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Campania CanSat 2017: Start! 
 
ESERO România invită elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar să participe la cea de 
a treia competiţie naţionala de CanSat – România, 2017. Data limită pentru înscrierea echipelor 
la preselecție este 22 ianuarie 2017. 
CanSat-ul este o simulare a unui satelit integrat in volumul și forma unei doze standard de 
băuturi răcoritoare. Provocarea pentru elevi constă în includerea tuturor subsistemelor majore 
ale unui satelit – cum ar fi alimentarea cu electricitate și comunicațiile – intr-o doza de 
răcoritoare cu un volum de 330 mililitri. CanSat-ul va fi lansat de la o altitudine de aproximativ 
un kilometru cu ajutorul unei rachete, balon sau drone și va trebui să îndeplinească o misiune și 
să aterizeze în condiții de siguranță. 

Selecție 
Echipe compuse din patru pana la sase elevi (cu vârsta de peste 14 ani împliniți pana la 1 Aprilie 
2017) și coordonați de către un cadru didactic vor trimite, pana la 22 ianuarie 2016, un formular 
de înscriere completat disponibil online (apasa aici) la adresa cansat@rosa.ro. Formularul de 
înscriere va cuprinde detalii despre misiunea secundara, felul in care elevii își vor împărți lucrul 
in echipa, precum și modurile in care își vor promova misiunea. 
In finala competitiei nationale de CanSat – Romania 2017 se vor califica, competitiv, opt echipe, 
dupa cum urmeaza: 

� Patru echipe din categoria 
“avansati”, reprezentand scoli 
care au participat in editiile 
anterioare sau echipe coordonate 
de profesori care au mai 
participat la competitia nationala 
de CanSat in anii anteriori; 

� Patru echipe din categoria 
“incepatori”, reprezentand 
institutii care nu au participat 
pana acuma la competitia nationalade CanSat. 

Numarul maxim de fosti elevi participanti inscrisi intr-o echipa este limitat la jumatate din 
componenta echipei. Ex:echipa are in componenta 5 elevi, doar 2 fosti participanti sunt eligibili 
pentru inscrierea in competitia din acest an. 

Nu se acepta substitutii in cadrul echipei pe parcursul competitiei. Componenta finala a echipei 
va fi comunicata organizatorilor pana la finalul atelierului introductiv pentru profesori de la 
inceputul lunii februarie. 
In cazul neprezentarii in finala a unei echipei, membrii acesteia vor fi sanctionati prin 
neeligibilitatea participarii timp de 2 ani la alte concursuri si evenimente organizate de ESERO 
Romania. 
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In finala Europeana se va califica echipa care va obtine cel mai mare punctaj, indiferent de 
categoria la care participa 

Echipele participante vor lua în 
considerare regulile de concurs descrise 
in formularul de inscriere si in regulile 
descrise in regulamentul romanesc (apasa 
aici) si mai apoi cele descrise în 
regulamentul european disponibil pe site-
ul  ESA (apasa aici) 
Workshop introductiv 
Profesorii coordonatori ai celor opt 
echipe selectate în finală, împreună cu 
alți profesori care si-au înscris echipele în 
concurs dar nu au fost selectați în finală, 
vor fi invitați să participe la  la un 
workshop introductiv care se va desfășura intre 4-7 Februarie 2017. În cadrul acestuia vor fi 
tratate subiecte precum integrarea de senzori, analiza de semnale de comunicație, transmisia și 
prelucrarea datelor obținute, introducere în programarea de senzori, etc. 

Campania de lansare 2017 
Campania de lansare din cadrul Competiției Naționale de CanSat – Romania 2017 va avea loc in 
a doua jumatate a lunii aprilie, 19-23 Aprilie 2017 . Echipa câștigătoare a competiției naționale 
se va califica direct în finala Competiției Europenede CanSat ce va avea loc la sfarsitul 
lunii Iunie 2017 organizata de către AgențiaSpațială Europeană. 
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SALUT! 
Autor : Toni Szedlacsek, cl. a V-a 

       Clubul Copiilor Petroşani  

 
Sunt Toni Szedlacsek, membru al grupei de robotică 

de la Clubul Copiilor Petroșani, coordonat de domnul 
Kovacs Imre. 

Să încercăm să robotizăm comportamentele unor 
insecte sau ale altor animăluțe pe care le vedem în 
natură.  

Astfel, am realizat acest roboțel care imită lăcusta, 
broscuța sau alte viețuitoare săltărețe. Piesele de bază 
sunt semicercurile de P.V.C, care realizează salturile 
propriu-zise. Acestea sunt legate pe un ax, antrenat de un 
motoraș de 3 volți prin intermediul unui angrenaj melcat 
care reduce turația motorului (de la 2500 de rotații pe 
minut la aproximativ 70-80). 

Funcționarea motorului este asigurată de o baterie 
de telefon. 

Toate materialele folosite sunt recuperate din 
diferite mecanisme, deci costurile sunt infime. 

Sculele folosite sunt: pistol de lipit, fludor, clești de 
diferite forme, șurubelnițe, fire electrice, pistol de lipit cu 
silicon și un aparat de măsură tip multimetru. 

