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Spaţiul este unul dintre cele mai fascinante subiecte pentru toate vârstele. Studiul ştiinţelor  

permite elevilor să îşi dezvolte aprecierea pentru ei înşişi, să descopere  locul lor în lume şi locul planetei 

Pământ în Univers. 

Ținând cont ca dintotdeauna am fost fascinați de imensitatea Universului dincolo de Terra, 

fascinați și intrigați în acelaşi timp. De fiecare dată când privim seara cerul înstelat ne întrebăm ce se 

ascunde oare în spatele acestor milioane de puncte sclipitoare, ce forme îmbracă acest vast necunoscut, și 

ce-am descoperi dacă am putea vedea mai departe decât ne permite modestul nostru vâz, sau telescoapele 

optice construite în acest sens. Posibilitatea de a zbura în spaţiu a revoluţionat ştiinţa spaţiului cosmic. 

În cadrul acestui proiect am organizat activități din dorința de a ne alătura celor care doresc să 

cunoască, să studieze și să înțeleagă tainele Universului. Elevii au înțeles importanța acestui eveniment și 

și-au adus contribuția prin realizarea de machete, desene, eseuri, prezentări powerpoint, afișe. 

Originalitatea acestui proiect a constat în sugestile metodologice folosite.  

Elevii au fost  invitaţi să formuleze întrebări Big-bang sau creaţie superioară?, Cum a apărut viaţa 

şi care au fost factorii determinanţi ai evoluţiei vieţii pe Pământ? Care este motorul Soarelui (reacţii 

chimice în Soare, care asigură energia vitală vieţii pe Terra)?  la care răspunsul poate fi aflat prin 

activităţi de documentare susţinută, sub coordonarea profesorului, de tip mese rotunde, dezbateri, în care 

se vor crea o serie de situaţii problemă, iar problematizarea va fi prioritară.  

Elevii au fost  puşi în situaţia de a identifica prin cercetare proprie sau în echipă date noi 

referitoare la întrebările pe care şi le pun şi, nu în ultimul rând,  de a formula opinii proprii pertinente pe 

baza lor. Au accesat pagini de Internet în care sunt postate hărţi şi imagini ale  

spațiului cosmic şi modalități de a  susţine activităţi de observare a corpurilor cerești. 

 

Elevii au abordat diferite conținuturi:  
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1. Ce este astronomia? 

2. Noi și Universul. Big Bang. 

3. Mișcările Pământului. 

4. Comete, asteroizi, stele.  

5. Alte obiecte cerești. 

6. Constelații.  

7. Cum a apărut Universul.  

8. Sistemul solar.  

9. Stelele. Soarele. 

10. Planetele. Pământul. 

11. Sateliţi naturali. Luna. 

12. Eclipsele. 

13. Luna. 

14. Primul pas pe Lună. Misiuni spaţiale. 

15. Sateliţi artificiali. 

16. Călătorii posibile în Univers. 

17. Primii astronomi. Nume ilustre în astronomie 

Activități desfășurate  în cadrul Săptăminii Spațiului Cosmic 4-10 octombrie 2019 
 

 

 
 

Au colaborat cu Organizațiile de cercetare și ONG-urile care au o experiență bogată în ceea ce 

privește activitățile de educație non-formală pentru științe, în special prin inițierea și participarea la 
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proiecte comune, precum și activități de comunicare cu publicul având stiința  ca subiect central de 

angajament.  

 Au propus realizarea anumitor evenimente la nivel internațional , au făcut posibil ca doamna 

profesor să își prezinte proiectul în cadrul acestor evanimente organizate de ESERO România  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii s-au implicat fiind dornici de cunoaștere 

 

Nicoleta, Darius, Edi, Evelyn, Denisa 

Am fost atrași de acest proiect pentru că este o șansă pentru noi să ne implicăm în modelarea 

viitorului societății.  

Anca – Cel mai mult mi-a plăcut să văd elevi motivați care au idei frumoase și care se implică 

activ .  

Învățarea bazată pe proiecte oferă beneficii atât pentru elevi cât și pentru profesor. 

 Are drept scop implicarea elevilor în mod direct în activitățiile propuse, a stimula dezvoltarea 

capacităților de învățare prin cooperare și a crește performanțele școlare. 

 Studiul Universului implică o conlucrare a tuturor domenilor studiate în școală(Fizică, 

Matematică, Chimie, Biologie, etc) deci proiectul poate fi adaptat la orice context cu demers stiințific, în 

funcție de abilitățile profesorilor de al implementa în cadrul orelelor și în activitățile extracurriculare. 
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De luat in considerare înainte de a cumpăra unul din modelele 

NanoVNAv2 
de Daniel Romila VE7LCG 

 

Acest articol intenționează să avertizeze un potențial cumpărător ca există multe versiuni NanoVNAv2, 

cu diverse cutii, accesorii și caracteristici, care nu sunt întotdeauna ceea ce vânzătorul postează în 

imaginile sale de pe Internet. Potențialul  cumpărător trebuie să ia în considerare și opțiuni constructive 

și de încapsulare, nu numai caracteristicile electronice. Informația este din Februarie 2021. 

 

Recent m-am confruntat cu alegerea intre a plăti mulți bani pentru un osciloscop care să poată fi de 

asemenea un analizor de spectru sau cu opțiunea mai ieftină de a cumpăra două echipamente separate: un 

osciloscop mai simplu și un NanoVNA. 

Scopul meu imediat a fost să mă pot juca cu circuite integrate radio analogice și să fac filtre cu cristale, 

filtre de banda și poate ceva reglări de antenă. Un osciloscop care are în interior generatoare de semnal, 

funcția de baleiere (SWEEP) între min și o frecvență maximă și analizor de spectru, numit Mixed 

Domain Oscilloscope, m-ar fi costat mai mult de 2221 RON, transport și taxe incluse. Dar pot construi 

filtre cu cristale de cuarț și pot regla antene si cu 133 RON (transport și taxe incluse) cu un NanoVNA. 

