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VOLUNTARIAT, TINERI, RETELE DE URGENTA,RADIOAMATORI...

Ce este voluntariatul :
"Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa
de orice persoana fizica, în folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala;
activitatea de interes public este activitatea desfasurata în domenii cum sunt:
asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural,
artistic, educativ, de învatamânt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv,
de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea." (definitia din
Legea Voluntariatului 2006)
"Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o
persoana fizica îsi ofera timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara o
recompensa de natura financiara, dar care poate deconta cheltuielile realizate în
sprijinul proiectului în care este implicata." (definitia Pro Vobis)
""Orice actiune întreprinsa de o persoana fara a se gândi la recompense
financiare." (Tracker)
"Orice munca prestata relativ fara constrângere de o persoana cu intentia de a
ajuta si fara a urmari un câstig financiar imediat." (Scheier)
"Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalti fara a se gândi la
recompense financiare." (Manover)

De ce voluntariatul...
Timpul este unul dintre cele mai pretioase "lucruri": pe care le poti darui unei cauze. Banii,
prietenii, orice altceva pot reveni, insa timpul pe care il dedici unei anumite activitati nu. De
aceea este foarte important sa alegi cu grija ceea ce ti se potriveste, caci va fi cauza in care
vei investi timpul si energia ta. Ca voluntar trebuie sa lucrezi cu oamenii, chiar si cu aceia cu
care nu ai afinitati. Daca ai rabdare si poti sa inveti din greselile proprii sau ale altora, vei
descoperi ca poti fi mai tolerant si ca lucrul in echipa poate avea rezultate extraordinare.
Reusesti astfel sa-ti infrunti temerile si sa-ti descoperi si sa-ti dezvolti noi abilitati si
competente.
Conform legii, voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata de persoane fizice,
denumite voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca si
raportul juridic civil de prestare a unei activitati remunerate. (Legea nr.195/2001 din
20/04/2001 Republicat in Moniroul Oficial, Partea I NR.276 din 25/04/2007) .
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Tipuri de voluntariat :
Exista desigur foarte multe forme de voluntariat si dupa revolutie aceasta miscare a luat
amploare,ca o miscare fireasca de solidaritate umana.Inainte de “89 se auzea doar de
voluntariatul din occident, la noi ,,munca voluntara” era ceva detestat, zile si ore furate zi de zi
,obligati fiind de regimul totalitar de a muncii simbetele si duminicile la ,,construirea
socialismului”.
Auzeam doar uneori de ,,Karitas” patronat de biserica
din occident,cind primeam unii din noi medicamente
gratuite...Acest lucru era posibil datorita generozitatii si
altruismului unor oameni care ,,daruiau” putin din
pentru cei suferinzi din ,,lagarul socialist”. Expedierea
,ambalarea medicamentelor se facea de catre voluntari.

catolica

avutul lor

Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie este o mişcare umanitară
internaţională a cărei misiune este de a proteja
viaţa şi
sănătatea oamenilor, de a asigura respectul faţă
de fiinţa
umană, de a preveni şi alina suferinţa
oamenilor,
religie, clase
fără vreo discriminare de naţionalitate, rasă,
sociale sau opinii politice.
Crucea rosie internationala ,semiluna rosie ,se bazeaza tot pe
altruismul si bunatatea oamenilor, pe spiritul de intrajutorare
caracterizeaza adevaratii oameni.

voluntariat pe
ce

Ingrijirea bolnavilor, servirea mesei in cantinele sociale,
distribuirea
de medicamente sunt doar citeva din actiunile caritabile pe care si tinerii nostrii au inceput sa
le deprinda cu multa daruire dupa modelul occidental.
Exemple de buna practica sunt multiple, din pacate popularizarea ,mediatizarea in mass-media
se face cu destula inertie.
Exista totusi si o retea specializata de voluntari care prin pasiunea lor, cea de radioamator, se
implica deseori in activitati care au salvat si salveaza vieti omenesti. In regimul de ,,trista
amintire” cind legaturile cu occidentul erau practic enexistente singura solutie rapida de
solicitare a unui medicament vital era o legatura radio in unde scurte cu un radioamator din
occident, care desigur era si un ,,bun samaritian”. Exemplele sunt de ordinul sutelor, multe
cunoscute dar si mai multe anonime.
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Comunicatiile de urgenta ale radioamatorilor voluntari
In numeroase cazuri de calamitati, retelele de comunicatie utilizate de Politie, Ambulanta si
Pompieri au fost afectate sau inoperabile. In aceste imprejurari, reteaua de comunicatii a
radioamatorilor voluntari poate fi configurata sa suplineasca aceste discuntionalitati.
Trebuie subliniat ca radioamatorii voluntari nu pot furniza o solutie completa de rezerva pentru
sistemul principal de comunicatie dar vor putea sa furnizeze servicii specifice pentru punctele
esentiale.
Intr-o situatie de urgenta tipica, sistemele principale de comunicatie ale institutiilor cu atributii
specifice sunt solicitate la maxim; sistemul secundar de comunicatie stabilit de radioamatori poate
degreva aceste retele de mesajele care nu au legatura cu obiectivele lor esentiale. De exemplu,
daca reteaua de telefonie mobila nu este functionala, este complet ineficient sa fie alocat un
salvator sa asiste un adapost pentru sinistrati, desi acestia au nevoie de un mijloc de comunicare
cu centrul de coordonare pentru situatii de urgenta.
In situatiile de urgenta exista posibilitatea ca organizatiile care asigura diverse servicii sa duca lipsa
de personalul necesar acoperirii activitatilor proprii; in acest caz, radioamatorii din reteaua de
urgenta pot fi solicitati sa isi asume anumite responsabilitati suplimentare fata de cele legate de
asigurarea comunicatiilor. Aceste imprejurari, insa, trebuie abordate in mod particular, de la caz la
caz.

