assets/d/4/1/7/9/519139a8ce395fb437000000.jpg
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Áramkör az „eredeti” kenyérvágó lapon 

 
 

A manapság használatos modern, forrasztás nélküli próbapanel – bár már működését tekintve 
teljesen eltér az eredeti próbapaneltől – megtartotta az eredeti „Breadboard” megnevezést. 

 

Mi a „Breadboard” próbapanel? 
 

A „Breadboard” próbapanel általában prototípus és kísérleti elektronika áramkörök forrasztás 
nélküli összeállítására szolgáló eszköz. Az elektronikai áramkörök alkatrészeinek legtöbbje 
lábakkal, vagy csatlakozó vezetékekkel rendelkezik, és ezeket a próbapanel lyukaiba 
(hüvelyeibe) dugaszolva közvetlenül, vagy adott esetben bedugaszolt vezetékeken keresztül 
létrehozhatjuk az alkatrészek összeköttetését. A próbapanel felszíne alatt összekötő fém 
szalagok vannak, melyek a lyukak (hüvelyek) vonalában haladnak. A fém szalagok 
elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. Mint az ábrán látható a hüvelyek összekötése a 
fémszalaggal a panel felső és alsó részén levő lyukak esetében vízszintesen történik és 
középen az összeköttetés meg van szakítva, míg a maradék lyukak függőlegesen vannak 
összekötve:  
 
 

https://cdn.sparkfun.com/assets/9/9/3/0/9/517586d2ce395ff766000002.jpg
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A következő ábrán látható, hogy egy kiválasztott sorban, illetve egy kiválasztott oszlopban 
hogyan csatlakoznak egymáshoz a hüvelyek belül a panel felszíne alatt. Az egymással 
összeköttetésben levő hüvelyeket elnevezhetjük „csomópont” –nak.  

 
A kiválasztott sor („A” csomópont) és a kiválasztott oszlop („B” csomópont) 
összekapcsolásához a sorban levő egyik lyukból az oszlopban levő egyik lyukhoz menő 
vezeték összeköttetés szükséges: 
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Az alábbi ábra mutatja, amikor a kiválasztott oszlop („B” csomópont) és a kiválasztott sor („A” 
csomópont) össze van kötve: 

 

Az elektronikus kapcsolási rajztól a valóságos áramkör létrehozásáig 

A kapcsolási rajzok az elektronikai alkatrészeket, eszközöket szabványos szimbólumokkal 
ábrázolják. Ezeket a szimbólumokat könnyebb lerajzolni, mint az alkatrészek valóságos képét, 
kinézetét. A valóságos alkatrésznek a kinézete idővel megváltozhat, mivel az elektronikai ipar 
felülvizsgálja azokat és elavulttá teszi őket. A kapcsolási rajzok azt mutatják be, hogy miként 
kapcsolódnak egymáshoz villamosan az egyes alkatrészek. A rajzokon a vonalak a 
vezetékeket, huzalokat képviselik, amelyek a megfelelő csatlakozási pontok, csomópontok 
között vannak. A rajzról a vezetékek hossza, azaz a csatlakozási pontok közötti fizikai távolság 
nem olvasható le, a két pont (alkatrész) néhány centiméterre, de akár több méterre is lehet 
egymástól.  

A következő ábra bemutatja, hogy egy kapcsolási rajzról vett áramköri részlet, hogyan állítható 
össze a valóságban a próbapanel segítségével. (Megjegyezzük, hogy a szimbólumok, az 
áramköri elemek ábrázolása a szakkönyvekben, az on-line forrásokban, stb. levő kapcsolási 
rajzokon univerzálisak, nemzetköziek. Így a bemutatott kapcsolási rajz részlet bárhonnan 
vehető.) 