Încercați și voi? 
Haideţi, să dateliem puţin! Dintr-un tub P.V.C cu 

diametrul de 60 mm tăiem cu ajutorul unei lame de 
ferăstrău o fâşie de 10 mm lăţime, care ulterior o tăiem în 
două bucăţi perfect egale pe diametru. Ajustăm unchiile 
iar la capete cu ajutorul unui burghiu de 3 mm executăm 
două găuri prin care vom fixa prin intermediul unor eclise 
din tablă zincată semicercurile pe axul de antrenare. Aceste eclise le-am cositorit pe ax. Axul este 
confecţionat din sârmă de oţel cu diametrul de 2,5 mm. Înainte de cositorire am fixat pe mijlocul axului 
un pinion cu 42 de dinţi. Ulterior am confecţionat lagărele axului. Acestea sunt executate din sârmă de 
alamă cu diametrul de 3 mm şi le-am fixat pe carcasa motorului prin cositorire. Am avut în vedere să 
centrez perfect la 90 de grade axa motorului pe care am montat o rotiţă melcată cu axa semicercurilor 
păşitoare. Pentru mărirea aderenţei semicercurilor păşitoare, pe suprafeţele exterioare a 
semicercurilor am aplicat transversal din 10 în 10 mm nervuri de silicon. 

Grupul motor l-am fixat cu silicon pe o fâşie de plastic cu lungimea de 11 cm, lăţimea de 3 cm şi 
grosimea de 1 mm. Lungimea şasiului e dată de lungimea motorului plus lungimea bateriei de 
alimentare. La capătul opus motorului, în placa de plastic am făcut o decupare de 10 x 10 mm, unde  
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am montat o rolă (o bilă găurită cu diametrul de 10 mm). Această rolă este necesară pentru a 
stabiliza echilibrul şi direcţia roboţelului.  

Tot cu ajutorul siliconului am fixat bateria pe şasiul din plastic, iar pe baterie am fixat un 
microîntrerupător care îmi asigură pornirea şi oprirea roboţelului. 

Cu ajutorul pistolului de lipit am cositorit fire de alimentare pe baterie şi motorul de acţionare 
intercalând în circuit microîntrerupătorul. 

În timpul operaţiunilor de lucru am urmărit să nu mă accidentez deoarece am lucrat cu scule 
foarte ascuţite, unele foarte fierbinţi. O atenţie deosebită am acordat-o izolării punctelor de contact 
electric, având în vedere că bateriile Li-Ion explodează în regim de scurtcircuit. 

Am pornit roboţelul! Se învârtea în cerc fiindcă semicercurile păşitoare nu erau perfect aliniate. 
Cu ajutorul unui cleşte cu cioc subţire (spiţ) am aliniat una dintre lamele de fixare pe ax, îndoind-o până 
s-au aliniat perfect cele două semicercuri păşitoare. 

Merge perfect!!! 
Spor la lucru! 

 

 
 

Roboţelul realizat de Toni Szedlacsek 

Clubul Copiilor Petroşani 
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CanSat la Petrila 

Totul a început de fapt anul trecut, iar „capul răutăților”, în sensul bun al cuvântului, a pornit de 
la o pasiune poate mai puțin obișnuită în orașul Petrila, astronomia 

„Anul trecut am avut șansa să fiu selectată 
pentru un curs de inițiere în astronomie pentru 
profesori. Acolo am aflat despre competiția 
„CanSat” și am văzut cât de încântați au fost 
victorioșii participanți, competiția punând accent 
pe hoby-ul elevului și este lansată cu sprijinul 
NASA. Am avut marea șansă să fim selectați 
între cele opt licee din toată țara care vor 

participa la această competiție acerbă, între care patru sunt licee foarte puternice, participante 
la ediția trecută și doar patru sunt dintre liceele noi participante. Astfel am reușit să obțin și 
înscrierea liceului nostru la această competiție, pentru faza națională”, ne spune prof. Nicoleta 
Cândea. 
Campania „CanSat 2017” este o competiție națională lansată de ESERO România ajunsă la a 
treia ediție, la care participă elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar. 

„CanSat”-ul este o simulare a unui satelit 
integrat în volumul și forma unei doze 
standard de băuturi răcoritoare. 
Provocarea pentru elevi constă în 
includerea tuturor subsistemelor majore ale 
unui satelit – cum ar fi alimentarea cu 
electricitate și comunicațiile – intr-o doza 
de răcoritoare cu un volum de 330 mililitri. 

„CanSat”-ul va fi lansat de la o altitudine de 
aproximativ un kilometru cu ajutorul unei 
rachete, balon sau drone și va trebui să 
îndeplinească o misiune și să aterizeze în 
condiții de siguranță. 

 

Doamna Cîndea Nicoleta, profesoară de fizică la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila, 
a înscris o echipă formată din 6 elevi ai colegiului în care predă la competiția CanSat. 

     Și în urma evaluărilor preliminare, au fost selectați pentru a participa la faza națională. 
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In vederea pregatirii celor 6 elevi pentru ca acestia sa atinga obiectivele competitiei, doamna 
prof. Cindea Nicoleta s-a gindit sa angreneze citiva specialisti cu carea a incheiat mai multe 
parteneriate. 

Dintre parteneri amintim : Asociatia Banat IT,Universitatea din Petroşani, Clubul Copiilor 
Petroşani ,Parohia Petrila ,Primăria şi Consiliul local Petrila, Biblioteca Petrila. 

La Petrila, s-au pus bazele constituirii unui club  de robotică, club din care fac parte elevi de la 
Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși”, sub coordonarea doamnei prof. Nicoleta Cândea,în 
parteneriat cu domnul prof. Imre Kovacs de la Clubul Copiilor Petroşani. 

 

Pentru început, clubul va fi format din șase elevi, cu aptitudini în informatică, care vor fi 
pregătiți pentru a fi mentori ai viitorilor robotici de la Petrila, pregătire asigurată  cu sprijinul 
mentorilor voluntari din Timișoara, coordonați de Radu Ticiu de la Asociația „Banat IT”. 