 
În același timp, aș putea avea o versiune mai nouă, versiunea 2, care are specificații mai bune, pentru 

aproximativ 223 RON, transport și taxe incluse, cu o cutie frumoasă și câteva accesorii. În versiunea 

minimalistă, aș putea avea a doua versiune chiar și pentru 197 RON, transport și taxe incluse. 

Aș vrea imediat sa limitez entuziasmul pentru acest tip de gadgeturi / echipamente scriind că acestea 

au o limitare din cauza zgomotului și a gamei dinamice.  

 

Pe scurt, dacă doriți să reglați filtrul notch și/sau duplexerul unui repetor nu veți putea face cu nanoVNA 

tip de gadgeturi, în timp ce cu un analizor de spectru profesional puteți. Pentru a fi mai specific, dacă 

doriți să reglați frecvența de notch a unui filtru de recepție, eliminând frecvența de transmisie care ar 

deranja receptorul, este posibil să mergeți doar într-un interval dinamic de 70 dB (unii cititori îmi vor 

spune că este suficient pentru ei, deoarece este suficient și pentru ceea ce fac și eu, nereglând repetoare), 

în timp ce ar fi nevoie să coborâți la 120 dB pentru a regla fin frecvența in cazul filtreleor de repetoare. 

Nu poți merge in aceasta plaja cu NanoVNA tip de echipament din cauza propriului zgomot, care inundă 

semnalele joase și din cauza intervalului dinamic limitat. 

 

Având în vedere aceste limitări, am decis că este acceptabil pentru mine să cumpăr un NanoVNA 

versiunea 2. Versiunea 2 este mai bună, cu o gamă mai largă de frecvență și ceva mai puțin zgomot.  
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Semnalele generate intră în gama GHz ca semnale directe, nu armonice ca în vechiul model. Și dacă este 

sa cumpăr un echipament, ar trebui să cumpăr ultima versiune, nu cea învechită, dacă diferența de preț 

este de la 133 la 197 RON. Specificațiile NanoVNA v2, cu diferitele sale încarnări, pot fi găsite - de 

exemplu - la: 

https://nanorfe.com/nanovna-v2.html#specifications 

Daca veți căuta pe Internet NanoVNA v2 veți observa imediat că există mai multe versiuni constructive, 

dar toate au cei 2 conectori de măsurare pe partea lungă a echipamentului, în locul laturii scurte, ca în 

imaginea de mai jos. 

 
Dacă vă uitați la versiunea de mai sus, veți observa patru șuruburi în colțuri. Echipamentul nu este 

adăpostit într-o carcasă completă, dar este construit ca un sandvici, placa activă cu componente în 

interiorul a două placi metalice: 

 
Are afișaj de 2.8 inch. Nu este ceea ce îmi doresc. Din păcate este dificil de văzut în imaginile oferite de 

vânzător dacă acesta oferă un echipament tip sandvivi sau o carcasă completă, cum ar fi: 

https://nanorfe.com/nanovna-v2.html#specifications
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Încarnarea particulară de mai sus are  afișaj de 3.2 inch, deci poate că acest lucru vă ajuta să aflați dacă 

are o carcasă completă sau doar scuturi superioare și inferioare. 

Am găsit o altă opțiune, care are o formă mai ciudată și ușor de recunoscut (are afișaj de 2.8 inch): 

 
Aceasta este cea mai comună versiune, cu afișaj 2.8 inch și conectoare SMA mama pe carcasă. Din 

proprie experiență, conectorii SMA nu sunt ceea ce am nevoie. Pentru a cumpăra ceva cu conectori de 

tip N mai mari și afișaj de 4 inch ar fi trebuit să cheltuiesc peste 318 RON, cu tot cu taxe și transport. 

 

Există o diferență mare între ecranul de 2,8 inch și cel de 4 inch. Din păcate, uneori port ochelari, plus 1, 

pentru lectură. 4 inch încă nu mă ajută prea mult și am aflat că oamenii cu o vedere perfectă încă nu pot 

folosi un ecran de 4 inch pentru atât de multe lucruri afișate pe el și trebuie să conectați astfel de 

echipamente mici la computer, pentru a utiliza un ecran mai mare. Din fericire, NanoVNA (v1 si v2) si 

Tiny SA pot fi conectate la computer. 

În cele din urmă am decis să cumpăr ceva mai aproape de limita ieftina pentru NanoVNA v2, cu husa si 

câteva accesorii. 
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Am cheltuit 8.25 RON mai mult, pentru 

două adaptoare din SMA tata in BNC 

mama, pentru a putea fi utiliza cu 

NanoVNAv2 sondele BNC de la 

osciloscopul pe care il am deja: 

 
 

După ce am cumpărat și am scris acest 

articol, am avut surpriza să fiu rugat de 

vânzător, o companie chineză numită 

„Little Shopping Store”, care postează pe 

aliexpress.com, să anulez expedierea. 

Vânzătorul a spus că au o problemă de sistem. Nu a fost pentru prima dată când un vânzător a postat 

ceva ieftin, mi-a luat banii și nu a expediat produsul. Banii vin înapoi si vânzătorul folosește acest șiretlic 

pentru a da impresia ca are mai multa activitate decât are. 

 

După ce am primit acest răspuns de la vânzător, am început să cercetez erorile pe care oamenii le 

raportează pe Internet pentru NanoVNA v2. Din păcate, există unele probleme cunoscute, raportate peste 

tot, de exemplu la: 

https://www.eevblog.com/forum/testgear/nanovna-v2-aka-saa-2-bug-list-and-suggestion-for-

improvement/ 

 

La sfârșitul anului 2020 nu au fost rezolvate. Din propria mea experiență nu totul poate fi rezolvat în 

firmware și, uneori, hardware-ul trebuie pur și simplu modificat. Bug-urile provin din designul original, 

nu din clonarea originalului. În 2021, informațiile de pe Internet sunt încă contradictorii, unele bug-uri - 

dacă nu toate – au fost rezolvate pentru toate versiunile deNanoVNAv2. 