In caz de dezastru, retelele comerciale vor fi suplimentate sau refacute intr-un interval (ideal)
cuprins intre 24 si 48 de ore. Radioamatorii din reteaua de urgenta trebuie sa intervina rapid si cu
eficienta atunci cand sunt solicitati pentru ca gestul lor sa fie cu adevarat util in perioada de
maxima necesitate din primele ore ale dezastrului, atunci cand activitatile de salvare sunt cruciale.
Interventia rapida presupune planificarea actiunilor, antrenamente periodice si echipament
adecvat.

Radiocomunicatiile din serviciul voluntar de urgenta
Statiile radioamatorilor
Radiocomunicatiile pe baza de voluntariat in situatii de urgenta se pot realiza folosind echipamente
de radioamator precum si echipamente general disponibile cum sunt cele PMR si CB.
Dintre cele de mai sus, doar echipamentele radioamatorilor necesita indeplinirea unor conditii
specifice, in sensul ca exploatarea lor este permisa doar de catre radioamatorii autorizati. Aceasta
solutie, a retelelor de radioamatori este perceputa ca fiind cea mai folositoare datorita
infrastructurii deja existente precum si datorita disciplinei inerente calitatiide radioamator autorizat.
Radioamatorismul este, de fapt, un hobby dedicat experimentarii si realizarii de comunicatii locale
sau la distanta folosind, in principal, undele radio. Radioamatorii sunt autorizati de autoritatea
nationala cu atributii in administrarea spectrului radio (ANCOM in acest moment) si trebuie sa
treaca un examen in care isi dovedesc aptitudinile si cunostintele in domeniul radiocomunicatiilor,
al normelor specifice de protectia muncii precum si cunostinte de radiotehnica. Comunitatea
radioamatorilor furnizeaza deopotriva echipamente de comunicatie si personal instruit in utilizarea
acestora.
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Statiile PMR
Personal Mobile Radio este un standard de comunicatie care permite utilizarea a 8 canale radio in
UHF de catre oricine, fara necesitatea unei autorizari prealable.
Statiile radio sunt de tip portabil iar raza de actiune este limitata, asigurand comunicatii relativ
sigure la o distanta de aproximativ 2 km in camp deschis. Raza de actiune este mult diminuata in
cladiri si zone urbane.
PMR poate fi o optiune pentru comunicatiile pe distante mici dar, intrucat echipamentele sunt
relativ ieftine (intre 50-100 lei), nu exista nici un control eficient al utilizarii lor, fiind dificil de gasit
un canal neperturbat.
Statiile CB
CB reprezinta initialele de la "Citizen Band", modalitate de comunicatie radio in partea superioara a
spectrului HF, populara mai ales in anii 70-80 ca mijloc de comunicatie intre soferi.
Ca si in cazul PMR, utilizarea echipamentelor CB nu necesita o autorizare speciala a operatorului.
Pe langa variabilitatea distantei de comunicatie, o mare problema in utilizarea acestor statii o
reprezinta numarul mare de utilizatori care nu tin cont de un set minim de reguli, aspect ce a dus
la restrangerea gradului de penetrare in randul populatiei. Un alt factor este necesitatea unor
antene relativ mari pentru asigurarea unor comunicatii eficiente.