A következő kapcsolási rajz azt mutatja, hogy hogyan kapcsolódik egy LED egy mikro-vezérlő 
digitális kimenetéhez: 

 

Anyagszükséglet: LED, 200 ohmos ellenállás, összekötő vezetékek, próbapanel 
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Az első lépés az alkatrészeknek, és az alkatrészek lábainak (csatlakozó vezetékeinek) 
azonosítása. Az ábrán felül az alkatrészek nézeti képe, míg alul az alkatrészek szimbólumai 
láthatók. 
A LED lábai az A = Anód, K = Katód. Az ellenállás lábai az 1-es, és a 2-es láb 

 

A következő lépés az alkatrészek közötti kapcsolódási csomópontok (N = node) 
meghatározása. Ugyanis a különböző alkatrészek összekapcsolását úgy valósítjuk meg, hogy 
a lábaikat (bekötő vezetékeiket) egy közös csomópontra kötjük. 

A próbapanel használatakor figyeljünk a helyes csatlakozásokra! Helyes csatlakozás esetén 
az alkatrész két lába külön oszlopokba (csomópontokba) van dugaszolva! A helytelen 
változatban a két láb ugyanarra az oszlopra (csomópontra) van dugaszolva, ami egyenértékű 
azzal, mintha a két lábat összeforrasztottuk volna… 

A helyes és a helytelen csatlakozást mutatja a következő ábra: 
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A LED-nek két lába van. Az „A”-nak (anódnak) jelölt láb egy mikro-vezérlő digitális I/O 
(Input/Output) érintkezőjéhez menő vezetékhez csatlakozik (N1 csomópont), a „K”-nak 
(katódnak) jelölt láb egy ellenállás 1-el jelölt lábához csatlakozik (N2 csomópont). Az 
ellenállásnak a 2-es jelölésű lába csatlakozik a GND-hez menő vezetékhez (N3 csomópont). 

A LED egy polarizált alkatrész, ami azt jelenti hogy fontos a bekötés (összekapcsolás) módja. 
Az ellenállás nem polarizált, így az megfordítható, nincsen hatással az áramkör működésére. 

Ha többet szeretnénk megtudni egy adott alkatrészről, akkor meg kell találnunk az adatlapját. 
Szükség van az alkatrész típus-, vagy hivatkozási számára, melynek alapján kereshetjük az 
adatlapot az interneten. Az adatlapról megismerhetjük az alkatrész funkcióit, csatlakozási 
pontjait és műszaki adatait. 

Forrás: 
https://learn.sparkfun.com  by D. Barragán 

http://wiring.org.co  by M-Sho 

 

 

https://learn.sparkfun.com/
http://wiring.org.co/
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Másképpen is lehet… ! 
A fiatalok oktatása a világban... 

 
 

 

Szia! Delia vagyok a Vajdahunyad megyei Petrozsényból. 
Az Egyesült Királysági, Oxfordban, a Wolsey Hall 

7. osztályos tanulója vagyok. 
 
Jelenleg Romániában lakok és otthon tanulok. Találkoztam a Petrozsényi Ifjúsági Klubbal, jó 
híreket hallottam, és engemet is érdekel a robotika. Úgy hogy sikeresen járok minden héten 
kétszer a Kovács Imre professzor óráira a petrozsényi klubba! 
 
Ma arról fogok beszélni, hogy milyen tapasztalataim vannak a különböző tanulási 
módszerekről, melyeket a világ különböző országaiban lakva megtapasztalhattam. 
 
Mielőtt teljes mélységben belemerülnénk abba, hogy hogyan működnek az iskolák a 
különböző országokban, had osszam meg veletek, hogy most mi a foglalkozásom. Most 
magántanuló vagyok. Had vezesselek át benneteket a magántanulói napi időbeosztásomon.  
 
Tekintettel arra, hogy te vagy a felelős a saját időbeosztásodért, sokkal felelősségteljesebbé 
és használhatóbbá válsz, nem beszélve a függetlenségről. Tudom, mit kell tennem az iskolai 
webhelyre való belépés után, valamint használni tudom a tankönyveket az otthoni tanulásra.  
Az iskolai tanterv magába foglalja az angolt, a matematikát és a tudományt, és ezek 
mindegyike modulokba van szervezve. (A tudomány tantárgy tartalmazza a kémiát, a fizikát és 
a biológiát.) Egy modul körülbelül 4 témakör. 