 

Am primit din banii înapoi de la vânzător. Între timp multe NanoVNAv2 au fost vândute și au fost 

postate multe recenzii. Oamenii dau 5 steluțe. (Știu, deschid pachetul, vad ca pornește si nu încearcă 

nimic altceva și dau imediat 5 steluțe.) Am nevoie doar să fac filtre SSB. Cu bug-uri sau nu, 

NanoVNAv2 va fi bun pentru mine. Și este peste  cunoștințelor mele, să înțeleg pe deplin hardware-ul și 

software-ul dinNanoVNAv2.  

 

Am cumpărat un model cu ecran de 2.8 inch, cutie întreagă, si aștept sa îl primesc. A fost deja expediat si 

este in vama. 

 

 

 

 

https://www.eevblog.com/forum/testgear/nanovna-v2-aka-s-a-a-2-bug-list-and-suggestion-for-improvement/
https://www.eevblog.com/forum/testgear/nanovna-v2-aka-s-a-a-2-bug-list-and-suggestion-for-improvement/
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Diplome obţinute în anul acesta de membrii radioclubului YO2KQK de la Clubul Copiilor ,,Valea 

Jiului” din Petroşani . 
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Salvatoarele conexiuni Darligton și Sziklai pentru tranzistoare 

bipolare 
 Daniel Romila VE7LCG 

 

Cu câteva zile în urmă am fost confruntat cu o problemă similară celei cu care am fost confruntat în 

copilărie, când am început să construiesc proiecte electronice. Ambele situații au fost rezolvate prin 

utilizarea modurilor de conectare a tranzistoarelor de tip  Darligton și Sziklai. 

 

În copilărie am vrut foarte mult sa construiesc o schema radio pentru care am avut toate componentele,  

toate tranzistoarele, cu excepția unui tranzistor PNP ASZ18. 

                  
Am avut ceva care arata foarte similar, un 2N3055. Mi s-a spus că nu există nici o modalitate de a lipi 

pur și simplu 2N3055 în loc de ASZ18. Important nu era că unul a fost cu Germaniu iar celălalt pe bază 

de Siliciu; a contat doar că unul a fost PNP și celălalt NPN.  

                   
Cineva a venit cu ideea că, dacă am un alt tranzistor pnp  chiar de mica putere, ceva de genul BC178 

(2N3906 de astăzi) as putea conecta BC178 (2N3906) și 2N3055 împreună, pentru a lucra ca un ASZ18, 

un tranzistor de putere PNP. 

 

Persoana care m-a ajutat a spus că asta e o legătură Darligton.  De fapt, nu este. Este o 

conexiune Sziklai. În mod similar, este posibil să se creeze un tranzistor de tip npn  

prin punerea unui tranzistor NPN  în fața unui tranzistor pnp.  Ceea ce am memorat în 

acel moment a fost că primul tranzistor dictează care va fi rezultatul (npn  sau  pnp), și 

în cazul echivalentului rezultat care vor fi terminalele bază, colector și emiter. 

 

 

 

Am fost foarte fericit și proiectul meu a mers fără nici o problemă. 
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Este ușor de înțeles de ce persoana a făcut confuzia intre conexiunea Darlington și conexiunea Sziklai.  

Figura următoare arată cele patru combinații posibile cu doua tranzistoare, iar în partea de sus este scris 

tipul rezultat de tranzistor,  npn  sau  pnp. 

 

În proiectul din copilăria mea nu am nevoie de nici un rezistor suplimentar (cel notat R1), și același lucru 

s-a întâmplat atunci când problema a venit înapoi mulți ani mai târziu. 

 

Cu câteva zile în urmă am fost încurajat să fac proiecte și să scriu despre ele folosind scheme numai cu 

tranzistori, fără circuite integrate. Ceva ușor de replicat de radio amatori începători, eventual pe 

breadboard, fără nici o lipire. 

 

Cea mai dificilă parte pentru mine a fost de a scăpa de circuitele integrate pe care le-am tot folosit în 

blocul audio final, chiar și pentru receptoarele cu conversie directă și receptoarele cu reacție. Am folosit 

cel puțin un LM386 ca audio final, sau un TDA2003, sau ceva similar. Vremurile când foloseam 3 - 4 

tranzistoare pentru a face un audio cu amplificarea de 40 - 60 de ori (amplificarea tensiunii audio de 

intrare) erau de mult apuse si uitate. Așa că  m-am dus într-un program de calculator CAD (computer 

asisted design), Multisim 14.2, și am desenat un amplificator audio clasic cu 3 tranzistoare: 
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Acest amplificator cu 3 BJT este simplu și amplifică în jur de 30 de ori (pentru 49.9 mV de intrare iese 

1.47 V pe rezistor R4, care este un difuzor de 8 Ohm). Singura problemă este consumul de curent 

continuu mare, 30.1 mA, atunci când este alimentat de la 12V, care este cumva la limita pentru 

tranzistoarele de putere mici, cum ar fi perechea 2N3904 - 2N3906. Așa că  am decis să schimb această 

pereche cu ceva mai puternic, cum ar fi o pereche BD139 - BD140, sau 2SD882 și 

2SB772.

 
M-am uitat în cutiile mele  de tranzistoare, pentru a vedea dacă am suficiente tranzistoare de același tip 

pentru a selecta perechi. Am cumpărat o suta 2SD882 și o suta 2SB772 (deodată). Am cumparat, de 

asemenea, doua sute 2N3904 și doua sute 2N3906 (deodată, într-o singura cumpărătura pe Internet). 
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Credeți sau nu, toate 2SD882 au amplificarea 429 și toate 2SB772 au amplificarea 284. Asta se întâmplă 

când cineva cumpără totul dintr-o dată, dintr-un singur lot. Situație similară pentru 2N3904 și 2N3906, și 

am doua sute de bucăți din fiecare. Dacă doriți să ma compătimiți, pot să vă spun că am cumpărat si 500 

de bucăți de rezistențe marcate 10 KOhm, cu speranța de a selecta din ele diferite valori, pentru a face 

filtre audio. Toate cele 500 de rezistente sunt între 9.9  KOhm  și 10.1  KOhm. 