De patru ani creez contexte pentru copii de 7 – 17 ani, să învețe programare, dezvoltare de 
hardware, robotică, la modul gratuit, bazându-mă pe implicarea unor mentori care sunt 
voluntari veniți din industria IT și care își dedică timpul, cunoștințele, energia și entuziasmul, 
lucrând în fiecare săptămână cu 300 – 350 de copii”, ne declară Radu Ticiu. 
 
Prima întâlnire de la Petrila a avut loc la Biblioteca Orășenească de la Casa de Cultură 
„Ladislau Schmidt”, locul unde elevii își vor desfășura pregătirea didactică și s-a bucurat de 
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 prezența primarului și a viceprimarului de la Petrila, care i-au asigurat de sprijinul lor pentru 

dezvoltarea acestui club de micro-robotică. 

 

„Suntem cu totul de 
acord în ceea ce privește 
sprijinirea tinerilor din 
orașul nostru în toate 
domeniile, mai ales când 
vine vorba de domeniul 
educațional. Asistăm cu 
toții la impactul pe care îl 
are robotica asupra 
viitorului nostru, această 
ramură foarte puternică 
și din ce în ce mai mult 
prezentă în economie și 
nu numai, în viața 
noastră de zi cu zi. Ne 
bucură faptul că avem 
chiar aici, la noi în oraș, 
tineri cu aptitudini în 
acest domeniu”, declară 
primarul Vasile Jurca. 
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Aventură în lumea roboticii 

 
 
Suntem elevi ai liceului din Petrila ‘’Constantin Brancusi’’ foarte pasionați de nou. Prin  
intermediul doamnei  profesoare de fizică Cîndea Nicoleta am aflat despre competiția  CanSat.  
Este o competiție foarte amplă în  care participă elevi pasionați și foarte buni  în acest domeniu.  
Când am aflat despre aceasta am fost foarte impresionați și ne-am gândit să concurăm și să o 
 facem mândră pe doamna profesoară. Suntem niște elevi foarte silitori și i-am promis doamnei că 
 ne vom da toată silința. Suntem 6 copii, de la profile diferite, economic, matematică-informatică și 
 științe sociale. Am început să facem progrese mari și suntem niște copii  foarte optimiști, și  
sperăm că totul va ieși bine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Am primit foarte multe ajutoare din partea unor oameni minunați care sunt dispuși în 
 totalitate să fie alături de noi. Competiția CanSat este o competiție destul de dificilăîn care toți 
 participanţii muncesc pentru a realiza un mic satelit.   
       Înscrierea în competiție necesită găsirea unei denumiri pentru echipă astfel încât, 
 ne-am gândit să creem un acronim cu inițialele numelor noastre motiv pentru care ne 
 numim DATAVAN.   
 D- Darius  
 A- Andrei   
 T- Teodora  
 A- Adrian  
 V- Vlad  
 A- Ana-Maria  
 N- Nicoleta  
            Pentru a candida la selecția lansată pentru competiție a trebuit să ne gândim la o misiune 
 secundară pe care să o îndeplinească satelitul deoarece misiunea primară  
(măsurarea temperaturii și presiunii în timpul căderii) a fost impusă de către organizatori. 
 Astfel în urma analizării competițiilor anterioare i-am contactat pe:  
dr. prof Mircea Rusu de la facultatea de fizică din București și  
dr. ing. Laurențiu Caramete directorul centrului de astrofizică  



 

 

   Pag  11                                           Hobby ?                         Nr. 1   --> 2017 
  

de la institutul de fizică Măgurele București care ne-au ajutat în stabilirea misiunii secundare a 
 satelitului.  
            Această misiune constă în vizualizarea 3D a aterizării. Până aici povestea a fost  
frumoasă și noi plini de entuziasm, visând să fim câstigatorii acestui concurs. După calificare 
 când a trebuit să ne apucăm de construcția satelitului am constatat că în zona noastră există o lipsă 
 acută de specialiști în domeniul programării Arduino. Totuși astrele se pare că ne iubesc și 
 i-am cunoscut pe cei de la Coder Dojo, mai exact, o asociație care oferă cursuri gratuite de  
programare pentru robotică și care au avut amabilitatea de a ne oferi suport la noi acasă.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 Însă, realizarea satelitului nu 
necesită doar programare soft ci şi 
partea de hard. 
Din nou astrele ne-au călăuzit pașii, și 
l-am descoperit pe renumitul profesor 
de robotică,  
dl Imre Kovacs care ne-a găzduit în 
laboratorul dânsului de robotică 
deslușindu-ne tainele  
construirii roboților.  
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         Așa că, venind spre cursurile de robotică am început să ne dezvoltăm abilitățile practice  
în domeniul roboticii, astfel după câteva arsuri ale degetelor am reușit să lipim unul din 
 modulele CanSat.  
 Menționăm că, dezvoltarea echipei noastre se datorează dl. Drd.  ing. Alexandru Gogea, fost elev  
al liceului care este prezent la toate întrunirile noastre, reușind să facă legăturaîntre partea de 
 programare hard.Ca orice aventură am întâmpinat și mici dificultăți din cauza lipsei unor  
componente necesare realizării micului satelit, aducând stagnări în testarea satelitului.  
          În așteptarea componentelor necesare finalizării satelitului continuăm să ne menținem 
 entuziasmul de învingători, chiar dacă unii din susținătorii noștrii au devenit sceptici în privința 
 victoriei noastre.   
              Lupta continuă așa că vom reveni cât mai curând cu detalii accentuate.  
          
