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VEZETÉS ÉS CSAPATA 
Kovács Imre, tanár–YO2LTF 

� Mindannyian lehetünk vezetők, de nem feltétlenül jók 

� Nem kell, hogy ezekkel a tulajdonságokkal szülessünk, de idővel megszerezhetjük 

� Elég hosszú ideig tart a vezetővé válás 

1. Egy vezető ismérvei  

 

Sokan tudják, hogy az érzelmi inteligencia fontos tényező az üzleti életben, de 

kevesen vannak olyanok, akik tesznek is ezért lépéseket és törődnek a 

műveltségükkel. Sajnos sok vállalatánál a világon az értelmiségi dolgozóknak nem 

annyira széles az érzelmi intelligenciájuk, bár az általános műveltségük tekintetben 

lehet, hogy a legjobbak. Tudni azt, hogy hogyan kell irányítani egy csapatot, és elérni 

is a kívánt eredményt, nagyon fontos szempont, de a két dolog nem ugyan az. Tudni 

azt, hogy hogyan érjük el a visszacsatolást, és tenni is azért, hogy a termelékeny 

kapcsolatrendszer fennmaradjon, szintén egy másik területe a hozzáértésnek.  

 
Természetesen egy vezetőnek nagyon jól kell kezelnie a válsághelyzeteket, de ez nem jelenti azt, 
hogy állandóan azon kellene gondolkodnia, hogy hogyan fejlessze stratégiáját, hogy kijusson a 
jövőbeni krízis helyzetekből. A vezetés magába foglalja azt a képességet, hogy felfedezzük a 
lehetséges problémákat, és megoldjuk azokat még azelőtt, hogy aránytalanul naggyá válnának. 
 
2. Egy vezetőnek van jövőképe  
 
, Amennyiben jó vezető és irányító szeretnénk lenni az üzleti 
életünkben a jövőkép elengedhetetlen. A jövőkép irányt mutat. 
Ad egy alapvető tervezési pontot, különösen akkor, amikor a 
vállalkozásunk még gyermekcipőben jár és erőforrásokra van 
szükségünk. Ha már van egy elképzelés, meg tudjuk tenni az első 
lépést a saját vezetővé válásunk érdekében. Ez a mi üzletünk, ez 
a mi jövőképünk. 
 
3. A jó vezető megosztja elképzeléseit másokkal 
 
Saját elképzeléseink megosztása másokkal láthatóan segít, és 
kétségtelenül hozzájárul a vállalkozás növekedéséhez. Így mások 
megbíznak bennünk. Mivel hiszünk magunkban, tudjuk, hogy mit kell 
csinálni. Elképzelések és egyéb tervek megosztása másokkal 
megszilárdítja véleményünket. Saját elképzelésünk így mások szemében 
reális valósággá válik. 
 
 



 
   Pag  5                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2014 
 

 
4. Egy vezető utasításokat ad  
 
Az összes irányítási szinten az üzleti terveket és a saját jövőképünket egymásba kell gyúrni és 
cselekvésre kell ösztönözni. Amikor például egy olyan konkrét helyzetnek a megoldása történik, 
hogy javítani kell a viszonyt a vezetés és a munkavállalók között, vagy reagálni kell az általunk 
vezetett társaságnál fellépő válsághelyzetre, akkor Te vagy a vezető, ami azt jelenti, hogy Te vagy 
az egyetlen, aki döntéseket hoz, és aki szorosan fegyelemmel kíséri, hogy jól menjenek a dolgok. 
Nem lehet csak távolból nézni, hogy mi történik, csak tanásokat adni és magára hagyni a 
folyamatokat. Egy jó vezetőnek felelősen állást kell foglalni azért, hogy a felmerülő krízishelyzetek 
hatékonyan meg legyenek oldva. 
 
5. A vezetőre  ösztönzően hatnak a példák  
 
Mindannyian könnyen meg tudnánk nevezni három üzletembert, akiknek olyan vezetői 
tulajdonságaik vannak, melyek ösztönözni tudnak bennünket. Tény, hogy ha ilyen példákat fel 
tudunk hozni, s azok hatni tudnak ránk, akkor saját vállalkozásunkat is fejleszteni tudjuk. Ha 
valaki rá fog kérdezni a részletekre, elég ha csak néhány dolgot említünk meg, mert azokat vagy 
már megcsinálták, vagy éppen most csinálják. 