 

      
 

În cele din urmă am fost capabil sa imperechez unele tranzistoare NPN de putere mica din stocul meu cu 

tranzistoare PNP  recuperate din radiouri vechi, și am decis să le pun în fața unei perechi de tranzistoare  
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2SD882. A fost foarte ușor pentru sa gasesc 2SD882 pereche (Hi!), și data viitoare voi cumpăra cantități 

mai mici de tranzistoare deodată, mai ales în cazul în care transportul este gratuit. 

 

 
Am obținut 2.69V la ieșire pe un difuzor de 8 Ohm (R4) pentru un semnal de intrare de 50 mV, la 1 

KHz. Asta înseamnă 53,8 ori amplificare in tensiune. În dB, este  34.61 dB. Am făcut-o pe breadboard și 

am verificat ca am semnale sinusoidale bune în realitate. Am înlocuit R2 cu un rezistor semi-reglabil, 

pentru a regla tensiunea în emiterul lui U1 la 6V (jumătate din tensiunea de alimentare). 
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Am folosit perechile Darlington și Sziklai  pentru a salva situația și pentru a avea doua tranzistoare 

echivalente, unul NPN și unul PNP, cu coeficienți de amplificare suficient de apropiați. Există unele 

avantaje  pentru perechea Sziklai, realizate cu diferite tipuri de tranzistoare, în comparație cu cele 

Darlington. Din "Sziklai Tranzistor Pair" de Pankaj Khatr 
https://circuitdigest.com/electronic-circuits/sziklai-transistor-pair 
 

"Iată câteva avantaje ale perechii Sziklai: 

▪ Perechea Sziklai are un curent mai mic pentru mod de operare liniar. 
▪ Stabilitatea termică a perechii Sziklai este superioară perechii Darlington. 
▪ Are un timp de răspuns mai rapid decât perechea Darlington. 
▪ Tensiunea de activare a perechii Sziklai este egală cu cea a unui tranzistor normal, în 

timp ce Darlington necesita de două ori tensiunea de intrare. 
Cu toate acestea, există puține dezavantaje, cum ar fi câștigul perechii Sziklai mai mic decât la 
perechea Darlington. " 

Perechea Sziklai  este numită și perechea compusă („compound”). De fapt, diferența  de 
amplificare obținută cu perechea  Sziklai în comparație cu perechea Darlington este neglijabilă.  
Din  "Compound Pair Vs. Darlington Pairs",de Rod Elliott  

https://sound-au.com/articles/cmpd-vs-darl.htm 

"Pereche compusă b = bQ1 ×bQ2 +bQ1  

Pereche Darlington b = bQ1 ×bQ2 +bQ1 + bQ2 

Diferența mică de câștig este irelevantă, iar variațiile normale ale componentelor vor fi mult mai 

semnificative. De asemenea, o schimbare de temperatură de doar câteva grade va elimina complet orice 

diferență de câștig măsurabila.  Pentru toate scopurile practice, câștigul total pentru oricare dintre 

configurații este de aproximativ ... 

b = bQ1 × bQ2"   

 

Desigur, nu este nevoie să ne oprim la punerea a doar doua tranzistoare unul după altul pentru a obține 

un tranzistor echivalent. George Oprescu, la pagina 92 din cartea sa HiFi ABC prezinta combinatii 

obținute cu 3 tranzistoare: 

 

 

 

https://circuitdigest.com/electronic-circuits/sziklai-transistor-pair
https://sound-au.com/articles/cmpd-vs-darl.htm
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BINOCLUL 

 
Eleva: Cănănău Carmen 

Școla Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

Profesor coordonator: Szollosi – Moța Cristina 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binoclul  este un aparat optic ce constă într-o pereche de telescoape identice, alăturate și aliniate 

pentru focalizarea cu precizie în același punct și aceeași direcție, permițând utilizatorului să își 

folofsească ambii ochi (vedere binoculară), atunci când urmărește obiecte distante. 

 Majoriatea binoclurilor sunt de mărimi care permit utilizarea acestora folosind ambele mâini, dar 

mărimile variază de la ochelari de operă foarte mici, până la modelele militare mari, amplasate pe 

trepied. 

Spre deosebire de telescop, binoclul oferă utilizatorului o imagine tridimensională. Pentru 

obiectele mai apropiate cele două imagini, prezentate fiecărui ochi în parte, din două puncte de vedere 

diferite, produc o imagine unică, oferind senzația de profunzime. 

Binoclurile care măresc 6 până la 8 ori sunt ideale pentru găsirea planetelor în crepuscul, 

studierea constelațiilor și nebuloaselor obscure, dar și pentru observarea cometelor de dimensiuni mari 

(peste 5-10 minute diametru). 

Un binoclu care mărește de la 10 la 20 oferă cele mai bune imagini ale unor obiecte cu diametrul 

de de câteva grade, cum ar fi Hyadele, Pleiadele și Galaxia Andromeda, de asemenea cu acest binoclu 

pot fi obținute cele mai bune imagini ale suprafeței lunare. 

Binoclurile ne permit să vedem Universul cu amndoi ochii, din acest lucru rezultând mai multe 

avantaje: 

➢ un simț îmbunătățit al realității și adâncimii;  

➢  un mod de observare relaxat; 

➢  o vedere completă, în sensul că regiunile oarbe ale ochiului sunt compensate de câmpul 

vizual oferit de celălalt ochi 

  Obiectele slab strălucitoare sunt mai ușor de reperat și par mai luminoase atunci când sunt privite 

cu amândoi ochii, deoarece la un binoclu suprafața care colectează fotonii e dublă față de o lunetă sau un 

telescop de același diametru. 

Caracteristicile unui binoclu sunt specificate de două numere, înscrise de obicei pe binoclu de 

exempl: 7X50, sau 8X 30. 
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Primul număr, incluzând X, este puterea de mărire, al doilea număr este diametrul lentilelor din 

față în milimetri. Raportul dintre diametrul obiectivului și grosisment stabilește luminozitatea unui 

binoclu. Pentru un binoclu cu luminozite bună acest raport trebuie să fie mai mare sau egal cu 4 sau 

maxim 5. 