Cum poti sprijini grupul local de radioamatori voluntari?
Dezvoltarea si mentinerea unui grup eficient de radioamatori implicati in
stabilirea de comunicatii in situatii de urgenta cere realizarea unui
parteneriat strans intre grupul respectiv si institutiile, agentiile sau
organizatiile deservite. Din fericire, exista cateva lucruri simple care se pot
face si care au un rezultat maxim.
In primul rand, de grupul respectiv de radioamatori voluntari
trebuie tinut
cont, mai ales daca sunt organizati si antrenati si detin o forma
de planificare.
Daca esti reprezentant al unei organizatii sau institutii care
doreste sa
beneficieze de ajutorul lor, poti sprijini si chiar imbunatati
calitatea
serviciilor oferite de radioamatorii voluntari!
Incearca sa fii un sfatuitor al liderului de grup daca acestuia ii
lipsesc
anumite calitati de lider. Ei pot face treaba, dar, avand pe cineva care sa le explice anumite
aspecte, pot invata lucuri noi. Fixeaza date-limita pentru anumite sarcini, deopotriva pentru ei si
pentru tine. Acestea pot fi revizuite la proxima intalnire, dar existenta lor ii face pe oameni mai
responsabili.
Experienţele dure din ultimii ani din toată lumea
arată cât
se poate de clar că radioamatorii sunt singurii
care pot
acţiona în astfel de situaţii de urgenţă. În New
Orleans,
când
uraganul
Katrina
a
lovit
zona,
telecomunicaţiile au căzut şi, vreme de două zile,
doar
radioamatorii au putut ţine legătura cu oamenii
din
zonele afectate. La fel s-a întâmplat şi în cazul
atentatelor din SUA de la 11 septembrie. Timp de
o
săptămână,
radioamatorii
au
asigurat
comunicarea între serviciile de salvare. În
România, radioamatorismul a salvat mai multe
vieţi,
mai ales înainte de 1989, când rudele bolnavilor apelau la radioamatori pentru a face rost de
medicamente din Occident. Mai mult, la cutremurul din ´77, în decembrie ´89 sau la cutremurul
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din 1990, reţeaua de urgenţă pe care o folosesc radioamatorii a fost singura sursa de informaţii
pentru cei din străinătate pentru că restul canalelor erau deja suprasolicitate. Chiar şi în timpul
inundaţiilor din judeţele Timiş şi Caraş Severin, comunicarea s-a realizat prin intermediul staţiilor
repertoare, în condiţiile în care alte reţele de comunicaţii nu au mai funcţionat. Membrii clubului
ştiu că se pot face multe lucruri cu această aparatură, dar, din păcate, relaţia cu autorităţile şi
celelalte servicii de intervenţie care lucrează cu frecvenţe radio este practic nulă. Există doar câţiva
salvamontişti
care
cunosc
limbajul
radioamatorilor
şi
îi
pot
contacta.
Credem că primul pas este modificarea legislaţiei în aşa fel încât să se permită crearea la nivel
naţional a unei frecvenţe de interconectare de urgenţă, comună tuturor serviciilor care folosesc
transmisiile radio. O astfel de frecvenţă există deja atât în ţările europene cu tradiţie cât şi peste
ocean. De exemplu, în SUA, lunar, în fiecare
stat
au
loc
simulări ale unor situaţii limită unde
comunicarea
este asigurată de radioamatori. „Închipuiţivă cât de mult
am fi putut ajuta autorităţile când s-a
produs
dezastrul pe Râul Mare, atunci când singura
legătură
pe
care o aveau la îndemână era un telefon cu
transmisie prin
satelit. Noi oferim voluntar o soluţie mai
bună şi mult
mai ieftină”. Radioamatorii hunedoreni au
deja
montată
în judeţ o reţea de repertoare formată din
patru
asemenea
aparate
fixate
la
Deva,
Săcărâmb,
Haţeg şi Parâng, reţea întreţinută de
radioamatori
care poate fi pusă la dispoziţia autorităţilor. Un asemenea „papagal”, cum le mai spun repertoarelor
radioamatorii, este capabil să preia un mesaj de pe staţiile mici şi să îl retransmită la distanţe mari.
Alte câteva repertoare pot fi montate în zonele unde comunicarea de urgenţă este necesară.

Bibliografie :
http://asrr.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=49:stiriinterne&id=149:radioamatorii-voluntari
http://www.evoluntar.ro/de-ce-romania.php
http://yo2lma.webs.com/

prof. Imre Kovacs
Clubul Copiilor - Petrosani

Pag 8

Hobby ?