                                                                                          
 
                                
                                                                                                              Semnat echipa DATAVAN         
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METODE INTERACTIVE ŞI UTILIZAREA ACESTORA 
 
 

                Prof.  Haiduc Laura 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea 
gândirii critice, a creativităţii. Aceste metode se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, 
care implică activ elevii, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a 
produce idei şi opinii proprii argumentate şi  de a le comunica celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa 
informaţiile. 

 
 
 

O metodă nu este bună sau  rea în 
sine, ci, prin raportarea ei la o situaţie 
didactică, poate fi apreciată, valorizată 
din punct de vedere al oportunităţii 
utilizării sau din punct de vedere al 
gradului de adecvare şi de eficienţă. 
Modernizarea învăţământului implică 
şi înnoiri metodologice, concomitent 
cu restructurări la nivelul finalităţilor. 
Principalele direcţii de dezvoltare a 
metodologiei didactice pot fi: 
●promovarea metodelor activ-
participative; 
●accentuarea caracterului formativ şi 
euristic al metodelor; 
●valorificarea metodelor tradiţionale 
în direcţia activizării elevilor; 
●extinderea metodelor bazate pe 
acţiunea practică; 
●deschiderea metodologiei faţă de 
cerinţele educaţiei permanente; 
●îmbinarea metodelor de învăţare 
individuală cu cele de învăţare prin 
cooperare. 
 
                                        Elevii de la Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani la Clubul Copiilor Petroşani 

 
 
Învăţământul modern solicită aplicarea metodelor active şi interactive, a celor care dezvoltă gândirea 
critică. Metodele moderne sunt diverse de la autori la autori, şi sunt intr-o continuă dezvoltare. În cadrul  
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Motivul 

 
orelor folosesc diverse metode moderne care asigură o învăţare activă,cultivă cooperarea şi nu 
competiţia, , iar elevii se deprind cu stategia cercetării.  
 
Metoda pălăriilor gânditoare - Limba română, clasa a II-a, textul ,,Crăiasa Zăpezii” de H. Cr. 
Andersen  
Pălăria albă: informează (Despre ce este vorba în text – povestirea lecţiei) 
Pălăria roşie: spune ce simte ( Ce ţi-a plăcut mai mult în text, de ce?)  
Pălăria neagră: pesimistă ( De ce s-a speriat băieţelul? De ce crăiasa nu este lăsată să intre în casă?)  
Pălăria galbenă: optimismul (Cum descrie bunica iarna? Care sunt frumuseţile pe care ni le poate oferi 
crăiasa?)  
Pălăria verde: creativă ( Imaginează-ţi  un dialog cu Crăiasa Zăpezii! Imaginează – ţi o călătorie în 
palatul Crăiesei Zăpezii!)  
Pălăria albastră: clarifică (Adresează câteva întrebări colegilor, prin care să clarifici conţinutul 
textului!) 
 
O altă metodă folosită cu succes,, Expozia stelarǎ”, disciplina ştiinţe, clasa a III-a, tema,,Sarea”. Se 
scrie problema a cărei soluţii trebuie descoperită, apoi  se formulează cât mai multe întrebări care au 
legătură cu această temă. 
 
 
                                                                          Cum                                                     
 
                                            De ce                                                    Unde 
                                        
 
 
 
                                                    Cine                                 Când                                                                                                   
   
 Înțelegerea textului prin metoda „Diagramei cauză-efect” Limba română, clasa a IV-a, textul”Culesul 
porumbului” după Ion Agârbiceanu 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
                            
 
 
 EFECTUL- Carele scârțâie de povara porumbului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAREA SE 

DIZOLVĂ 

ÎN APĂ 

Timpul Locul 

Acţiunea 

Personaje 

Modul 
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Portofoliul, ca instrument de evaluare curentă îşi dovedeşte utilitatea furnizând informaţii esenţiale 
învăţătorului pe baza cărora acesta îşi poate întemeia o judecată de valoare validă şi pertinentă asupra 
performanţelor elevului pe o perioadă mai lungă de timp... Evaluarea cu ajutorul portofoliului trebuie să  
 
se bazeze pe un sistem de informaţii cuprinzând date şi indicatori care să permită urmărirea evoluţiei 
fiecărui elev în parte. 
 
În cadrul orelor de ştiinţe ale naturii, la clasa a III-a,  tema” Organele de simţ”, elevii au cules date 
despre fiecare organ  de simţ, au redat prin desen rolul acestuia, s-au folosit de dicţionar pentru unii  
termeni necunoscuţi, au colecţionat imagini cu igiena organelor de simţ, cu factorii de risc, efectele 
acestor factori asupra sistemului, măsuri de prevenire a bolilor, exemple de boli cu simptomele apariţiei 
şi caracteristici, ghicitori, fişe de lucru cu diverse tipuri de itemi, metode moderne aplicate( metoda 
ciorchinelui, metoda Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat), noutăţi în domeniu, curiozităţi.  
     
   Am abordat tema ” Să- l cunoaştem pe George Enescu” pentru orele de limba şi literatura română, 
dar şi orele de educaţie muzicală. Pentru o astfel de temă, portofoliul şi-a dovedit utilitatea cunoaşterii 
unei personalităţi a culturii româneşti, pentru care am desfaşurat activităţi specifice în  orelor de curs şi 
în afara orelor, bazate pe documente şi informaţii culese în timpul vizitei la Casa Memorială”George 
Enescu” din Sinaia: 
-  fişe de documentare, prin sortarea informaţiilor notate de elevi în cadrul vizitei menţionate sau în urma 
studierii unor lecturi(” George Enescu”, după Pavel Câmpeanu, ” George Enescu”  de Viorica Huber) . 
 