Dacă rezultatul raportului este sub această limită, cu binoclul în cauză se vor distinge dificil 

obiectele slab strălucitoare. 

O altă caracteristică la fel de importantă este exit pupil (pupila de ieșire ) care este diametrul 

fascicului de lumină care iese din ocular. 

 Diametrul pulpilei de ieșire poate fi ușor calculat împărțind diametrul obiectivului la grosisment  

( de exemplu un binoclu 7 x35 are o pupilă de ieșire de 35/7= 5mm.) 

Este important ca numărul respectiv să fie cât mai mare, dar nu mai mare decât mărimea pupilei 

observatorului. Pupila ochiului uman se poate dilata până la maxim 7 mm pentru oamenii tineri și scade 

la 4-5mm, odată cu înaintarea în vârstă . De aceea în loc de un binoclu de 7x50 (pupila de 50mm/7 

=7,1mm), potrivit pentru un om de 16-20 de ani, am recomanda un 10X50 (pupila de 50mm/10 =5mm) 

potrivit pentru vârsta de 25-30 de ani și mai încolo... 

Binoclurile au câmpuri vizuale aparente(câmpul aparent depinde de diametrul lentilelor 

ocularului) de aproximativ 50 de grade, când sunt echipate cu oculare standard, până la câmpuri de 70 de 

grade, când au oculare cu câmp larg. Câmpul vizual real  (diametrul unghiular al porțiunii de cer vizibilă 

prin instrument în mod obișnuit de la 3 până la 10 grade) este egal cu câmpul aparent împărțit la 

grosisment. Rezultă că porțiunea de cer vizibilă  scade în diametru rapid, odată cu creșterea puterii de 

mărire. 

O categorie aparte o reprezintă binoclurile zoom, cu mărire variabilă. Deși tentante la prima 

vedere, ele prezintă marele dezavantaj de a avea câmpul mult mai mic decât un binoclu cu mărire fixă. 

De exemplu, un binoclu 7x50 are un câmp tipic de de 7 grade, iar un binoclu  7x20x50 are doar un câmp 

de 4 grade, când este folosit la cea mai mică mărire.  
Cu cel mai bun binoclu vei reuși să te bucuri la superlativ de natură, să parcurgi traseele mai 

eficient să observi păsările și animalele chiar de la depărtare și să aduci stelele mai aproape de tine – însă 

vestea bună este că rolul acestui dispozitiv nu se oprește aici. Chiar și în afara călătoriilor vei putea folosi 

binoclul, indiferent de situație, atunci când apare nevoia de a observa mai de aproape anumite 

evenimente sau lucruri. În puține cuvinte, potențialul acestui mic dispozitiv este unul imens atunci când 

știi să îl folosești cum trebuie . 

 

 

Bibliografie: Observer s Handbook 2002-Binoculars de Roy Bishop 
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Dezvoltarea personalității elevului  prin rezolvarea de probleme 

 la disciplina fizică 

 

 

 
Prof. Szöllösi-Moţa Cristina  

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani 

 

 

          Activitatea de învăţare este motivantă dacă răspunde capacităţilor, nevoilor, 

intereselor şi experienţei celui educat. 

         Nici o activitate umană nu este mai productivă, mai eficientă decât cea întreprinsă 

din pornirea interioară, ea produce plăcere, bucurie, satisfacţie. 

        Este dorinţa oricărui cadru didactic să realizeze cu elevii săi o activitate de învăţare 

constantă şi de bună calitate dovedită prin obţinerea de performanţe şcolare. 

        Trebuie să-i educăm pe elevi să caute şi să simtă farmecul descoperirii de noi 

cunoştinţe. Numai atunci îşi vor folosi toată energia în această activitate. 

        Pentru elevii de gimnaziu factori motivatori pentru activitatea de învăţare sunt: 

- activitatea în sine 

- rezultatele învăţării exprimate prin ceea ce va şti să facă elevul 

- recunoaşterea realizărilor lor. 

        În  clasele a VI-a, a VII- a şi a VIII -a elevii au primul lor contact cu fizica - 

disciplină de învăţământ. În aceste clase ei învaţă noţiunile elementare dar fundamentale 

în fizică. 

       Principiile şi legile fizicii devin mai accesibile dacă învăţarea este însoţită de aplicaţii 

numerice denumite generic “probleme”. 

        Metodica predării fizicii recomandă ca, în activitatea şcolară la orele de fizică, 

experimentul şi rezolvarea de probleme să aibă pondere egală. 

 

        Prin rezolvarea de probleme se realizează funcţii instructiv-educative cum sunt: 

 

- formarea de deprinderi noi privind rezolvarea de probleme, cu specific diferit de 

abordare decât problemele de matematică 

- formarea  capacităţilor de identificare a fenomenelor fizice 

- selectarea relaţiilor, a formulelor necesare într-o situaţie concretă dată 

- formarea abilităţilor de utilizare a constantelor fizice  

- familiarizarea cu ordinul de mărime al sistemelor fizice 

 



 
   Pag.  21                                           Hobby ?                     Nr.1  --> 2021 

 

 

      

 

- dobândirea de cunoştinţe temeinice prin cunoaşterea sistemelor fizice în situaţii concrete 

date 

- lărgirea cadrului iniţial  prin interpretarea soluţiilor şi generalizări teoretice posibile 

 

- formarea deprinderii de a realiza transferuri interdisciplinare 

- formarea abilităţii de ordonare a cunoştinţelor 

- stocarea şi actualizarea informaţiei 

- folosirea cunoştinţelor anterioare 

- sistematizarea cunoştinţelor 

- autoevaluarea  

- reconsiderarea învăţării 

- perceperea fizicii ca domeniu de controlare şi folosire a fenomenelor pentru progresul 

vieţii materiale şi spirituale a societăţii. 

