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A tavasszal virágzó aranyeső számos versben hirdeti a tavaszt és az ehhez kapcsoló-
dó ünnepeket: Zelk Zoltán Anyák napi köszöntő, melynek kezdő sorai: 

 Aranyeső, jázminág, kéknefeljcs gyöngyvirág... 
 Sok kedves húsvéti locsolóverset ismerünk, melyben szerepel az aranyeső:  
Kinyílott az aranyeső, Én voltam ma a legelső... 
 

A verseken kívül számos zenei alkotás is kapcsolódik az aranyesőhöz:  
Zerkovitz Béla megírja 1912-ben az Aranyeső című operettet. 
Napjainkban talán a legismertebbek az aranyesőhöz kapcsolódó mulatósdalok:  
Bódi Guszti – Aranyeső, Bangó Margit – Aranyeső hulljon  
 

Majdik Kornélia 
 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

A drónokról. 
 A pilóta nélküli repülőgép, vagy drón kezdetekben elsősorban katonai felada-

tokra alkalmazott olyan repülőeszköz, mely valamilyen ön- vagy távirányítással 
(leggyakrabban a kettő kombinációjával) rendelkezik, emiatt fedélzetén nin-
csen szükség pilótára. 

 Amennyiben katonai célokra használják, a harci robotok egyik fajtája. 
 A drón az angol drone szóból származik, amelynek jelentése here (méh) vagy 

igeként (méh)zümmögés. 
 Ellentétben a robotrepülőgéppel, amely – lévén saját maga a fegyver – haszná-

latakor megsemmisül, a drón többször is felhasználható. 
 Ilyen repülőeszközöket a katonai repülésben az 1960-as évek óta alkalmaznak. 
 Olyan feladatokra alkalmazzák, amelyek túl veszélyesek ahhoz, hogy emberek 

életét kockáztassák teljesítésük érdekében; túl sokáig tartanak (esetleg több na-
pig), így csak több pilóta lenne képes teljesíteni. 

 A drónok olyan kevés eszközt igényelnek, hogy a pilóta és a kezelőszemélyzet 
önmagában többszöröse lenne a hasznos tehernek 

 A DJI a legmeghatározóbb szereplő a drónpiacon, és nem csak a mennyiségre 
mennek, de a fejlesztésben is élen járnak. 

 Az új DJI Phantom-4 1 inches, 20 MP Exmor R CMOS szenzoros kamerát 
kapott, hosszabb repülési időt és még okosabb funkciókat.  

 Az 1 inches, 20 MP-s szenzor képes 4K videókat rögzíteni 60 FPS-el és burst 
módban 14 képkocka/másodperccel, 100 Mbps bitráta mellett. 

 A 3 tengelyes gimbal egy magnézium-titán ötvözetű házat kapott. 
 A váz lényegesen merevebb lett és csökkent a súly. 
 A repülési időt az applikáción keresztül dinamikusan kalkulálja a gép, és vissza-

jelzi a monitorra. A képernyőn azt is látjuk, hogy a megtett távolságról honnan 
tudunk biztonságosan visszaérni a felszállási pontra. 

 Túltöltési és túlmerítési funkció is védi az akkumulátorokat. 
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 A hatótáv 7 kilométerre nőtt, mind a kép, mind az irányítás kapcsán 
(Lightbridge technológia). 

 A szenzor rengeteg újakkal egészült ki, most már 5 irányból érzékeli a környe-
zetet a drón, amelyeket ultrahangos és infravörös szenzorok biztosítanak. 

 A távirányító egy 5.5 colos 1080p felbontású, beépített FPV kijelzőt kapott, 
1000 cd/m2 fényerővel. 

 Gyors mozgás követéséhez rendelkezésre áll a Sport mód, mellyel akár 75 
km/h maximális sebességre is képes az eszköz. 

 Van HDMI port, micro SD kártyának hely, mikrofon, beépített hangszóró, 
WiFi átvitel a DJI GO alkalmazáshoz. 

 Szoftveres téren is jelentős előrelépések történtek. A Draw funkcióval a kép-
ernyőn kijelölt útvonalat lehet berepülni, így a pilóta fókuszálhat a kamerave-
zérlésre és a fényképezésre. 

 Az Active Track képes követni a befogott tárgyat, alakot és felvételeket készí-
teni, akkor is, ha azok nagy sebességgel mozognak. 

 Az algoritmus felismeri a különbséget a tárgyak és az élőlények között és eh-
hez igazítja a repülési karakterisztikát. 

 A szenzorokat megduplázták, 2 iránytű, 2 IMU (internal measurement unit), 
amivel a Phantom 4 Pro a mért értékek különbsége alapján is képes korrigálni 
a repülést. 

 Technikai adatok: Tömeg: 1380 gr (akkumulátorral együtt); max. emelkedési 
sebesség: 6 m/s (sport üzemmód); max. süllyedési sebesség: 4 m/s (sport 
üzemmód); max. sebesség: 20 m/s (sport üzemmód); repülési idő: max. 28 
perc; üzemhőmérséklet: 0°C – 40°C között; navigációs rendszer: beépített 
GPS/ GLONASS. 

 Kamera: Érzékelő: 1/2.3" Effektív pixelszám: 12M, Lencse: FOV (látómező) 
94° 20 mm (35 mm-es formátumban kifejezve) f / 2.8 fókuszban ∞; ISO-
tartomány: 100 – 3200 (videó) 100-1600 (fotó); Elektronikus zársebesség: 8s 
1/8000s; Max Képméret: 4000×3000. 

 Photography módok: fotó; sorozatfotó: 3/5/7 kép; automatikus expozíció so-
rozat (AEB): 3/5 közrefogott keretek 0,7 EV Bias; Time-lapse; HDR. 

 Video felvételi mód: UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25 p, 3840×2160 (4K) 24/25 / 
30 p, 2704×1520 (2.7k) 24/25 / 30 p; FHD: 1920×24 1080/25/30/48/50/60 / 
120 p; HD: 1280×720 24/25/30/48 /50 / 60 p; Video Bitsűrüség: 60 Mbps. 

 Más modellek: Phantom 3 Standard, Phantom 4K, Xiami Mi Drone, Hubsan 
X4 Pro Standard, Autel Robotic X-Star, Yuneec Typhoon G, Xiaomi Mi 
Drone 4K, Hubsan X4 Pro High Edition, Phantom 3 Advanced, DJI 
Phantom 3 Professional,  Typhoon H,  Xiro Explorer 2, DJI Mavic. 

 
 
 
 