Minden modul végén van egy feladatom, egyfajta 
tesztem, amit benyújtok. Ez lesz osztályozva, és megyek 
a következő modulra. Például a tudomány tantárgy 
keretében lehet a témakör a “fény”, vagy a “hang”, így a 
feladat ezekből a témakörből tartalmaz kérdéseket. 
 
Az otthonképzés egyik nagy előnye, hogy könnyen 
megváltoztathatom a napi programomat. Így, hogyha 
iskolai napon kell utaznom, akkor másnap, vagy egy 
későbbi napon pótolni tudom a lemaradást. Bárhol 
dolgozhatok, még az autóban is, vagy kinn a szabadban. 
Nem maradok le semmiről, mint a legtöbben teszik, ha 
hiányzanak az iskolából.  
A másik nagy előny, hogy nem kell olyan korán kelni, 
vagyis jól kipihent és energiával teli vagyok, amikor 
elkezdek dolgozni. Általában van egy szoros 
időbeosztásom. Egy napom áll a reggeli szokásos 
rutinfeladatokból, majd elkezdek dolgozni körülbelül 9:00  
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órakor. A 12:00 óráig végzett munka után, néha segítek anyukámnak ebédet készíteni. Az 
ebédszünet kb. du. 1:00 óráig tart.  
Egy nem túl elfoglalt napon, ebéd után általában nyugi van, vagy kimegyek játszani kb. 4 
óráig, és zongorázom egy órahosszat. Mivel kimerült vagyok, elnyúlok az ágyon a 
telefonommal, vagy egy könyvvel 6:30 –ig, amikor is anyu elkezd főzni, és én néha segítek 
neki. 
 
 

Valójában én nagyon élvezem a főzést, 
mert szeretem próbálgatni és 
megtapasztalni az új ízeket. Soha nem 
voltam válogatós az ételekben, 
megeszek minden fűszerest, sósat, 
savanyút. Különösen élveztem az 
ázsiai ételeket, mert azok különböző 
fűszerekbe vannak belemártogatva. 
Azt hiszem, hogy a kínai 
tartózkodásunk is jó irányba 
befolyásolta az étkezési szokásomat, 
mivel az összes étel – úgy értem, hogy 
valójában mindegyik – fűszeres. 
Miután öt évig csak fűszeres ételt eszik 
az ember, én is végig tudtam enni egy 
kínai étrendet, ahol a fűszerek aránya: 

öt piros paprikából 4 van az ételben. Az Egyesült Arab Emirátusokba a költözés nagyon 
érdekes volt, nagyon megszerettem az indiai, valamint az arab ételeket. Ha valamikor is az 
Egyesült Arab Emirátusokba utazol, akkor ezek azok az ételek, amelyeket meg kell próbálnod: 
 

• Hummus (Egy arab mártás, amelyiknek ízei a zöldségekkel jó) 

• Fűszeres vajas csirke (Ez a legjobb indiai étel, amit valaha ettem) 

• Shawarmas (Bármit beletehetsz!)  
 

Most pedig, mindez nagyszerű, had beszéljek nektek a nagyon zsúfolt hétfői programomról. 
Miután befejeztem a tanulást 1:30 –kor, van egy kínai órám, azután 3:30 –kor rohanok dráma 
gyakorlatra. Közvetlenül a dráma után jön az Aikido óra 5:00 –kor, és ezt az egészet 
befejezem legkésőbb 7:00 –kor. 
Fúj! 
Pihenek vacsoraidőig. 
Sok a dolog a hét első napján, nemde? 
 
Most pedig, lépjünk tovább, nézzük milyen az iskola más országokban. Tavaly nyáron jöttem 
vissza az Egyesült Arab Emirátusokból. Miután 3 évig ott éltem és ott jártam iskolába tudom, 
hogy a 7. osztály az Emirátusokban megfelel az 5. osztálynak Romániában. Romániában 
elvégeztem az első osztályt, azután költöztünk ki az Emirátusokba, így a 2. osztályba kellett  
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járnom, ugye? ROSSZUL mondom! Egy pár hétig jártam a 2. osztályba, de aztán felmérték a 
tudásomat és elvégeztették velem a 3. osztály év végi tesztjét. Szóval, a 4. osztályba mentem. 
 