 
 
 

         Aspecte urmărite     Informaţii       Sursa informaţiilor 
1. Copilăria lui George Enescu   
2.Casa Memorială George Enescu   
3. Activitatea artistică   

 
- organizarea unei expoziţii cu  diverse lucrări plastice inspirate din textele studiate, precum şi cu 
imagini ale personalităţii menţionate; 
- compoziţii ale elevilor despre viaţa si activitatea acestui român celebru ; 
- interviuri imaginare, emisiuni TV imaginate pe această temă; 
-realizarea unui afiş prin care elevii sunt invitaţi să participe la audierea celor mai cunoscute piese 
orchestrale, cele două„ Rapsodii Romane” ale lui George Enescu; 
-planşă cu chipul muzicianului  realizat din fâşii colorate; 
- realizarea unei  prezentări în Power Point „ George Enescu- violonist şi muzician român”.  
Portofoliul este o mapă deschisă la care elevul are acces permanent pentru a-l completa, actualiza şi 
consulta în vederea autoinstruirii, un element de evaluare curentă, furnizând învăţătorului informaţii 
esenţiale despre performanţa, evoluţia, achiziţiile elevului pe o perioadă mai lungă de timp. Portofoliul  
reprezintă un pact între elev şi învăţătorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze, care discută 
cu elevul despre ce trebuie să stie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de învăţare. 
Împreună cu mine, elevii au descoperit punctele slabe, ariile de îmbunătăţire  a activităţilor şi punctele 
forte, iar alături de părinţi au avut un dialog concret  despre ceea ce au putut realiza, atitudinea faţă de o 
disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la acea disciplină în viitor.  
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O tehnică eficientă de predare- invăţare care încureajează elevii să gândească liber şi deschis asupra unei 
teme, este metoda,, Ciorchinele”, un tip de brainstorming neliniar, o activitate eficientă care îi 
determină şi pe cei mai puţin motivaţi, individual sau în grup, în toate etapele activităţii sau numai în 
una din ele. 
 
 
Aplicaţie: clasa a IV-a, disciplina stiinţe ale naturii, unitatea de învăţare” Medii de viaţă, tema” 
Pădurea”. 
� În mijlocul planşei este scris cuvântul nucleu,,PĂDUREA”. 
� Elevii spun cuvinte legate de tema propusă. 
� Se notează cuvintele propuse de elevi, până la epuizarea ideilor sau până la expirarea timpului 
alocat.  
 
      Consider că utilizarea metodelor alternative de evaluare este utilă, fiindcă stimulează crearea unei 
relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între învăţător/ elevi şi între elevi,  facilitând un 
climat de învăţare plăcut, relaxat.  
 
Bibliografie: 
Cucoş, Constantin- Pedagogie, Editura Polirom Iaşi, 2000 
Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare, Editura didactică, Cluj- Napoca, 2003 
Crenguţa Lăcrămioara Oprea, Pedagogie, Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2003 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Prof.  Haiduc Laura cu elevii,  la Clubul Copiilor Petroşani. 
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                                   Despre electronică la Clubul Copiilor Petroşani 
 
                                                                                                                               Autor: Soldea Mihail  

   Clasa a V-a 

                                                                                                                           Prof. coord.Imre Kovacs 

 
M-am nascut în Valea Jiului, în orasul Petroşani, sunt elev la Colegiu naţional,, Mihai Eminescu” 

în clasa  a V-a. Îmi place foarte mult să învaţ diferite lucruri noi, de care nu am auzit.  Am aflat de cercul 
de electronică de la Clubul Copiilor din Petroşani,  atunci când profesorii de la club au venit în şcoala 
noastră .Mie îmi place mult  să merg la club şi am trei ani vecime la club. Colegi sunt foarte buni cu 
mine, mie îmi place aici, învăţ  să dezlipesc sau  să lipesc diferite componente şi am învăţat multe şi 
vreau să vi le spun şi vouă. 

 
În imaginea de mai sus vedeţi un pistol  de dezlipit. Cu  el poţi dezlipi sau  lipi diferite componente, 
acesta e unul mai vechi, dar sunt şi mai moderne, adică staţile de lipit , în imagine puteţi observa că are 
o ansă, care  se încalzeşte şi dacă se încalzeşte foarte tare,  se rupe şi trebuie schimbată. După ce ai 
schimbat  ansa , trebuie  să o  bagi în sacâz şi în fludor, să vezi dacă funcţionează. 
Vă arăt un integrat în imagineea de mai jos, vedeţi un integrat cu  8 pini ,dar pot fi şi cu mai mulţi.     
Este cam cea mai folosită piesă,  o putem găsi în: calculatoare,  televizoare, chiar şi în telefoane . 
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O să vă arăt  şi nişte roboţei foarte interesanţi.  Jos în imagine, observaţi nişte roboţei sunt tip sumo, 
adică aceştia trebuie să îl scoată pe celalalt  robot  din ring, ca să câştige, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dar mai exista şi alte tipuri de roboţi , acest robot  e de tip ,,urmăritor de linie ”   în imagine vedeţi un 
roboţel în acţiune, el urmăreşte liniile negre. 
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Ultimul e cel mai mare robot, se numeşte ,,robotul umanoid” el 
poate vorbi, raspunde la întrebări, poate să se mişte, poate să 
meargă şi e cel mai mare din roboţei care vi i- am prezentat . 