        Rezolvarea de  probleme la fizică contribuie la dezvoltarea unor laturi ale 

personalităţii elevilor cum sunt: 

 1. Stimularea motivaţiei pentru învăţare prin dobândirea încrederii în posibilităţile proprii 

de înţelegere a complexităţii lumii în care trăiesc. 

 2. Formarea cultului pentru cunoaştere, pentru adevăr ştiinţific şi adevăr în general. 

 3. Cultivarea perseverenţei,a continuităţii în activitatea de învăţare 

 4. Dezvoltarea gândirii şi spiritului de analiză lucidă 

 5. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii  

 6. Formarea unui stil de  muncă eficient  

 7. Dezvoltarea atenţiei, a  voinţei, a rezistenţei la efort intelectual  

 8. Formarea capacităţilor de concentrare de durată pe/la un subiect dat 

 9. Orientarea spre învăţarea sistematică 

10. Stimularea unor procese mintale: sinteză, comparaţie, generalizare. 

11. Dezvoltarea spiritului de competiţie. 

        Lecţiile de rezolvare de probleme la fizică bine gândite şi „ regizate” de către 

profesor pot astfel satisface o serie de nevoi personale ale elevilor(nevoia de a gândi liber, 

de acţiune, de a-şi valorifica şi îmbogăţi experienţa de viaţă) şi-l vor motiva pentru studiul 

acestei discipline. 

Pasiunea pentru rezolvarea de probleme poate deschide calea în viitor, spre o 

activitate susţinută de cercetare în domeniul fizicii. 
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Poluarea electromagnetică 
 

 

Autor: Mănăilă Cătălin  

         YO9AKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

„În ciuda influenței pe care industria telecomunicațiilor o are asupra guvernelor din 

întreaga lume şi a faptului că oamenilor le place să folosească telefoane mobile și 

dispozitive wireless (fără fir), noi sperăm ca, printr-o informare bine documentată din 

punct de vedere medical şi ştiinţific, să determinăm luarea unor măsuri pentru 

protecţia publică împotriva poluării electromagnetice.” Camilla Rees – cercetător 

  

  

Deşi în prezent sunt cunoscute puţine date despre 

pericolul pe care îl reprezintă câmpurile 

electromagnetice artificiale (sau cu alte cuvinte 

create de mâna omului), există din ce în ce mai mulţi 

cercetători şi oameni de ştiinţă care avertizează 

asupra ameninţărilor reale pe care le constituie aşa 

numita „poluare electromagnetică”. 

Conform dicţionarului, termenul de poluare provine 

de la susbstativul latin pollutio care înseamnă 

profanare sau murdărire. În concepţia actuală, 

poluarea este acţiunea de introducere a unor elemente contaminante în mediul 

natural care conduc la instabilitate, dezordine şi chiar distrugerea ecosistemului. 

Poluantul sau agentul care poluează poate fi orice susbstanţă (solidă, lichidă, 

gazoasă), formă de energie (termică, fonică) sau radiaţie electromagnetică. 
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Radiaţia electromagnetică (REM) este o energie care se propagă în spaţiu sub formă 

de aşa-zise unde, fiind clasificată în funcţie de frecvenţa acestora. Anumite unde care 

fac parte din spectrul de unde electromagnetice sunt undele radio, microundele, 

radiaţia infraroşie, radiaţia ultravioletă, razele X şi razele gamma. Frecvenţa radiaţiei 

electromagnetice este măsurată în Hertz (Hz). 

Puţini dintre noi ştim că frecvenţa undelor electrice care tranzitează cablurile 

electrice de-a lungul globului pământesc variază. În mod normal frecvenţa undelor 

electrice ar trebui să fie de 50Hz. Electricitatea poluată este reprezentată de undele a 

căror frecvenţe depăşeşte această medie. 

Pe de altă parte, orice energie electromagnetică artificială aflată în stare de 

dizarmonie cu frecvenţele naturale magnetice ale planetei pământ am putea spune 

că poluează mediul înconjurător, afectându-ne sănătatea într-un mod mai mult sau 

mai puţin evident, în funcţie de propria noastră receptivitate. 

Frecvenţa vibraţiei electromagnetice a Pământului dă ritmul sănătăţii şi fericirii 

noastre 

Frecvenţa radiaţiei electromagnetice naturale emise de planeta noastră este în medie 

de 7,83 Hz, fiind denumită rezonanţă electromagnetică Schumann, după numele 

fizicianului Otto Schumann care a demonstrat matematic existenţa fenomenului 

global de rezonanţă electromagnetică, în anul 1952. 

Cercetătorii au descoperit că atunci când oamenii nu beneficiază de influența 

rezonanţei Schumann se plâng de dureri de cap, migrene şi stres emoţional, iar 

aceste simptome pot fi foarte repede ameliorate prin unele dispozitive care 

generează frecvenţa de 7,83 Hz. 

Inginerul electric Lewis B. Hainsworth a fost printre primii oameni de ştiinţă care a 

sugerat că sănătatea umană este strâns legată de vibraţia Schumann a planetei. 

Atunci când primii astronauţi au zburat în spaţiu, sănătatea lor s-a deteriorat grav 

datorită lipsei contactului cu frecvenţa electromagnetică a pământului. Problema a 

fost rezolvată prin instalarea în navele spaţiale a unor dispozitive care simulează 

rezonanţa Schumann. 

Otto Schumann l-a însărcinat pe dr. Herbert Konig să cerceteze dacă există o 

legătură între activitatea electromagnetică a creierului uman şi frecvenţa de vibraţie a 

planetei. Cei doi au descoperit că într-adevăr, undele Alpha şi Tetha răspunzătoare  
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pentru stările de meditaţie, relaxare şi respectiv imaginaţie creatoare sunt în armonie 

deplină cu vibraţia electromagnetică a pământului. De asemenea, 30% din celulele 

glandei pineale sunt receptive la impulsul magnetic natural al planetei pământ. 