Hogyan építsünk fel egy sikeres munkacsoportot (tímet) ? 

A csapatmunka  

Beszélnek róla mindenhol, munkahelyen, munka után, munkábamenet 

előtt a családban. Mindenki a “csapatmunka” lényegét igyekszik 

meghatározni. Ez egy irányítási módszer, vagy az alul elhelyezkedő tagok 

szervezeti formája? Mi a fő célja? A munkavállalók egyszerű 

közreműködése és szerepük megőrzése a teljes sikerben, miközben a vezetők megpróbálják 

növelni a hatékonyságot és a hozamokat, gyakorlatilag a nyereség maximalizálását elérni. 

Az elvárások magyarázata  

A csoport tagjainak nagyon jól kell ismerni, hogy mik a feladataik, 

amiket el kell végezni, hogyan biztosítsák az összes szükséges erőforrásokat a 

célkitűzések teljesítéséhez (idő, pénz, személyzet, stb.). Továbbá állandó 

párbeszédre van szükség a vezetőség és a csoport között, nem hagyva 

szakadékot közöttük, amikor a teendőket és a határidőket egyeztetik, illetve 

amikor a végeredményt értékelik. 
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A munkacsoport tagjai elkötelezettségének fokozása 
 

 
  Ha munkavállalók különböző okoknál fogva nem akarnak 
munkacsoportba tartozni, amelyet egy adott project megvalósításához hoztak 
létre, akkor nyilvánvaló, hogy az eredményesség alacsonyabb lesz. Ilyenkor 
választani kell több motiváltabb tagot, akik akarnak csatlakozni egy teljesen 
képzett munkacsoporthoz, és mind személyesen, mind a munkacsoport 
vonatkozásában a lehetséges legjobb eredményt kívánják elérni. Azt is 

próbáljuk meg, hogy jutalmazzuk a pozitív eredményeket. 
 
 
 
Egyén szerves összefüggésben 
 

Hogyan hatja át minden beosztottat az üzleti szellem? Ha egy 
átfogó képben vizsgáljuk  szerepüket az általános mechanizmusban, az 
egyén résztvételének a fokát valószínűleg javítani kell. 

 
 
Ugyanolyan szinten lévő emberek keresése a munkacsoportba 

 
   

Nyilvánvaló, hogy egy munkacsoportnak van egy vezetője, és az a személy 
sokkal jobban helytálló, mint a többi. Azonban tanácsos lenne, ha az 
összes tag személyiségében azonos szinten lenne. Ha egy személy a tagok 
közül hajlamos a kiszorulásra, nagyon valószínű, hogy a csapaton belül 
konfliktusok alakulnak ki. 
 

 
 
 

 
 
Grafikonok a célkitűzések elérésének érdekében 

 

 A grafikonok azért fontosak, mert állandó összehasonlítást tesz 
lehetővé az elért eredmények és az eredetileg kitűzött célok között. 
Továbbá az alkalmazottak általában jobb eredményeket érnek el, ha 
határidő van kitűzve. 
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Világos munkaköri (hatalmi) pozíciók létrehozása  
 

Az ellenőrzés nagyon fontos egy munkacsoportban. A csoport 
tagjainak pontosan ismerni kell a munkaköri (hatalmi) pozíciókat, melyek 
meghúzzák a felelősségi körök határait. Ugyanakkor a csoport tagjai egymás 
között, vagy velük közvetlen kapcsolatban álló, vagy a szervezetbe tartozó 
más munkacsoporttal is  meg tudják beszélni a feladatok elvégzésének a 
módját. 

 
 
 

 
Egyéni együttműködések egy csoporton belül  

 
Nyilvánvalónak hangzik, de a csoport tagjai gyakran maximális erővel 

együttműködnek egymással ugyan, de nem érzékelik, hogy a páros 
együttműködés mennyire fontos a végeredmény szempontjából. Az 
együttműködés hozza meg az új javaslatokat, az építő kritikát és a munka 
jobbá válik a végén. 