 
 
 
 
Nu vă speriaţi , nu e piele adevărată, e imitaţie….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fludorul ,multa lume nu prea ştie pentru ce e el bun 
acesta…  
Fludorul e bun pentru lipirea pieselor. 
 Multă lume îl confundă cu fierul, dar nu e fier, este un 
aliaj de lipit, mai are şi plumb în el şi sacâz.  
 
 
 

 
 
Pompa de cositor este des folosită pentru dezlipirea 
integratelor sau a pieselor de de cel puţin 3 picioare.   El suge 
cositorul cand e armată, dar trebuie ca  cositorul să fie 
încălzit, topit,  când suge , apeşi pe buton şi când vrei să o 
armezi,  împingi de partea de sus, în jos… 
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În figura de mai jos este un circuit electric. Pentru 
acest experiment ai nevoie de o placă de test,  un bec, 
de un condesator şi de o baterie. Când bateria  o pui 
în contact cu  becul , vei observa că becul nu se va 
aprinde…tragem concluzia că curentul continuu , nu 
trece prin condensator. Dacă apoi conectăm becul 
doar la condensatorul încărcat ,vom observa c acesta 
se luminează puţin ,după care se stinge . Spunem că 
condensatorul s-a încărcat cu energie şi s-a descărcat 
pe bec. 
 
 

 
 
Aparatul de măsura, este un aparat electric, cu care   poţi măsura intesitatea curentului, tensiunea, 
rezistenţa, etc. 
 El este  folosit pentru a vedea , de exemplu, câţi volti are o baterie. 
 În imaginea de mai jos, vedeţi cum măsoară o baterie….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bateria este  cea mai folosită… Ea este folosită la telefoane, tablete, la ceasuri, jucări, maşini… Ea poate 
fi de la câţiva   volţi, la 12 volti.  De fapt în poză este un acumulator Litiu –Polimer, care are tensiunea 
de 3,7 volţi. 
 Să nu o aruncaţi la containăr, şi nici  în foc,  că poate să explodeze, să se spargă.  
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Transformatorul electric,  poate transforma curentul  electric.  Are 
două infaşurări, una primară şi una secundară .O să invăţăm să 
calculăm numărul de spire pe volt, dar sunt şi programe ce  fac asta. 
Domnul profesor a făcut un soft ,pe care o sa ni-l explice în orele 
următoare. Este un program foarte util.Transformatorul este folosit la 
toate montajele noastre , el poate avea diferite puteri, se poate bobina 
cu sârmă mai groasă sau mai subţire , depinde de ce curent  vrem să 
scoată… 
 

 
 
Siguranţa electrică  o mai găsesti prin televizoare, mai vechi sau mai 
noi,  la panourile electrice, etc. Când se arde o piesă, să nu ia foc 
televizorul, siguranţa se arde,  şi  opreşte curentul electric .   
Dacă se arde, nu puneţi sârmă groasă  la panourile electrice, că poate 
să ia foc şi punem una identică cu cea care s-a ars… cât scrie pe ea … 
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,,Despre antene... antena Moxon” 

 
O antenă este un circuit oscilant deschis . Antena  este 

utilizată atât la emisie cât şi la receptie, În emisie, un emitător 
radio furnizează un curent electric variabil cu o frecventă din 
domeniul radio la bornele antenei, iar antena radiază energia 
curentului electric sub formă de unde electromagnetice (unde 
radio). La recepție, antena captează o parte din energia unei 
unde electromagnetice, pentru a produce o mică tensiune la 
terminalele sale. Aceasta se aplică unui receptor, pentru a fi amplificată. Primele antene au fost 
construite în 1888 de către fizicianul german Heinrich Hertz în experimentele sale de pionierat pentru a 
dovedi existența undelor electromagnetice prezise de teoria lui James Clerk Maxwell. Hertz a plasat 
antene dipol în punctul focal al unui reflector parabolic.  Antenele în general, sunt caracterizate de mai 
mulți parametrii dintre care amintim:   

•  rezistență de radiație  
•  directivitate 
•  câștigul antenei  

                parametrii valabili  atât pentru emisia cât și pentru recepția undelor radio.  
 

     Antene de unde ultrascurte decimetrice (UHF) 
    Domeniul UHF este cuprins în intervalul de frecvente de la 300 Mhz,  la 3000 Mhz(3 Ghz) şi este 
fracţionat în benzi de frecventa alocate diverselor servicii de radio şi televiziune. 

    Benzile de frecventa în UHF alocate radioamatorilor sunt: 

banda de 70 cm (430 Mhz-440 Mhz) 

banda de 23 cm (1240 Mhz-1298 Mhz) 

banda de 13 cm (2300 Mhz-2450 Mhz) 
             
    Undele decimetrice prezinta particularitati de propagare datorita absorbţiei energiei de înalta frecvenţă 
în sol proporţională cu creşterea frecvenţei, astfel câmpul creat de un emiţător va descreşte proporţional 
cu creşterea frecvenţei. 

De asemenea, este o atenuare suplimentară în zonele cu relief de munte, zone împădurite, 
oraşeneşti, zone industriale. 

Propagarea undelor UHF este în principal în linie dreaptă de la emiţător la receptor (cvasioptice), 
adică se abat puţin de la propagarea optică (peste orizont). 

       Undele decimetrice se propaga la distanţe mai mari, datorită difuziei din aproape în aproape a 
energiei în troposfera datorită neomogenităţii (mişcare turbulenta a maselor de aer), de temperatură, 
umiditate şi presiune diferită; undele radio care strabat acel spatiu se dispersează, energie care se 
propaga spre pamant şi se creaza un câmp de difuzie troposferică. 
 