Cercetătorul Wolfgang Ludwig este unul dintre experţii care au investigat pentru 

mult timp rezonanţa Schumann şi legătura oamenilor cu natura în acest context. El a 

descoperit că vibraţia pământului poate fi cu uşurinţă măsurată în cadru natural, dar 

că este aproape imposibil să se realizeze aceasta în oraşe, deoarece acolo semnalele 

electromagnetice artificiale (realizate de oameni) şterg aproape complet vibraţiile 

electromagnetice naturale. 

Surse de poluare electromagnetică 

Toate dispozitivele eletromagnetice artificiale, de la 

banalele prize, cabluri electrice, becuri, televizoare, 

calculatoare, dispozitive wireless, cuptoare cu 

microunde, telefoane mobile şi până la antenele 

parabolice, electrice şi de telecomunicaţii 

înregistrează pierderi de energie electromagnetică 

(de peste 50 Hz) în mediul înconjurător, pe care unii 

cercetători le numesc „electricitate poluată”. 

Doctorul şi cercetătorul Sam Milham defineşte 

electrictatea poluată ca fiind „voltajul de înaltă 

frecvenţă care tranzitează firele electrice”. 

Dincolo de beneficiile pe care le-a adus oamenilor 

tehnologia electrică (din ce în ce mai avansată) a 

secolului XXI, merită să ne punem întrebarea dacă această „îmbăiere” fără precedent 

a umanităţii în radiaţii electromagnetice artificiale nu are cumva şi efecte secundare, 

mai ales pentru sănătatea umană. 

Cum ne poate influenţa poluarea electromagnetică şi în ce condiţii 

Camilla Rees este unul dintre experţii care avertizează oamenii de pericolele pe care 

le prezintă poluarea electromagnetică pentru sănătatea umană: „Radiaţiile 

electromagnetice artificiale afectează ADN-ul uman şi pun în pericol sănătatea 

viitoarelor generaţii. Cercetări recente ne-au arătat că există o legătură între  
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expunerea la radiaţii electromagnetice artificiale şi autism. În mai multe ţări se 

desfăşoară proiecte de cercetare care revelează o scădere dramatică a fertilităţii 

cauzată de expunerea la câmpuri electromagnetice artificiale.” 

Epidemiologul Sam Milham explică în cartea sa „Electricitatea poluată, câmpurile 

electromagnetice și bolile civilizației” că afecţiunile inimii, diabetul şi cancerul este 

foarte posibil să fie provocate de aşa numita poluare electromagnetică. 

Dr. Thomas Rau (director medical la clinica Paracelsius din Elveția) estimează în urma 

cercetărilor pe care le-a realizat că un procent de 3% până la 8% din populația țărilor 

mai dezvoltate manifestă simptome grave de electrohipersensibilitate, în timp ce 

35% manifestă simptome medii. De asemenea dr. Rau a ajuns la concluzia că 

poluarea electromagnetică poate duce la apariţia următoarelor afecţiuni: cancer, 

probleme de concentrare, sindromul atenţiei deficitare, migrene, insomnii, aritmie, 

Parkinson, dureri de spate. 

Dr. Magda Havas de la Departamentul de studiu asupra mediului și resurselor 

naturale al Universității Trent din Canada, a descoperit în cadrul cercetărilor pe care 

le-a efectuat că unitatea centrală a unui telefon fără fir, dacă este plasată la o 

jumătate de metru de capul cuiva, poate perturba semnificativ ritmul cardiac al 

persoanei respective, înregistrându-se o rată crescută a aritmiei și a altor perturbări 

ale inimii. 

În conformitate cu cercetările doctorului Dietrich Klinghardt, greutatea corpului fizic 

şi structura sa pot altera conductivitatea și reactivitatea biologică la radiaţiile 

electromagnetice artificiale. El a mai descoperit că metalele grele din creier pot 

acționa ca microantene, facilitând receptarea radiațiilor electromagnetice. În acelaşi 

mod, orice tip de metal din corp (cum ar fi implanturile metalice sau coroanele 

dentare) va crește în mod semnificativ recepția de microunde și microcurenți de la 

telefoanele mobile sau alte câmpuri electromagnetice artificiale. Dr. Klinghardt a 

observat că radiaţiile electromagnetice artificiale pot denatura unele gene 

mitocondriale. Dacă secvențele respective de ADN aparţin unei femei însărcinate, ea 

le va transmite fătului. Astfel, copilul va dezvolta un sindrom mitocondrial care 

implică simptome de genul atrofie musculară și probleme grave de dezvoltare. 
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Antenele electrice amplasate în locuri publice 

Doctorul şi cercetătorul Sam Milham a făcut 

investigaţii ştiinţifice la unele şcoli din America în 

apropierea cărora sunt amplasate antene de 

telecomunicaţii şi unde nivelul poluării 

electromagnetice este foarte ridicat. Rezultatele 

studiului său sunt şocante şi merită a fi luate în 

seamă de toţi cei care susţin că nu există poluare 

electromagnetică sau care trăiesc în preajma unor 

astfel de dispozitive foarte periculoase pentru 

sănătatea umană. 

La o şcoală din California, în sălile de curs unde poluarea electrică depăşea cu mult 

capacitatea dispozitivului creat pentru a detecta nivelul de radiaţii, riscul ca un 

profesor să se îmbolnăvească de cancer creştea anual cu 26%. 

La o altă şcoală care înregistra deja 7 cazuri ale unor cadre didactice bolnave de 

cancer, sala de curs unde predaseră majoritatea profesorilor diagnosticaţi, se afla la 

câteva sute de metri distanţă de o antenă de telecomunicaţii. 

Dr. Milham a cercetat datele despre sănătatea demografică la începutul secolului XX, 

concluzionând că populaţiile care locuiau în zone unde nu existau reţele de 

electrificare erau mult mai sănătoase decât cele care trăiau în zonele urbane. Bolile 

pe care Milham le-a corelat cu prezența rețelelor de electrificare includ: afecţiunile 

cardiovasculare, cancer, diabet și sinucideri. 

Putem aminti aici cazul tragic (relativ recent), petrecut în Marea Britanie în care un 

număr de peste 22 de tineri care locuiau foarte aproape de nişte antene de telefonie 

mobilă au dezvoltat afecţiuni psihice severe care i-au condus pe toţi la sinucidere. Dr. 