 
 
 
 
 
 

 
A csoport tagjai közötti párbeszéd lehetővé teszi a kritikát 

 

 
 
  Bár a tagok érezhetik a szervezet fontosságát, de sokszor nem kapnak 
tájékoztatást a szervezet egésszére vonatkozó fejlődésről. Minden negatív 
észrevételt érvekkel kell alátámasztani és egyedi javaslatokkal, ami a 
végeredmény javulását kell, hogy eredményezze. A hatalom nem csak a 
magasabb beosztást adja, hanem rengeteg egyéni tudást is. 
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8X8 –as LED MÁTRIX KIJELZŐ 
 

Készítők: Blaj Emanuel, XI-a osztály 

                                Macarie Paul, VIII-a osztály 

Gyermekek Palotája Deva                     

Koordináló tanár: Amalia-Mihaela Cucu 

    

      A szakkörünkben az utóbbi időben kialakult az elektronikus áramkörök építésének és a robotika 

alpjai megismerésének igénye. Az elmúlt években megpróbáltuk elérni, hogy e területen érdekes és 

időszerű, egyszerű, illetve közepes bonyolúltságú kísérleti darabokat (munkákat) készítsünk. Köztük van 

a programozható Arduino Uno vezérlő panel alkalmazásával felépített LED-es kapcsolások. 

        Az Arduino az egyik legkönnyebben használható mikrovezérlő platform. Olyannak lehet tekinteni, 

mint egy mikroszámítógép (olyan számítási teljesítő képessége van, mint egy személyi számítógépnek 

15 évvel ezelőtt). Képes információkat gyűjteni a környezetből és képes azokra reagálni. Az ATMEGA 

328 –as Arduino Uno mikrovezérlő kártyát használjuk. 

 

8X8-as LED mátrix 
 
        A 8x8-as LED matrix képes megjeleníteni szövegeket, vagy különböző fényhatások érhetők el vele. 

Több matrix-tömböt is összeköthetünk, így nagy kijelzők is létrehozhatók. 

A matrix két 74HC595D típusú IC-n alapszik. Ezeket az IC-ket léptető regisztereknek nevezik. Az ilyen 

léptető regiszterek segítségével vezérelni tudunk 8 digitális kimenetet, miközben az Arduino panel ről 

csak 3 csatlakozási pontot használunk (ezek az Óra, a Retesz és az Adat pontok). Egy matrix 

működtetéséhez  két 2 IC-re (2x8 kimenetre) van szükségünk, de ugyan úgy elegendő a három vezérlő 

pont. Tetszés szerint növelhetjük a mátrixok számát százas nagyságrendben is, de pontosan három 

vezérlő ponttal vezérelhetjük azokat. 

Az Arduino Adat kimenetén 8 bitet továbbít sorosan (az egyik bit jön a másik után). A bitsorozatok 

közötti határvonalat az Órajel adja, amit az Arduino állít elő (a hasznos jel kiolvasása akkor történik, 
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 amikor jel átmegy az órajel által adott nullátmeneten. A 8 bites jel értékének felhasználásával a Retesz 

impulzus kiküldése történik meg. 

 

A matrix csatlakoztatása az Arduino -hoz 

 

A matrix csatlakoztatása az Arduino-hoz egyszerű. Mindössze 5 vezetékre van szükség az alábbi lista 

szerint (ebből két vezeték a matrix tápfeszültsége): 

Arduino UNO 5V- Mátrix LED VCC 
Arduino UNO GND- Mátrix LED GND 
Arduino UNO Digital 7- Mátrix LED SCK 
Arduino UNO Digital 6- Mátrix LED LATCH 
Arduino UNO Digital 5- Mátrix LED DATA 
 
A következő program megjeleníti az “A” betűt egy 8 ájtos matrix-tömbben: 
byte message[8] = {63,127,136,136,136,136,127,63}; 
 

A kép helye ! 
 

int latchPin = 6; 
int clockPin = 7; 
int dataPin = 5; 
byte message[8] = {63,127,136,136,136,136,127,63}; 
void setup() {pinMode(latchPin, OUTPUT); 
pinMode(clockPin, OUTPUT); 
pinMode(dataPin, OUTPUT); 
} 
void loop() { 
int numberToDisplay1 = 1; 
byte numberToDisplay2 = 64; 
for (int contor=0; contor<=7; contor++) { 
digitalWrite(latchPin, LOW); 
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, message[contor]); 
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, numberToDisplay1); 
digitalWrite(latchPin, HIGH); 
numberToDisplay1 = numberToDisplay1 << 1; 
delay(1); 
} 
 