Nr.1 --> 2011

SECRETUL FINLANDEZILOR
Carlos Manuel Sánchez

Nu este de mirare ca sistemul educativ finlandez este cel mai evoluat si mai bun din lume.
Finlanda este, in acelasi timp, si una din tarile cu cele mai ridicate nivele de trai din
lume. In urma perioadei de grava recesiune economica din anii '90, guvernul a
hotarit sa dedice fonduri importante educatiei, cercetarii si tehnologiei. Rezultatul:
in mai putin de 10 ani, Finlanda a trecut pe primele locuri din lume ca bunastare
sociala si bogatie.
Exemplul Nokia. La inceput, un sat cu o singura fabrica, de cizme
de cauciuc. Apoi, o fabrica de televizoare. In sfirsit, pe baza
aliantei dintre patronat si sindicate, se mizeaza pe telefonia
celulara. Astazi sunt lideri mondiali, inaintea Germaniei, Japoniei
si Statelor Unite.
De ce este atit de obisnuit ca in Finlanda, un adolescent
normal sa termine primele 8 clase cu medii excelente, vorbind
o engleza perfecta si citind o carte pe saptamina?
07:45 - Saili (15 ani) asteapta autobuzul urban care il va lasa la poarta scolii (nu exista
autobuze scolare). Autobuzul trece la fiecare 5 minute. Finlandezii incearca sa-i faca pe fiii
lor sa fie independenti de mici. Pe foarte putini dintre ei, parintii lor îi duc cu masina pina la
scoala. Biletul este subventionat de catre municipalitate. Conform legii, niciun elev nu poate
locui la mai mult de 5 km de scoala. In exterior, instalatiile scolii dau o impresie spartana.
Niciun muc de tigara, nicio hirtie pe jos, niciun grafitti pe ziduri.
09:15 - Orele de 45 de minute. Finlandezii mizeaza pe studiile de limba materna, matematica
si engleza. 75% dintre materii sunt comune in toata tara. Restul il alege scoala, de acord cu
profesorii, parintii si elevii. Orele sunt scurte, intense si, mai ales, foarte participative. In
interiorul scolii, curatenia este si mai evidenta. Totul pare recent dat in folosinta. Pe banci si
pupitre nu sunt semne, si nu se scrijeleste nimic. Scoala este publica si, bineinteles, gratuita,
dar cu instalatii demne de un colegiu "scump" din Spania. Salile de cursuri dispun de ecrane
gigant de plasma cu TV in circuit inchis, acvariu de 200 de litri cu pesti tropicali, bucatarie
completa, dispozitive audiovizuale, aer conditionat, multe plante. Fiecare doi elevi au cite un
calculator. O duzina de masini de cusut in sala de croitorie, aparate de sudura, scule de
timplarie, schiuri... O sala de sport acoperita, un auditoriu pentru orele de teatru si o sala de
mese cu autoservire. Cartile sunt gratuite, materialul scolar e gratuit, mincarea e gratuita.
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12:00 - Mincare calda, nutritiva si gratuita. Saili are o jumatate de ora pentru prinz, la
restaurantul scolii. Legea finlandeza obliga ca meniul sa fie gratuit, nutritiv, si cu multe
feluri de salate si fructe. Se bea apa sau lapte. Costurile le plateste municipalitatea fiecarui
oras. Daca orele se prelungesc pina dupa amiaza, scoala are obligatia de a oferi o gustare
elevilor.
16:05 - Inapoi acasa, Saili joaca hockey cu fratele lui mai mic. Nu exista delincventa,
strazile sunt sigure. Cind se lasa seara, Saili si fratele lui, care au invatat sa gateasca la
scoala, pregatesc cina pentru parintii lor, daca acestia intirzie la serviciu.
18:30 - Cina si sauna (aceasta, de 3 ori pe saptamina) sunt momentele in care familia se afla
impreuna. Se converseaza mult, mai ales despre proiectele copiilor, dorintele, progresele si
nevoile lor. Dar in aceeasi masura, se fac si planuri de vacanta pentru toata familia, in
comun.
20:15 - Temele si la culcare. Copiii finlandezi au foarte multe teme de casa, desi Saili le
termina rapid, intr-o ora sau doua, pentru ca de-abia asteapta sa se urce in pat si sa citeasca
Harry Potter in engleza. Pentru Saili, scoala este ca un serviciu.
- "Daca un copil doreste sa studieze, poate sa ajunga medic sau judecator sau inginer, chiar
daca familia sa este una saraca".
- Educatia fiecarui copil costa statul finlandez 200000 de euro, de la gradinita pina la
absolvirea unei universitati. "Sunt banii cel mai bine folositi din impozitele noastre".
- Studentii platesc doar cartile si mincarea (2.50 euro la restaurantul facultatii). Apoi,
statul îi ajuta sa se emancipeze dindu-le subventii pentru inchirierea unei locuinte si primul
salariu.
- Elevii au un respect total fata de profesori, si se vede in orice moment politetea in
relatiile dintre ei. Nu poarta uniforme, dar sunt intotdeauna simplu si corect imbracati si
pieptanati.
- Intr-o scoala din centrul capitalei Helsinki, sau dincolo de Cercul Polar, nivelul este
acelasi. Sistemul educational nu este elitist si nu urmareste producerea de genii, ci atingerea
unui nivel general mediu cit mai inalt.
- Temele sunt sfinte. Si este foarte rau vazut ca un elev sa copieze, chiar si de catre ceilalti
elevi. Este de neconceput ca un elev sa scoata o fituica la un examen. Cel care ar face-o ar fi
izolat de catre restul de elevi. "De ce sa risti, cind poti sa studiezi?" Pe aceeasi linie, ca
adulti, nu-si vor imagina ce este evaziunea fiscala. Nu e de mirare ca Finlanda se afla in
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fruntea tarilor cu cele mai ridicate statistici de transparenta si cea mai scazuta coruptie
publica.
- Presedinta Finlandei, Tarja Halonen, licentiata in Drept si profesoara: "Cind îi cert pe
studentii mei, le spun ca irosesc banii contribuabililor".
- Nu exista repetenti, desi nu exista decit o singura oportunitate de a lua un examen, "pentru
simplul motiv ca viata insasi nu se traieste decit o singura data". Se studiaza pina cind se ia
examenul, dar promovarea in anul urmator este automata.
- "Ziua de lucru" a lui Saili este intensa, de la 8 pina la 3. Orele sunt insa scurte, de 45 de
minute. Una dintre recreatii se petrece obligatoriu afara, in aer liber. Se stimuleaza
rationamentul critic inaintea memorizarii mecanice. Orele sunt relaxate, cum ar fi cursurile
de dansuri de salon, teatru, arta digitala, coafura, arte martiale, hockey, schi de tura,
gastronomie, primul ajutor, dulgherie, mecanica sau muzica. Elevii cinta la vioara, chitara
electrica sau la ce prefera. Si, inca odata, se incurajeaza gindirea critica si se discuta.
- "Saili inca nu s-a hotarit ce vrea sa faca mai incolo. Chimie, medicina veterinara sau creatie
de jocuri video. Il intreb daca este fericit. Fara sa clipeasca ,, imi raspunde ca da."
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Posibilităţi de utilizare a
calculatorului pentru orele de fizică
Profesor: Szollosi-Moţa Cristina
Colegiul Economic Hermes
Şcoala Generală Numărul 7 Petroşani, Structură