Egy igazi stréber lány voltam ott, mivel valójában egyik gyerek sem akart tanulni. Az olvasást 
házi munkának tekintették, és alig tudtak hangosan olvasni anélkül, hogy néhány másodpercre 
meg nem álltak volna. A lányok egy kicsit jobbak voltak, szerették az olvasást, mint én, de a 
legtöbbjük nem tudott elég erőfeszítést tenni, legalább annyit, hogy átmenjenek abban az 
évben. 
Az összes fiú focizott és kínozott engem. Megtanultam szembeszállni velük, ugyanis van egy 
képességem (anyukám azt hiszi, hogy ez bosszantó dolog), mindenre van egy azonnali 
válaszom. Ha azt mondják, hogy tuskó vagyok, azt válaszolom, hogy hamarosan nekem 
dolgoznak (a szolgáim lesznek). Ez egy kicsit bosszantó, bevallom, de hasznosnak bizonyult a 
zaklatással szemben 
 
Had mondjak el nektek egy napot az Emirátusi 
iskolában. Romániában a hétköznapok hétfőtől 
péntekig tartanak, ugye? Az Emirátusokban 
vasárnaptól csütörtökig! Kicsit hozzá kellett szokni.  
Reggel 6:00 –kor felébredtem és mentem az iskolába. 
Mivel sok gyerek a szokásosnál korábban érkezett, 
sokat játszottunk. Amikor végre mindenki megjött, az 
egyik iskolapályán sorba álltunk, az első osztályosok 
egy sorba, a 2. osztályosok egy másik sorba, stb.  
Ha az iskolai elöljáróságunk bármilyen eseményt, 
vagy versenyt meghirdetett és zászlófelvonás volt, 
elénekeltük az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti 
himnuszát arab nyelven. Ez érdekes volt nekem, mert 
Romániában nem énekeljük el minden reggel a 
himnuszt, de ott igen. Most már ismerem az Egyesült 
Arab Emirátusok himnuszát, bár nem vagyok az 
Emirátusok állampolgára. Szeretném, ha mi is így 
csinálnánk Romániában, hogy mindenki megtanulná a mi nemzeti himnuszunkat. 
 
E szertartást követően, ami 7:00 órakor történik, az osztályainkba vonultunk és elkezdtük a 
tanulást! Hétköznap mindig vannak ezek az órák: 

• Arab 

• Matematika 

• Angol 

• Iszlám 
Néhány napon van környezetvédelmi óra, művészet és tudomány. Hetente egy alkalommal 
van: 

• Úszás 

• ICT (Információs és kommunikációs technológia) 

• PE(testnevelés) 
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Két fedett pályánk volt, elválasztva egymástól, az egyik az alsó osztályosoknak (1-4. osztály) 

és a másik a felsősöknek (5-7.osztály). 
 
Az én iskolai órabeosztásom olyan volt, hogy három óra tanulás, majd 10 perc szünet, 

azután két óra tanulás. Az ebédidő 30 perc. Utána az utolsó két óra tanulás. 
Igen, 7 óra naponta! Hetente egyszer van házi feladat. Az iskola 2:30 –kor fejeződött be. 

Megint egybegyűltünk és vártuk a szüleinket, hogy vegyenek fel minket. 
 
Az ITC óra nagyon szórakoztató volt. Csináltunk power-point –os bemutatókat és játékokat. 
Néha a tanár megengedte, hogy játszunk a Minecraft –al. Mondta a tanár, hogy építsünk 
valamit, valamilyen hidat, vagy valamilyen házat, vagy keressünk meg egy tereptárgyat. 
 
Az angol órán power-point –os bemutatókat néztünk 
angol nyelvtanból és történeteket írtunk, ami az én 
kedvencem volt. Szeretek fantáziákat 
(elképzeléseket) írni. Én valójában egy trilógia első 
kötetének az elkészítésében vettem részt! 
 