A következő programmal – ugyan azzal az elektronikus áramköri konstrukcióval, mint amit eddig 

használtunk – egy 8X8-as LED mátrixon ki tudunk jelezni egy 3-4 betűből álló szavat, ha kicseréljük a 

(fenti programban) a zárójelbe tett értékeket menden betűnek megfelelő számított értékekre. Mi a 

következő szavakat (karaktereket) jeleztettük ki: BENI ȘI PAUL-P.C.D. 
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A program: 

 

int latchPin = 6; 

int clockPin = 7; 

int dataPin = 5; 

 

int latchPin2 = 12; 

int clockPin2 = 13; 

int dataPin2 = 11; 

 

int i, nr = 0; 

 

#define LIT 82 

#define LIT2 82 

byte message2[LIT][8] = {{255,0,0,0,0,0,0,0} 

,{145,255,0,0,0,0,0,0} 

,{145,145,255,0,0,0,0,0} 

,{110,145,145,255,0,0,0,0} 

,{0,110,145,145,255,0,0,0} 

,{255,0,110,145,145,255,0,0} 

,{145,255,0,110,145,145,255,0} 

,{145,145,255,0,110,145,145,255} 

,{129,145,145,255,0,110,145,145} 

,{0,129,145,145,255,0,110,145} 

,{255,0,129,145,145,255,0,110} 

,{16,255,0,129,145,145,255,0} 

,{8,16,255,0,129,145,145,255} 

,{255,8,16,255,0,129,145,145} 

,{0,255,8,16,255,0,129,145} 

,{159,0,255,8,16,255,0,129} 

,{0,159,0,255,8,16,255,0} 
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 ,{0,0,159,0,255,8,16,255} 

,{98,0,0,159,0,255,8,16} 

,{145,98,0,0,159,0,255,8} 

,{137,145,98,0,0,159,0,255} 

,{70,137,145,98,0,0,159,0} 

,{0,70,137,145,98,0,0,159} 

,{159,0,70,137,145,98,0,0} 

,{0,159,0,70,137,145,98,0} 

,{0,0,159,0,70,137,145,98} 

,{255,0,0,159,0,70,137,145} 

,{144,255,0,0,159,0,70,137} 

,{144,144,255,0,0,159,0,70} 

,{240,144,144,255,0,0,159,0} 

,{0,240,144,144,255,0,0,159} 

,{63,0,240,144,144,255,0,0} 

,{72,63,0,240,144,144,255,0} 

,{136,72,63,0,240,144,144,255} 

,{72,136,72,63,0,240,144,144} 

,{63,72,136,72,63,0,240,144} 

,{0,63,72,136,72,63,0,240} 

,{255,0,63,72,136,72,63,0} 

,{1,255,0,63,72,136,72,63} 

,{1,1,255,0,63,72,136,72} 

,{1,1,1,255,0,63,72,136} 

,{255,1,1,1,255,0,63,72} 

,{0,255,1,1,1,255,0,63} 

,{255,0,255,1,1,1,255,0} 

,{1,255,0,255,1,1,1,255} 

,{1,1,255,0,255,1,1,1} 

,{1,1,1,255,0,255,1,1} 

,{0,1,1,1,255,0,255,1} 

,{0,0,1,1,1,255,0,255} 
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 ,{24,0,0,1,1,1,255,0} 

,{24,24,0,0,1,1,1,255} 

,{24,24,24,0,0,1,1,1} 

,{0,24,24,24,0,0,1,1} 

,{0,0,24,24,24,0,0,1} 

,{255,0,0,24,24,24,0,0} 

,{144,255,0,0,24,24,24,0} 

,{144,144,255,0,0,24,24,24} 

,{240,144,144,255,0,0,24,24} 

,{1,240,144,144,255,0,0,24} 

,{60,1,240,144,144,255,0,0} 

,{66,60,1,240,144,144,255,0} 

,{129,66,60,1,240,144,144,255} 

,{129,129,66,60,1,240,144,144} 

,{66,129,129,66,60,1,240,144} 

,{1,66,129,129,66,60,1,240} 

,{255,1,66,129,129,66,60,1} 

,{129,255,1,66,129,129,66,60} 

,{129,129,255,1,66,129,129,66} 

,{66,129,129,255,1,66,129,129} 

,{60,66,129,129,255,1,66,129} 

,{1,60,66,129,129,255,1,66} 

,{0,1,60,66,129,129,255,1} 

,{0,0,1,60,66,129,129,255} 

,{0,0,0,1,60,66,129,129} 

,{0,0,0,0,1,60,66,129} 

,{0,0,0,0,0,1,60,66} 

,{0,0,0,0,0,0,1,60} 

,{0,0,0,0,0,0,0,1} 

,{0,0,0,0,0,0,0,0}}; 

int litere = LIT; 

byte message[LIT][8] = {{255,0,0,0,0,0,0,0} 
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 ,{145,255,0,0,0,0,0,0} 