Visual Basic este un limbaj de programare puternic cu ajutorul căruia pot fi
dezvoltate cu uşurinţă şi într-un timp relativ scurt aplicaţii complexe. Utilizarea lui în
procesul de predare-învăţare la orele de fizică este ideală atât pentru profesori cât şi
pentru elevi. În acest scop a fost elaborată o aplicaţie în Visual Basic, numită
InfoPhysics, care conţine probleme rezolvate, în vederea obţinerii unei culegeri în format
electronic. Aplicaţia a fost creată cu Visual Basic 6 şi utilizează câteva din controalele
standard şi anume:
•

controlul imagine (Image)

•

controlul buton de comandă (CommandButton)

•

controlul etichetă (Label)

•

controlul cadru (Frame)

Ca idee aplicaţia este una simplă, însă aplicaţia îşi atinge scopul fiind un excelent
instrument suplimentar de utilizat la clasă.
Elementele principale ale interfeţei aplicaţiei sunt prezentate în figura de mai jos:

Fig.1
Interfaţa aplicaţiei
Infophysics
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Aplicaţia are o bară de meniuri de unde pot fi alese problemele şi 4 butoane de comandă:
•

Enunţul problemei

•

Breviar teoretic

•

Rezolvarea problemei

•

Testare numerică

Fig. 2 Utilizarea meniurilor şi butoanelor de
comandă

Secţiunea Testare numerică este special creată pentru verificarea valorilor calculate în problemă.
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Fig. 3 Secţiunea Testare numerică
Evident, Visual Basic nu este singurul instrument software ce poate fi folosit în procesul de
predare la orele de fizică. Astfel în cele ce urmează sunt prezentate două programe realizate în Matlab
(simularea mişcării browniene şi calculul curenţilor electrici în circuitul ramificat).
Noţiunile teoretice sunt prezentate cu ajutorul programului Microsoft PowerPoint.

Fig. 4 Mişcarea brownian
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Fig. 5 Prezentarea rezolvării problemei curenţilor în Microsoft PowerPoint

Fig. 6 Calculul curenţilor electrici în circuitul
ramificat
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,, Hobby – Orcad, Proteus, Eagle”
In perioada 03 – 06.02.2011 s-a
desfasurat la Clubul Copiilor din Petrosani
a- III- a editie a concursului interjudetean
de proiectare pe calculator a circuitelor
imprimate pentru electronica.
Concursul cuprins in CAER din anul scolar
2010 – 2011 a reunit si in acest an
participanti din multe judete ale tarii. Au
participat elevi si profesori din Olt, Gorj,
Mehedinti, Botosani, Ialomita, Bucuresti,
Arges,Iasi, si desigur din Hunedoara.

Regulamentul concursului :
,, HOBBY – ORCAD, PROTEUS, EAGLE ” este un concurs , urmat de o sesiune de
comunicări ştiinţifice adresat atât elevilor cât şi cadrelor didactice care însoţesc echipajele concurente.
Proiectul se derulează din anul 2009, urmărind consolidarea relaţiilor de colaborare cu instituţii şi
cercuri de acelaşi profil din ţară, prezentându-se lucrările practice deosebite realizate de elevii din cadrul
cercurilor de profil.
Concursul propriu zis constă în ,,proiectarea pe calculator” a unui circuit electric - electronic ,
simularea pe calculator a circuitului, optimizarea acestuia, realizarea cablajului imprimat utilizând
programele consacrate de tip: Orcad, Proteus, Eagle, etc.
Fiecare concurent va aduce şi o ,,realizare practică” de la şcoala / cercul la care activează,
realizata in timpul anului.
Ca să stimulăm şi activitatea interdisciplinară de creaţie, dar şi munca în echipă, proba va
consta in realizarea unui cablaj imprimat , după o schema electronică impusă, care va fi prezentat în
plenul lucrărilor concursului, fiecare echipaj acordând un punctaj pentru ceilalţi concurenţi.
Va exista o jurizare şi a lucrărilor practice aduse de fiecare concurent, acordându-se premii şi
menţiuni. Fiecare participant şi lucrare, va primi măcar o diplomă de participare.
Preşedintele juriului va fi un inspector de specialitate de la ISJ Hunedoara.
Facem mentiunea că acest concurs figurează in calendarul activităţilor extraşcolare CAER2011 ,fiind la a – III- a ediţie.
Cadrele didactice vor prezenta de asemenea un material în cadrul sesiunii de comunicări dedicat
profesorilor . Profesorii vor primi diplome de participare şi adeverinţe pentru lucrările prezentate.
Scopul urmărit de organizatori a fost sensibilizarea elevilor şi a profesorilor interesaţi de
electronică, atragerea acestora într-un parteneriat pentru popularizarea modului de lucru pe
calculator şi a metodelor specifice de desfăşurare a orelor din cadrul cercurilor de profil.
Criteriile de evaluare vor fi: punctajul obţinut, funcţionalitatea, originalitatea.
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Cheltuielile legate de transport vor fi suportate de palatele/cluburile participante, organizatorul
asigurând cazarea şi cheltuielile aferente concursului. Contravaloarea mesei va fi suportată de
participanţi.
Echipajele câştigătoare vor primi: diplome, cupe, medalii, obiecte, etc.
Intenţionăm să edităm şi un CD cu lucrările concursului cu ISBN.
Partener media al concursului va fi ;,,Ziarul Văii Jiului” din municipiul Petroşani,cât şi pe
postul local de televiziun ,,One TV”.