Egy kicsit furcsa volt az eltérő vallás, de azért érdekes 
volt. Az iszlám, a muszlim vallás csak a muszlim 
diákok számára volt tanítva. A muszlimok bementek 
egy osztályba, s csináltak, amit csináltak (nem tudom 
milyen okból választottak el bennünket), és a nem 
muszlimokat, mint én is, mindenkit betereltek egy 
másik osztályterembe. Ott az Emirátusok történetét és 
földrajzát tanultuk. (Ez nem volt az én kedvencem, 
leginkább azért, mert tömegiszonyom volt). 
 
Matematikából videofelvételeket néztünk és sok 
feladatot dolgoztunk ki. A diákokat különböző matematikai csoportokba osztották be egy 
felmérés (teszt) alapján, amelyet az év elején végeztek el. Ez a felmérés adta meg a 
tanároknak, ki melyik csoportba, a csúcs, a középső, vagy az alacsony csoportba tartozik. (Én 
mindig a csúcs osztályban voltam.) 
 
Az úszás és a testnevelés is el volt választva. Minekünk nem volt úszás és testnevelés a 
fiúkkal. Különböző napokon volt megtartva. 
 
A művészet tantárgy nagyon szórakoztató volt, amíg nem a 6. osztályban kivették a tantervből. 
Úgy döntöttek, hogy történelmet kell tanulnunk (ez nem volt igazán tisztességes, mert a 
versenyeken csak három fiú tudott MINDENT, azért mert ők már korábban elkezdték tanulni a 
történelmet, mint a többiek. Én valójában szeretem a feladatokat – például művészetből, meg 
akartuk tanulni a “Zorba” görög táncot a tanárunk részére, aki Görögországból származott, és 
eltáncolni azt egy Nemzetközi Napon. Ez a nemzetközi nap igen szórakoztató volt, mert több, 
mint 60 országból voltak iskolás gyerekek. Minden országnak volt egy standja, ahol 
bemutatták a térképeket, játékokat, és a hagyományos ételeket! Mindenkinek volt egy 
“útlevele”, és meg kellett látogatni minden országot, hogy pecsétet kapjunk az útlevelünkbe.  
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Romániát én képviseltem egyedül! Büszke voltam arra, hogy az embereknek különböző 
dolgokat mutattam be Romániáról! 
 
Az arab nyelv még jobban megosztott bennünket. Voltak az arabok, akik tudták az arab 
nyelvet, és a többiek, akik a három csoport, a csúcs, a közepes, és az alacsony osztály 
valamelyikébe kerültek. A legalacsonyabb osztályba csak az újak kerültek, akik éppen akkor 
költöztek az Egyesült Arab Emirátusokba és nem tudták az arab nyelvet. Az tanév közepére 
már nem volt alacsony osztály, a közepes volt teletöltve. (Én ugyancsak a legjobb csúcs 
osztályban voltam.)  
Had meséljek el egy érdekes dolgot, ami velem történt: 
Egy arab fiú azt mondta nekem, hogy én alacsonyabb minősítést fogok kapni az arab teszten, 
mint ő (mert folyékonyan beszél arabul). Én azt mondtam: 
 “Majd meglátjuk”. Miután vége volt az arab tesztnek, én 30/30 pontot kaptam, ő 25/30 –at 
(Mindketten ugyan azt a tesztet csináltuk, amiért én azt mondtam, hogy ez nem fer).Annyira 
meglepődtem, hogy csak ugráltam és visítottam. Az arab tanárom azt mondta a fiúnak:  
“Soha ne becsüld le a lányokat!” 
Tényleg szerettem megtapasztalni azt az iskolát az Emirátusokban. Néhány nagyon jó barátot 
szereztem, még mindig kapcsolatot tartok velük, és jó sok mindent tanultam, amíg ott voltam. 
Sok jó emlékem van onnan. Például az osztály bemutató! (Évente minden osztálynak van egy 
bemutatója egy adott témában) Ez a bemutató az 1001 éjszakán alapult, és én voltam a 
hercegnő! 
 