,{145,145,255,0,0,0,0,0} 

,{110,145,145,255,0,0,0,0} 

,{0,110,145,145,255,0,0,0} 

,{255,0,110,145,145,255,0,0} 

,{145,255,0,110,145,145,255,0} 

,{145,145,255,0,110,145,145,255} 

,{129,145,145,255,0,110,145,145} 

,{0,129,145,145,255,0,110,145} 

,{255,0,129,145,145,255,0,110} 

,{16,255,0,129,145,145,255,0} 

,{8,16,255,0,129,145,145,255} 

,{255,8,16,255,0,129,145,145} 

,{0,255,8,16,255,0,129,145} 

,{159,0,255,8,16,255,0,129} 

,{0,159,0,255,8,16,255,0} 

,{0,0,159,0,255,8,16,255} 

,{98,0,0,159,0,255,8,16} 

,{145,98,0,0,159,0,255,8} 

,{137,145,98,0,0,159,0,255} 

,{70,137,145,98,0,0,159,0} 

,{0,70,137,145,98,0,0,159} 

,{159,0,70,137,145,98,0,0} 

,{0,159,0,70,137,145,98,0} 

,{0,0,159,0,70,137,145,98} 

,{255,0,0,159,0,70,137,145} 

,{144,255,0,0,159,0,70,137} 

,{144,144,255,0,0,159,0,70} 

,{240,144,144,255,0,0,159,0} 

,{0,240,144,144,255,0,0,159} 

,{63,0,240,144,144,255,0,0} 

,{72,63,0,240,144,144,255,0} 
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 ,{136,72,63,0,240,144,144,255} 

,{72,136,72,63,0,240,144,144} 

,{63,72,136,72,63,0,240,144} 

,{0,63,72,136,72,63,0,240} 

,{255,0,63,72,136,72,63,0} 

,{1,255,0,63,72,136,72,63} 

,{1,1,255,0,63,72,136,72} 

,{1,1,1,255,0,63,72,136} 

,{255,1,1,1,255,0,63,72} 

,{0,255,1,1,1,255,0,63} 

,{255,0,255,1,1,1,255,0} 

,{1,255,0,255,1,1,1,255} 

,{1,1,255,0,255,1,1,1} 

,{1,1,1,255,0,255,1,1} 

,{0,1,1,1,255,0,255,1} 

,{0,0,1,1,1,255,0,255} 

,{24,0,0,1,1,1,255,0} 

,{24,24,0,0,1,1,1,255} 

,{24,24,24,0,0,1,1,1} 

,{0,24,24,24,0,0,1,1} 

,{0,0,24,24,24,0,0,1} 

,{255,0,0,24,24,24,0,0} 

,{144,255,0,0,24,24,24,0} 

,{144,144,255,0,0,24,24,24} 

,{240,144,144,255,0,0,24,24} 

,{1,240,144,144,255,0,0,24} 

,{60,1,240,144,144,255,0,0} 

,{66,60,1,240,144,144,255,0} 

,{129,66,60,1,240,144,144,255} 

,{129,129,66,60,1,240,144,144} 

,{66,129,129,66,60,1,240,144} 

,{1,66,129,129,66,60,1,240} 
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 ,{255,1,66,129,129,66,60,1} 

,{129,255,1,66,129,129,66,60} 

,{129,129,255,1,66,129,129,66} 

,{66,129,129,255,1,66,129,129} 

,{60,66,129,129,255,1,66,129} 

,{1,60,66,129,129,255,1,66} 

,{0,1,60,66,129,129,255,1} 

,{0,0,1,60,66,129,129,255} 

,{0,0,0,1,60,66,129,129} 

,{0,0,0,0,1,60,66,129} 

,{0,0,0,0,0,1,60,66} 

,{0,0,0,0,0,0,1,60} 

,{0,0,0,0,0,0,0,1} 

,{0,0,0,0,0,0,0,0}}; 

void setup() { 

 pinMode(latchPin, OUTPUT); 

 pinMode(clockPin, OUTPUT); 

 pinMode(dataPin, OUTPUT); 

 pinMode(latchPin2, OUTPUT); 

 pinMode(clockPin2, OUTPUT); 

 pinMode(dataPin2, OUTPUT); 