Persoană de contact prof. Imre Kovacs , tel. 0741013296.[ confirmaţi participarea ].
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Lucrarile teoretice ale elevilor au constat in proiectarea pe calculator a cablajului imprimat dupa
o schema data, pe doua categori de virsta respectiv pentru scoli, clasele V – VIII si liceu. Fiecare
concurent a avut posibilitatea sa utilizeze softul pe care-l cunostea mai bine, rezultatul final a
facut diferenta. Modul de jurizare foarte democratic, a constata in acordarea notelor de catre
conducatorii fiecarui echipaj, fiecare nota pe fiecare.

Nu au existat contestatii, cele mai reusite
realizari au ocupat locuri fruntase pe
podium. Fiecare concurent a primit diploma
de participare.

In cadrul acestui concurs ,care s-a derulat pe
mai multe zile a fost organizata si o expozitie
cu lucrari practice ale elevilor din cluburile
sau palatele din tara. Expozitia realizata a
fost indelung analizata atit de elevii
participanti cit si de profesorii coordonatori
de echipaje,de invitati, de parinti.
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Din partea ISJ
Hunedoara a participat
d-na insp. Mihaiela
Manolea, care a fost si
presedinta
juriului.Lucrarile
practice au primit de
asemenea diplome si au
fost prezentate mass
mediei din orasul
nostru.
In cadrul
simpozionului
organizat cu aceasta
ocazie , colegii
profesori au expus
lucrari stiintifice
deosebit de interesante,
cu expuneri in Power
Point.
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Spre seara a fost organizata si o intilnire cu radioamatorii din Valea Jiului , ocazie cu care
,,veteranii ’’radioamatori au putut impartasi din experienta lor tinerilor participanti la concurs.
Au fost efectuate legaturi radio demonstrative, a fost explicat rolul tot mai mare al serviciilor de
voluntariat in rindul tinerilor, mai ales in eventualitatea unor situatii de urgenta.

Festivitatea de premiere la concursul ,,Hobby – Orcad, Proteus, Eagle ’’

Excursia din masivul Parâng – o bine meritata relaxare...

Hobby ?
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Concurs interjudeţean
,, Hobby – Orcad, Proteus, Eagle”
Clubul Copiilor Petroşani----- 03–06.02.2011

Programul manifestării
Joi - 03.02.2011
ORA

8.30 - 16.30

Sosirea Invitaţilor - Clubul Copiilor Petroşani,

ORA

16.30 - 17.30

Discuţii la o cafea, impresii de călătorie, etc,

ORA

17.30 - 18.30

Şedinţa tehnică, predarea documentelor,instalarea softurilor specifice,

ORA

18.30 - 19.30

Cina

...DUPA ORA

19.30

- Clubul Copiilor Petroşani,

Program individual sau de grup,

VINERI - 04.02.2011
ORA

8.30 – 9.30

Micul dejun – Clubul Copiilor Petroşani,

ORA

9.30 – 13.30

Desfăşurarea concursului, sesiune de comunicări - profesori,

ORA

13.30 – 15.00

Masa de prinz – Clubul Copiilor Petroşani – program de voie,

ORA

15.00 -18.00

Jurizare lucrări elevi , jurizare lucrări practice.

ORA

18.00 - 19.30

Întilnire cu ,,veteranii radioamatori din municipiu”,

ORA

19.30 – 20.30

Cina – Clubul Copiilor Petroşani,

...DUPA ORA

20.30

Program la alegere, discuţii, etc.

SIMBATA - 05.02.2011
ORA

8.30 – 9.30

Micul dejun –Clubul Copiilor Petroşani,

ORA

9.30 – 14.00

Excursie în masivul ,, PARÂNG” ,

ORA

14.00 – 16.00

Masa de prinz

ORA

16.30 – 19.30

Reintoarcerea la club şi odihna... ,

ORA

19.30 – ***

Premierea, masa festivă şi ... SURPRIZE...

,,LA COTA 1800 m’’,

DUMINICA - 06.02.2011
ORA

8.30 – 9.30

Micul dejun – Clubul Copiilor Petroşani;

ORA

9.30 -- 12.30

Vizitarea oraşului, plecarea participanţilor...