      Necesită remarcat faptul că, odată cu creşterea frecvenţei este necesar un câştig mai mare al 
antenelor pentru un semnal radio recepţionat  de acceaşi mărime pe frecvenţe mai joase. 
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Antenele dimensionate pentru UHF vor avea o banda îngustă specifică benzii alocate, câştig mare şi 
directivitate pronunţată, funcţie de cerinţele de utilizare. 
Cea mai mică antenă (YAGI) dimensionată pentru UHF are 6 elemente şi se pot adauga un număr 
corespunzator de directori (10- 20 şi 30- 45 pentru frecvenţe de peste 1Ghz). 
Dacă este necesar un câstig mai mare decât cel oferit de antenele fixate pe o singură bară, se pot construi 
perechi de antene (sisteme de antene), cu două sau patru antene similare fixate pe un singur pilon, 
distanţate între ele corespunzator datelor tehnice, respectând aceeaşi polarizare (vertical, orizontal) şi 
orientate în aceeaşi direcţie. 
 
Dipolul închis radiază în forma numarului 8 şi are un randament 

mai mare ca dipolul deschis 
în sensul că în parţile unde 
are directivitate acopera o 
distanţa mai mare. Este mai 
pretenţioasă la 
construcţie, nerespectarea 
valorilor ducând la o 

funcţionare 
necorespunzatoare a antenei. 
 
  
 
 

 Antene verticale  din punct de vedere electric orice antena este analizată comparativ cu dipolul de 
lungime jumatate de undă. Acesta poate fi plasat orizontal, când prezinta polarizare orizontală, sau 
vertical, când prezinta polarizare verticală. Convenţional, tipul polarizării este dat de sensul campului 
electric produs de antenă, care impreună cu câmpul magnetic formează câmpul electromagnetic al 
undelor care pleacă din antenă. Când dipolul jumatate de undă este situat vertical, la nivelul pământului, 
o jumătate a dipolului poate lipsi fiind inlocuită de imaginea lui din pământ. Rezultă astfel antena 
verticală,elementul monopol lambda /4.  Elementul radiant vertical, se găseste la nivelul pământului şi 
este alimentat la baza printr-un fir al fiderului, iar celalalt fir al fiderului este conectat la pământ. Antena 
se alimenteaza în curent, deoarece în punctul de alimentare are o impedanţă joasă, jumătate din cea a 
dipolului lambda/2, aproximativ 35 ohmi. Pentru ca antena 
verticală să funcţioneze eficient, pământul trebuie să aibă 
proprietaţi electromagnetice (conductivitate) foarte bune, deoarece 
acesta împreună cu elementul lambda/4, formează un sistem 
radiant prin care circulă curentul de radiofrecvenţă. Pentru a 
îmbunătăţi proprietăţile electromagnetice ale solului, în pământ se 
îngroapa o reţea de conductoare radiale, oricâte ca număr, orice 
lungime, plasate sub antenă.                 
Caracteristica de radiaţie a antenei este omnidirecţională în plan 
orizontal (H-plane) şi prezintă lobi cu unghi de plecare mici în 
plan vertical (E-plane). Deoarece unghiul pe care îl face lobul 
principal cu direcţia de propagare este mic, se realizează legături la 
distanţă mare prin reflexii atmosferice. 
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De asemenea antena are avantajul că este mai scurtă, jumătate din lungimea antenei dipol lambda/2, este 
întinsă în sus, putând fi amplasată în spaţii restrânse şi se monteaza relativ uşor. Acest tip de antenă se 
foloseste într-un domeniu larg de frecvenţe, de la radiodifuziune până la telefonia mobila, la staţii radio 
portabile, mobile sau fixe. 
 

Câştigul antenei verticale reprezintă un parametru de 
bază ce trebuie analizat după randament. La antenele de 
emisie câştigul este definit ca raportul dintre puterea 
radiata de antena verticala şi puterea radiata de o antenă 
izotropă pentru a produce la aceeasi distanţă, aceeaşi 
intensitate a câmpului electromagnetic. Uneori antena 
de referinta este considerată dipolul de lungime 
lambda/2, fapt care nu modifica datele problemei, se 
ţine seama de faptul că o antena lambda /2 are un câştig 
de 2.15dB , faţă de antena izotropă care practic nu 

există. 
Antenele de emisie nu radiază uniform în toate direcţiile, de aceea pentru a analiza câstigul, este necesar 
sa cunoaştem direcţia favorizată de propagare, adică caracteristicile de radiatie în planurile E si H. 
Proprietatea antenelor de a radia mai multa energie într-o anumita direcţie, se numeşte directivitate. 
Câştigul antenei creşte prin îngustarea cât mai mult al acestui lob, astfel că puterea emisă de antenă să se 
concentreze în direcţia corespondentului într-un fascicol cât mai îngust.  
Antena Moxon este o antenă, care are o construcție relativ simpla cu 2 elementi şi care asigură un câștig 
de 6 dB lateral și 30 dB frontal. 
În imaginea de mai jos sunt reprezentate modelul şi diagrama de radiație. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
Un calculator(soft)  poate fi găsit la adresa : http://w4.vp9kf.com/moxon_design.htm 
Construcţia antenei Moxon pentru aplicația noastră trebuie calculată pentru 433,20 Mhz. Pentru acest 
lucru utilizăm un soft realizat de radioamatori, disponibil pe internet,acesta fiind gratuit.  
Din punct de vedere constructiv, antenele diferă una de cealaltă, atât prin particularități constructive, cât 
și prin particularități electromagnetice. Pentru frecvența noastră, putem utiliza mai multe tipuri de  
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antene, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale. Cea mai simplă antenă pe care o putem realiza este un 
fir de cupru de 17,3 cm, dar  acesta, are randamentul de funcționare cel mai mic. O antenă superioară ar 
fi antena verticală, doar ca aceasta pentru sa fie într-adevăr eficientă necesită un plan de masă, care 
poate fi realizat cu niște radiale. Dezavantajul antenelor verticale este că nu sunt directive. Lobul de 

radiație în acest caz este unul circular, el   poate fi vizualizat cu ajutorul unui program (soft) care pentru 
utilizare personala poate fi free.   
   