} 

void loop() {  

  for(i=0;i<litere;i++) 

  { 

     nr = 0; 

     while (nr++<60) 

     { 

       int numberToDisplay1 = 1;  

       byte numberToDisplay2 = 64;  

       for (int contor=0; contor<=7; contor++)  

       { 
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          digitalWrite(latchPin, LOW); 

         shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, message[i][contor]); 

         shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, numberToDisplay1);  

         digitalWrite(latchPin, HIGH); 

 

         digitalWrite(latchPin2, LOW); 

         shiftOut(dataPin2, clockPin2, MSBFIRST, message[i][contor]); 

         shiftOut(dataPin2, clockPin2, MSBFIRST, numberToDisplay1);  

         digitalWrite(latchPin2, HIGH); 

 

         numberToDisplay1 = numberToDisplay1 << 1;  

         delay(0.50);  

       } 

     }  

   } 

 } 

 

 

Gyakorlati felhasználás: 

 

        A kijelző használható kereskedelmi termékek reklámozására, akár a boltban a termékek mellé 

helyezve, vagy az útcán (nagyobb mátrixok esetében). 

        Fényjátékokra is fel lehet használni, hogy lenyűgözzük barátainkat. 

 

 

 

 

 
Bibliográfia: 

- www.instructables.com 
- www.robofun.ro – „ARDUINO kezdőknek”- robotika tanfolyam 
- www.google.com 
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                                  (Dévai Gyermek Palota)       
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LURCH KOMORNYIK 

 
Készítők:  Neagu Cristian, IX-a osztály 

                             Blaj Emanuel, XI-a osztály 

Gyermekek Palotája Deva                     

     Koordináló tanár: Amalia-Mihaela Cucu 
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LURCH KOMORNYIK 
 

     A meghatározás szerint a robot az egy gép, amely segít nekünk külömböző 
tevékenységek elvégzésében. A mi robotunk kevésbé megszokott módon hasznos 
összejövetelek, vagy találkozók megrendezésekor. 
 

• Alkatrészei: 

�  4 szervo-motor 

�  3 kerék 

�  1 érzékelő DYP-ME007v 

�  1 robot harapó fogó 

�  1 Programozható panel “Arduino Uno” 

�  1 akkumulátor Li-Po de 7,4V, 1800 mAh 

�  Alucobond (ötvözött alumínium) keréktartó lemez, 3 szál 

betonacél, rétegelt lemez asztal 
 

• Működése: 
     A robot Arduino programozható vezérlő panel segítségével működik. A 

program nem túl bonyolúlt. 3 méter sugarú körön belül pásztázza a terepet, de 

ez nem egy fix távolság. Meg tudja változtatni a szoba méretétől és a vendégek 

számától függően. Ultrahangos érzékelő végzi a pásztázást, és ha talál egy 

beállított értéknek megfelelő értéket például a 3 méteres sugarú távolságon 

belül, akkor a robot abbahagyja a pásztázást és elindul az érzékelt objektum 

felé. Amikor a távolság az érzékelő és az objektum között egyenlő, vagy kisebb 

lesz, mint 40 cm, a robot leáll. Áll egy ideig, majd tovább keresi a többi embert 

(objektumot), hogy “szolgálatára legyen”. A várakozási időben, amikor a robot  
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egy emberre talált el lehet helyezni egy tárgyat a robot “kezébe”. A robot 

felismeri ezt és nem mozdul, az ember mellett marad. Amikor az embernek már 

nincs szüksége a robotra, kiveszi a tárgyat a robot kezéből, és egy a 

gyakorlatban előforduló időn belül ellép a robot mellöl és magára hagyja. 