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE !
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Concursul/ Sesiunea de comunicări ştiinţifice

,,HOBBY-ORCAD,PROTEUS, EAGLE
Prof.MARIA MACAROV-Clubul Copiilor Gura Humorului
TUTORIAL
EAGLE Versiunea 4.1
Programul Eagle are trei module principale: Control Panel, Schematic şi Board. În modulul Control Panel se
găsesc proiectele realizate, librăriile de componente, regulile de desenare şi altele. În modulul Schematic se
desenează schema electrică şi se verifică de erori, iar în modulul Board se desenează cablajul imprimat propriu-zis.

I.Control Panel
Control Panel apare în mod normal

după ce se porneşte Eagle.Acesta este centrul de control al

programului.Pentru a deschide meniul se face click pe una dintre intrările în tree view.Aceasta permite să se facă o
serie de acţiuni:rename, copy, print, open.Control Panel are funcţia Drag & Drop. Această funcţie poate fi folosită şi
între programe diferite. De ex. se pot copia fişiere, se pot muta sau se pot crea linkuri pe ecran.Fişierele care sunt
trase cu ajutorul mousului din Control panel şi mutate întro fereastra de editare sunt pornite în mod automat. De ex.
dacă se trage un fişier cu mousul în Layout Editor fişierul este deschis.
Structura de copac oferă acces rapid la biblioteci, regulile de design, programele User Language, fişierelor
şi proiectelor.
Biblioteci speciale, texte, fişiere documentare pot să aparţină atât unui proiect cât şi unei diagrame schematice.
La deschidere, Control Panel arată ca în diagrama următoare:
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Dacă selectez un obiect din imaginea de copac, alte informaţii relevante vor apărea în partea dreapă a ferestrei. Se
dă click pe diferite fişiere pentru a experimenta facilităţile lui Control Panel.
REZUMATUL BIBLIOTECII
Posibilitatea de a vedea conţinutul bibliotecii este foarte interesantă şi iţi oferă acces rapid la instrumentele
disponibile.Pentru a intra în bibliotecă se dă dublu click.Ramura bibliotecă se va deschide şi se pot vedea care sunt
bibliotecile disponibile. În câmpul Description se poate vedea o descriere sumară a conţinuturilor.
Dacă se selectează o anumită bibliotecă se primesc informaţii mai complete în partea dreaptă a lui Control
Panel.Dacă, apoi se dă dublu click pe o bibliotecă, conţinuturile sale vor fi afişate împreună cu o surtă descriere a
fiecărui element. Instrumentele şi pachetele sunt marcate cu un mic simbol. Dacă se deschide Schematic Editor,
intratea ADD va fi afişată în partea dreaptă. Se dă click pe ea şi se targe cu mous-ul pentru a-l aşeza în schemă.
Este de asemena posibil să se tragă o componentă din structura de copac întro diagramă schematică cu ajutorul
Drag & Drop.
Dacă componenta are variante diferite se deschide ADD automat a.î.se poate selecta varianta dorită a
componentei.Semnul verde de sub intrarea în bibliotecă, indică că biblioteca este în uz.Aceasta înseamnă că ea
poate fi folosită în proiectul lucrării.Componentele din această bibliotecă vor fi examinate cu funcţia ,,search,,din
ADD schemei. Dacă semnul e gri, atunci biblioteca nu este disponibilă. Când creez un nou proiect, comand FileNew/ Proiect şi toate librăriile vor fi în uz în mod automat.Totuşi dacă se deschide un proiect deja existent în care
doar anumite biblioteci sunt în uz, înainte să se creeze un nou proiect , se vor da doar bibliotecile disponibile la
proiectul anterior.Dacă editorul bibliotecă este dechis, se poate lua cu Drag & Drop un set complet de componente
din Control Panel în fereastra librăriei. Astfel se poate copia dintr-o bibliotecă în alta.
REGULI DE DESIGN
În Eagle se specifică cîteva reguli pentru a stăpâni design-ul Board. Acestea pot fi salvate ca seturi de
date în fişiere speciale( *.dru ). Setul de parametri care va însoţi proiectul curent este specificat în ramura Design
Rules.Dacă nu există nici o bază de date pentru Design Rules(DRC Comand), Eagle va oferi parametrii respectivi.
Semnul din dreapta intrării în fişier specifică setul de parametri pentru proiectul curent. Aspectul va fi dat de DRC în
concordanţă cu aceste criterii.
PROIECTE
Diferitele proiecte se fac în Control Panel . Dacă se da click pe Projects, vor fi afişate diferite fişiere.
Acestea sunt împărţite pe mai multe categorii Options/ Directorier/ Projects. Este permis să se
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definească mai multe opţiuni în acelaşi timp. Un proiect este constituit de obicei dintr-un fişier(director) care
reprezintă proiectul după numele său şi configurarea proiectului în formatul eagle.epf.
Folderul conţine toate fişierele care aparţin proiectului respectiv.De ex.Fişierele schematice şi de bord,
fişierele din bibliotecă, fişierele scenariu etc.
Directoarele proiect care conţin fişiere proiect eagle.epf.vor fi marcate cu pictogramă sub forma unui fişier
roşu. Fişierele noemale vor fi marcate cu o pictogramă galbenă.
Proiectul care va fi editat, este selectat în ramura proiecte.În dreapta numele proiectului va fi un semn gri
sau verde. Cu ajutorul acestui semn se poate închide sau deschide proiectul. Dacă se dă click pe semnul gri se
încarcă proiectul. În acest moment semnul este verde. Dacă se dă click pe semnul
verde din nou, sau se dă click pe un alt semn gri , se inchide proiectul curent, respectiv se deschide un alt proiect
după închiderea proiectului curent.
Astfel , se poate trece cu uşurinţă de la un proiect la altul. Chiar dacă se închide un proiect , setările vor fi
salvate în fişierele eagle.epf, respectiv, doar dacă opţiunea ,,Automatically save project file,,este setată din meniul
Options / backup. Proiectele noi se creeză făcând click dreapta pe o intrare în director în această ramură. Se
deschide un meniu care permite crearea unor fişiere şi directoare noi. Selectînd opţiunea New / Project se crează
un nou director căruia trebuie să i se dea titlul proiectului.
Fişierul proiect eagle.epf va fi creat automat . De asemanea se pot folosi opţiunile File/ Open/ Project sau
File/ New/ Project pentru a dechide sau a crea un proiect nou.