A legcsodálatosabb emlékeket az örökös legjobb barátaimmal (BFF = Best Friends Forever) 
eltöltött idők adják. Az ott alvós bulik voltak a legjobbak. Az egyik legcsodálatosabb emlék egy 
iskolai kirándulásból származik. Mindegyik osztálynak volt egy, vagy kéz napja, hogy 
elutazzon egy helyre Az én negyedikes osztályom a világ legmagasabb épületébe utazott el: 
ez volt a Burj Khalifa!  
Körülbelül egy óráig tartott az út Dubajba, s végül odaértünk. Láttuk a naplementét és 
beléptünk az épületbe. Egy percig tartott (alig lehetett érezni, hogy a lift mozog), hogy elérjük a 

200 szintből a 150.–et, és ismét láttuk a naplementét. Olyan 
magas volt! Távcsöveket használtunk, hogy megtaláljunk 
különböző épületeket, de sajnos a fotózás nem volt 
megengedve. 
Több kirándulás is történt, de miután az iskolai akadémia 
megszavazta, hogy csak Al Ain –ba utazzunk, az utazások 
egy kicsit rövidebbek voltak. A születésnapom egy jégpályán 
volt és egy óriási trambulin játszótéren! Tonnaszám 
szórakoztam és szórakoztattam a fiúkat a legjobb 
barátommal és szerettem az iskolát! Igazán én egyes 
emberekhez kapcsolódtam, de el kellett költöznünk. Habár 
még mindig sikerül tartani a kapcsolatot. Én és a barátaim 
beszélgetünk minden hétvégén!  
Remélem, ez bizonyítja az embereknek, hogy ha 
megpróbálod, meg tudod csinálni! 
 

 Köszönöm az olvasást és gyönyörű napot kívánok! 
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Fritzing Tutorial 

Összeállította: ILIES VICTOR ANDREI CLS.A 7_A  
                   és CIOBANU ALEXIO  PATRICK CLS. A 6_A 

        C.N.I.”CARMEN SYLVA” 

 
Mielőtt elkezdenénk egy projektet a Fritzing-ben, meg kell építenünk az elektronikus áramkört 
a valóságban és meg kell győződnünk arról, hogy megfelelően működik. Ezután építsük újra 
virtuálisan az áramkört a Fritzing-el. Kezdjük azzal, hogy nevet adunk a projektnek és a projekt 
nevével végezzünk mentést. 
 
A project mentése mindjárt a virtuális áramkör megépítésének már a kezdetekor nagyon 
ajánlott, és időről-időre munka közben is, mivel a Fritzing szoftver még tesztelés alatt áll és 
sajnos néha képes lebénulni a program… 
 
A Fritzing menüben válassza a Fájl> Mentés másként menüpontot. Adja meg a projekt nevét 
és helyét, majd kattintson a Mentés gombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A munkalap elrendezése: 
 
Mielőtt elkezdenénk dolgozni, érdemes lehet a munkalapot az igényeink és preferenciáinknak 
megfelelően átrendezni. 
 
A Fritzing menüsoron válasszuk a Window elemet, és jelöljük ki a munkalapon megjeleníteni 
kívánt palettaablakokat. 
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Húzzuk át a kiválasztott palettaablakokat bárhova a munkalapon, és figyeljük meg, hogyan 
rendeződnek át, kombinálódnak, vagy lebegnek az ablakok. 
Válasszuk ki a nézetet a Navigátor panelen, ha még nincs kiválasztva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy áramkör létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy a valóságban az áramkör 
megfelelően működik. Ezután a Fritzing-el építsük újra az áramkört, követve az alábbi 
irányelveket: 
 
Húzzunk egy Arduino-t az ablakpalettáról a Projekt nézetbe. Tegyük ugyanezt, a próbapanellel 
(breadboard –al) és az áramköri alkatrészekkel is. Ha nem találunk egy alkatrészt a 
könyvtárban, használjuk a Mystery (rejtett) alkatrészt (az ikon úgy néz ki, mint egy referenciajel 
-?). A Mystery Side lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan meghatározzunk egy új alkatrészt 
és annak csatlakozásait (az Inspektoron keresztül).  
 
Tudjuk rendezgetni az alkatrészeket; kiválasztani, helyrehúzni és lerakni, vagy használhatjuk a 
menüsorban a Part legördülő menü funkcióit. A törléséhez válasszuk ki a törlendő elemet és 
nyomjuk meg a BACKSPACE gombot. 
 