 

• A program 
 

#include <Servo.h> 

#define ECHOPIN 7        // E csatlakozási pont veszi a hang impulzust 

#define TRIGPIN 6       // E csatlakozási pont küldi a programindító impulzust 

 

Servo m1; 

Servo m2; 

Servo m3; 

Servo m4; 

intpos=50; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

pinMode(ECHOPIN, INPUT); 

pinMode(TRIGPIN, OUTPUT); 

m1.attach(2); 

m2.attach(3); 

m3.attach(4); 

m4.attach(5); 

} 

void loop() 

{ 

  // Start Ranging 

digitalWrite(TRIGPIN, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(TRIGPIN, HIGH); 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(TRIGPIN, LOW); 

  // Compute distance 
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float distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH); 

distance= distance/58; 

Serial.println(distance); 

delay(200); 

if(distance <= 300.00) { 

m1.write(180); 

m2.write(0); 

       } 

else{ 

 

for(pos = 50;pos < 130; pos += 1) 

            { 

m3.write(pos); 

delay(15); 

 

m1.write(50); 

m2.write(50);  

       

 

if(distance <= 50.00){ 

m1.write(92); 

m2.write(92); 

delay(15); 

 

if(distance < 12.00){ 

 

m4.write(0); 

delay(100); 

 

              

else{ 

 

m4.write(150); 

delay(100); 
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a Mec 
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EGYSZERŰ GÉPEK 

 

       Szerző :            - Gillig Francisc 
         - Bosnea Alin 
          - Tarbau Victor 
       Koordinátor: Sollozi Mota Cristina tanár 
                    7.sz. Ált. Iskola 

 
 

∗ Merev rúd  ami egy rögzített pontra, az 

úgynevezett támaszpontra (jele: S) van helyezve, s 
mely körül el tud fordulni. A rúdra két erő hat. Az 
egyik erő az, amit le kell győzni. Ez az úgynevezett 
ellenálló erő (jele: R). A másik erő az az erő, amivel 
legyőzzük az ellenálló erőt, ez az úgynevezett aktív erő 
(jele: F) A merev rudat  általában az erő 
megsokszorozására használjuk a mechanizmusokban. 

 
 
Arkhimédesz (Kr.e. 287 - 212) 

 

 
 

∗ Arkhimédesz egy sokoldalú személyiség volt. Matematikus, fizikus, csillagász, mérnök és 
sikeres feltaláló. Az innovatív gondolkodásának köszönhetően népszerűvé vált, és sok 
felfedezés fűződik a nevéhez. Az arkhimédeszi csavar elve, a hidrostatika alapjai, az 
arkhimédeszi törvények, az emelő, stb. 
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 Arkhimédesz szobra: az ókor egyik legnagyobb feltalálója 

 

      A csigás emelő 
 
 

∗ A csigás emelő egy egyszerű mechanizmus. Áll egy 
kerékből, amelynek a kerülete mentén barázda van 
kialakítva, és áll a kötélből, amely a barázdába 
illeszkedve van átvetve a csigakeréken. Arra szolgál, 
hogy a kötél (vagy lánc) segítségével az erő irányát 
megváltoztassa. 

 
 
Álló és mozgó csiga  
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     A lejtő  
 
 
A lejtő a mechanikában egy olyan ferde sík, ami szöget zár be 

a vízszinteshez képest. Arra használják, hogy ha fel kell emelni 

egy testet egy bizonyos magasságba, akkor a lejtőn történő 

emeléshez kisebb erő szükséges, mintha függőlegesen 

emelnénk. 
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∗ Egy adott súlynak nagyobb magasságokba történő felemeléséhez jóval kisebb erőfeszítésre 

van szükség lejtő alkalmazása esetén egy egyszerű csigás, vagy rudas emeléshez képest. 
∗  A lejtő elvének alkalmazásán alapuló hétköznapi dolgok pl.: kerekes-szék lejtők, lépcsők, 

illetve minden olyan alkalmazás, amelyik esetében a szög az alapsíkhoz képest 90 foknál 
kisebb. 

 
Irodalomjegyzék:  
 

∗ http://www.google/images.ro 
∗ http://www.wikipedia.ro/ 
∗ http://www.googlesearch.ro/ 
∗ http://www.curiozitati.ro/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy vázlat, amely a ,, Minitechnikus -2014” versenyen készült 
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  2014. évi "Minitechnikus" verseny a Petrozsényi Ifjúsági Klubban 
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2014. évi "Minitechnikus" verseny a Petrozsényi Ifjúsági Klubban 
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ÁTTEKINTÉS” ON LINE :     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 !  