Coghill (directorul Comitetului guvernamental consultativ asupra radiaţiilor mobile) 

s-a ocupat de ancheta guvernamentală demarată pentru a investiga acest caz, el 

concluzionând că într-adevăr, poluarea electromagnetică provenită de la antenele de 

telefonie mobilă fusese cauza principală care i-a determinat pe tinerii din oraşul 

Bridgend să îşi ia viaţa: „Există un întreg domeniu de cercetare a acestor manifestări 

care a arătat de-a lungul anilor că într-adevăr expunerea la radiaţiile specifice 

telefoniei mobile conduce la depresie. Există dovada unei creşteri semnificative a  
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sinuciderilor în rândul persoanelor care trăiesc în apropierea oricărui tip de 

echipament electric care emite unde radio sau unde electrice.” 

Având în vedere numeroasele studii ştiinţifice care atestă nocivitatea radiaţiilor 

electromagnetice artificiale care interferează cu sistemul biologic uman facilitând 

întreruperea legăturii acestuia cu radiaţia naturală benefică a planetei pământ care, 

cu alte cuvinte îl susţine şi îl „hrăneşte”, merită să ne punem întrebarea de ce oare 

efectele poluării electromagnetice nu sunt făcute cunoscute cât mai repede tuturor 

oamenilor pentru ca aceştia să poată alege apoi în cunoştinţă de cauză. 

Poluarea electromagnetică în România 

Deşi Uniunea Europeană a adoptat o legislaţie specială privind interzicerea 

amplasării antenelor electrice în preajma şcolilor, spitalelor sau blocurilor, 

corporaţiile de telecomunicaţie din România îşi permit, în lipsa unei legislaţii 

româneşti aferente şi în schimbul unor chirii substanţiale, să instaleze antene GSM 

(Global System for Global Communications) pe blocurile de locatari şi pe diverse alte 

clădiri ale unor instituţii aflate în locuri publice. 

Niciuna dintre cele patru companii de telefonie mobilă din România (Vodafone, 

Orange, Cosmote şi Zapp) nu vor să dea date tehnice cu privire la puterea antenelor 

GSM sau efectul acestora asupra mediului înconjurător. 

Cercetătorii Institutului pentru Sănătate Publică din România, au analizat efectele 

nocive ale telefoanelor mobile precum şi a antenelor GSM. Studiul arată incidenţa 

crescută a stărilor de ameţeală, oboseală precum şi probleme de atenţie şi memorie. 

Cum putem verifica nivelul radiaţiilor 

electromagnetice? 

Modul prin care putem verifica nivelul de 

electricitate poluată este utilizarea unui dispozitiv 

simplu de măsurare denumit Metru Graham Stetzer 

după numele celor doi oameni de ştiinţă care l-au 

inventat. Dacă îl conectăm la prizele pe care le avem 

în casă ne va arăta nivelul de radiaţie 

electromagnetică. Este necesar să facem verificări 

periodice deoarece radiaţiile electromagnetice pot  

fluctua în timp în funcţie de dispozitivele electrice pe 
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care le folosim şi de calitatea electricităţii care pătrunde în casă. 

Cum ne putem proteja împotriva poluării electromagnetice? 

Conform cercetărilor, s-a descoperit că dispozitivele electrice continuă să emită 

radiaţii chiar şi atunci când sunt oprite, deci nu e suficient să le scoatem din priză 

pentru a fi siguri că nu suntem afectaţi de poluarea electromagnetică. 

În cazul în care depistăm că în mediul în care trăim există „scurgeri” de electricitate 

poluată, o putem diminua folosind filtre Graham Stetzer, sau unele dispozitive cum 

ar fi cel pentru adaptarea temperaturii cablurilor electrice (se ataşează de cablu), sau 

un Pulsing Meter (metru pulsator care poate minimaliza electricitatea poluată). De 

asemenea, ne putem achiziţiona prize şi prelungitoare cu filtru încorporat. 

Prin amplificarea rezonanţei Schumann la nivelul corpului fizic ne putem asigura 

regenerarea sistemului biologic, în urma influenţei poluării electromagnetice. 

Cel mai uşor şi accesibil mod în care ne putem „întâlni” cu frecvenţa magnetică 

specifică pământului este ieşind în natură, deci o plimbare în aer liber sau chiar 

desculţi pe iarbă ne va face mult mai fericiţi şi va elimina stresurile, limpezindu-ne 

mintea. 

Terapia electromagnetică este o altă modalitate de ameliorare a sănătăţii care se 

bazează pe rezonanţa Schumann. Doctorul Robert Becker a descoperit o metodă de 

a folosi inducerea externă de energie elctromagnetică pentru a facilita creşterea 

oaselor, mărirea diviziunii celulare şi chiar accelerarea vindecării unor răni. 

Unul dintre dispozitivele pe care le putem purta pentru reechilibrarea energetică a 

fiinţei noastre este ceasul Teslar. Doctorul Rein de la Şcoala Medicală Stanford a 

descoperit că dispozitivul Teslar măreşte imunitatea organismului. Doctor Eldon Byrd 

(fost director ştiinţific al Centrului de Cercetări Biologice al Marinei Americane) a 

concluzionat în urma cercetărilor sale asupra dispozitivului Teslar că 

acesta „blochează radiaţiile electrice care ar putea răni sistemul biologic uman, 

produce o frecvenţă de vibraţie benefică, susţinând şi amplificând câmpul energetic al 

persoanelor care îl utilizează.” 

De asemenea, orice procedeu yoghin cum ar fi HATHA YOGA, PRANAYAMA, LAYA 

YOGA, procedeele de purificare şi dezintoxicare, utilizarea energiei tahionice ne pot 

ajuta să reducem foarte mult riscurile unor afecţiuni cauzate de poluarea 

electromagnetică şi astfel să trăim vieţi mult mai fericite şi echilibrate în timp ce ne 

bucurăm de avantajele dispozitivelor electrice 
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