    O antenă mai sofisticată care să aibă o caracteristică a lobului directiva este antena Yagi, dezavantajul 
acestei antene fiind construcția greoaie și lungimea destul de mare, în plus ea necesită un sistem de 
adaptare cu feeder-ul de 50 de Ω. Directivitatea antenelor Yagi este foarte bună, câștigul antenei Yagi 
fiiind superior antenei verticale și comparativ cu un dipol simplu în funcție de numărul de elemenți, 
poate avea un câștig de peste 10 db. 
   Pentru proiectul nostru, am decis utilizarea antenei Moxon, din considerente de cost directivitate și 
realizare practică ușoară. Antena Moxon a fost realizată pentru prima dată de un radioamator care a 
experimentat-o, fiind de fapt, un dipol repliat, căruia pentru creșterea directivității și îmbunătățirii 
raportului față-spate, îi s-a atașat un reflector. Lobul de radiație al antenei Moxon este asemănător cu al 
antenelor Yagi, câștigul fiind în schimb mai mic. 

      
 
 
 
 

Realizarea facilă este esentiala  în cazul proiectului nostru. Am decis, așadar să construim o variantă a 
antenei Moxon pe frecvența de 433,20 Mhz. Antena este realizată din conductor de 2 mm de cupru. 
Datorită necesităților de rigiditate, am convenit fixarea dipolului repliat precum și a reflectorului pe un 
cadru realizat din tub de PVC de 10 mm. Fixarea antenei propriu-zise se realizează cu cleme din plastic. 
Odată antena realizată, aceasta trebuie testată și eventual ajustată pentru a rezona exact pe frecvență 
noastră de 433,20 Mhz. Așa cum am mai spus, antenă trebuie să aibă o componența de radiație pur 
rezistivă (caz ideal). În cazul acordului exact pe frecvență, reactanță capacitiva (Xc) și reactanță 
inductiva (Xl) sunt minime. 
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   Acest lucru se poate verifica în practică cu ajutorul unor aparate 
numite SWR metre. Aceste aparate au posibilitatea de a măsura unda 
directă FWD precum și undă reflectată REF. Un astfel de aparat 
utilizat în cazul nostru este cel făcut de firmă Proxel de tip SX 1000, 
aparat care pe lângă măsurarea SWR-ului, permite și măsurarea 
puterii. In cazul în care, SWR-ul măsurat depășește valoarea de 1,5 
în acest caz, pe feeder-ul care conecteaza antena Moxon la 
transceiver-ul nostru de tip RFM 69 vor apărea unde reflectate care 
vor conduce în final, pe lângă scăderea drastică a puterii de emisie și 
la încălzirea excesivă a tranzistoarelor finale din placă RFM 69, 
lucru care în condițiile în care protecția internă nu acționează 
conduce la defectarea iremediabilă a transceiver-ului. Reglarea 
practică a antenei se face prin decuparea succesivă a lungimii fizice a 
dipolului ( inițial dipolul a fost lăsat puțin mai lung, decât era  
necesar pentru a se putea face acordarea finala).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suportul de fixare al antenei noastre este necesar pentru ca antena să 

radieze corect, ea 
trebuie să fie bine 
degajată  
de obiectele 
înconjurătoare, de 
cladiri, copaci, 
stresinele caselor, 
etc. Este de dorit ca 
antena să fie fixata 
la o înalţime cât mai 
mare de la sol, din 
păcate în cazul 
antenelor pentru 
benzile joase acest  
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lucru este aproape imposibil de realizat. 
 
             Înălțimea optimă față de sol de λ/2,   λ fiind lungimea de undă măsurabilă în metri.  
 
 
Acest lucru este realizat practic dintr-un tub de PVC de 10 mm diametru şi o lungime de 1 m, fixat prin 
lipire de cadrul antenei. 
 
 
 Antena se racordează  la un feeder (cablu coaxial), care trebuie să fie de 50 Ω și să aibă proprietăți 
dielectrice foarte bune, la frecvența de lucru. În cazul utilizării unui cablu (feeder) de calitate proastă, 
câștigul antenei va fi diminuat sau chiar eliminat de pierderile prin cablu.  
 
 
 

 
 

Echipa  ,, DATAVAN”  lucrând la finalizarea antenei  Moxon  la Clubul Copiilor Petroşani 
 
 

Prof. Kovacs Imre – YO2LTF 
                       Clubul Copiilor şi Elevilor –Petroşani  

 
 

 
Bibliografie : Construcția antenelor UHF si sisteme de recuperare a satelitilor      

Drd.ing.GabrielAnastasiu 

                                    Wikipedia.ro 
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În numărul următor : 
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• Curiozităţi  
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                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 

 

Pentru detalii,  contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul 

Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

SAU 

Telefon:   0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

          GRATIS    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro      în format pdf... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  