Kattintsunk rá az 5V csatlakozó pontra az Arduinón, majd nyomva tartva húzzuk tovább a 
kurzort. Ez egy vonalat, vezetékszálat hoz létre. Vezessük a szálat a próbapanel kívánt 
csatlakozási pontjára. A kapcsolat létrejöttét egy kis zöld pont, vagy egy kis négyzet mutatja.  
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Csatlakoztassuk ugyan így az összes többi alkatrészt, amíg az áramkör pontosan úgy néz ki, 
mint az az áramkör ami a valóságban van. Ne feledjük, hogy a nem megfelelő 
csatlakoztatások piros színűek lesznek! Ha egy csatlakozóra kattintunk, és nyomva tartjuk, a 
Fritzing az összes lehetséges csatlakozást kiemeli. Ez hasznos lehet, ha meg szeretnénk 
nézni az ehhez a csatlakozáshoz csatolt teljes kapcsolati állapotot. Meg tudjuk törni a 
huzalozás vonalát, ha töréspontot adunk hozzá. Csak kattintsunk rá a huzalra ott ahol meg 
akarjuk törni a vonalvezetését és nyomva tartva húzzuk a kívánt helyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válasszuk ki a Schematic, majd a PCB munkalapot, és ezekben a nézetekben ellenőrizzük, s 
ha szükséges szerkesszük az áramköröket. 
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Az alkatrészek tulajdonságok szerkesztése: 
Most, hogy megvan az összes kapcsolódó alkatrészrész, nézzük meg, hogyan változtathatjuk 
meg az egyes részek tulajdonságait. Válasszuk ki bármelyik áramköri alkatrészt és nézzük 
meg mit mutat a Component Ispector (alkatrész ellenőrző) ablak. Kattintsunk az alkatrész 
megnevezésére és nevezzük át. Ez akkor hasznos, ha különbséget kíván tenni ugyan olyan 
alkatrészek között. Ugyanezen a módon próbáljuk meg megváltoztatni más tulajdonságait is a 
kijelölt alkatrésznek. 
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Hasonló módon meg tudjuk változtatni az alkatrészek tulajdonságait PCB nézetben is. Az 
Arduino képe, formája átváltoztatható Arduino shield –é (fedőpanellé), egy átméretezett 
téglalappá, vagy egy testreszabott forájúvá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy áramkör exportálása: 
Miután befejeztük az áramkört, mentsük el a projektet. Az áramkört ezután kép-, vagy PDF 
fájlként exportálhatjuk. 
 
Válasszuk ki az exportálni kívánt projektet (próbapanel, sematikus rajz, vagy PCB nézetben). 
A Fritzing menüben válasszuk a Fájl> Exportálás> lehetőséget, majd a kívánt fájl formátumot. 
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Egy paraszt és a szamara 
 
 
 

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, 
miközben a paraszt megpróbálta kitalálni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már 
öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. 

 
Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. Mindegyik 
lapátot fogott és elkezdtek földet hányni a kútba. A 
szamár megértette mire készülnek, és rémisztően 
üvölteni kezdett, majd nemsokára elcsendesedett.  
 
Kis idő elteltével a paraszt lenézett a kútba. 
Meglepetten látta, hogy a szamár él, és minden 
lapátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza 
magáról a földet, majd feláll a tetejére. 
 
Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a 
földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és egyre 
feljebb lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a 
szamár átugrott a kút peremén és boldogan elsétált!  
 

 
 
 

 
 
 
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy 
lerázd magadról és tegyél egy lépést. Minden probléma egy újabb lehetőség a továbblépésre. 
Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj 
egyet feljebb. 
 
Emlékezz a boldogság öt egyszerű szabályára: 
 
1. Szabadítsd fel a szívedet a gyűlölettől — Bocsáss meg. 
2. Szabadítsd meg az elmédet az aggodalmaktól - a legtöbb soha nem történik meg. 
3. Éljen egyszerűen, és értékeld, hogy mid van. 
4. Adj többet. 
5. Várj el kevesebbet az emberektől, de többet magától. 
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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 ! 
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