Meniul context (de început) pentru managementul proiectului
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Meniul context conţine comanda Edit Description. O descriere a proiectului poate fi introdusă aici, iar aeasta va apoi
afişată în chenarul Description.
BARA DE MENIURI
Conţine:
File Menu conţine următoarele comenzi:
1.New- crează o schemă nouă.
Opţiunea proiect- crează un nou proiect. Iniţial aceasta constă dintr-un nou director în care sunt manevrate fişierele
pentru un nou proiect.Directoarele implicite pentru diferitele tipuri de fişiere sunt definite din meniul Options/
Directories menu .Fişierele ULP sunt fişiere text care conţin secvenţe de comandă din limbajul de comandă eagle
sau din Eagle User Language. Acestea pot fi create şi editate cu editorul de texte EAGLE sau cu orice alt editor de
texte .
2. Open – deschide orice fişier existent de tipul celor menţionate mai sus.
Open recent projects- deschide proiectul la care s-a lucrat recent.
3.Save all- toate fişierele modificate sunt salvate. Setările curente pentru proiect sun salvate în fişierul eagle.epf.
4.Close project- proiectul va fi închis. Setările specifice proiectului sunt salvate în fişierul eagle.epf ale directorului
proiectului curent.
5.Exit-Programul este terminat când eagle este pornit din nou.Ultimul program va fi repornit, adică fereastra şi
ceilalţi parametri de lucru vor apărea neschimbaţi. Dacă nu a fost încărcat nici un proiect, data viitoare se va
deschide doar Control Panel. Status-ul curent va fi de asemenea salvat atunci cînd se părăseşte Eagle cu Alt-X din
orice altă parte a programului.
Meniul view
Refresh – update-ează conţinuturile programului.
Sort – conţinuturile arborelui vor fi sortate după categorie sau după nume.
Meniul Options
Directoarele-directoarele implicite pentru anumite fişiere EAGLE sunt introduse în căsuţa directories dialogue –
dialog. Directorul Proiecte este directorul implicit pentru editorul de texte şi conţine mai multe subdirectoare, fiecare
dintre acestea reprezentând un proiect individual. Fiecare dintre directoarele Proiect conţine un fişier proiect
EAGLE (eagle.epf). Un director proiect şi subdirectoarele sale conţin toate fişierele care sunt asociate unui anumit
proiect, precum diagrama schematică şi aspectul, fişierele text, datele de confecţionare, fişierele de documentaţie,
etc.
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Directories Dialogue în meniul Opţiuni
Se scrie calea direct în căsuţa potrivită sau se selectează directorul dorit dând click pe Browse.
Setările implicite pot fi observate în diagrama de mai sus. $EAGLEDIR numeşte directorul EAGLE al instalaţiei. De
asemenea se poate folosi $HOME pentru directorul iniţial – home directory – în Linux. În Windows este posibil să
se definească această variabilă de mediu – environment variable – cu comanda SET.
Dacă o variabilă HOME nu a fost setată în mediu atunci Windows EAGLE va sugera directorul My Documents.
Directorul

este

definit

în

Windows

în

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Personal
Variabila HOME nu trebuie să indice directorul rădăcină al unui driver!
Atunci când fişierele sunt salvate EAGLE creează copii-rezervă ale fişierelor precedente. Câmpul / Comanda
Maximum Backup Level face posibilă intrarea numărului maxim de copii – rezervă (implicit: 9). Fişierele de rezervă
au diferite extensii, enumerate secvenţial. Fişierele schematice au terminaţia s#x, fişierele de bord b#x iar fişierele
bibliotecă l#x. „x” are valori de la 1 la 9. Fişierul cu x = 1 este cel mai recent.
Funcţia de rezervă automată – automatic backup function – permite de asemenea ca rezerva să fie programată.
Intervalul de timp poate fi între 1 şi 60 de minute (implicit 5 minute). Fişierele rezervă au terminaţiile b # #, s # # şi l
# #.
Toate aceste fişiere rezervă pot fi mai departe procesate în EAGLE dacă primesc alt nume (rename) şi dacă au
terminaţia normală: brd, sch, lbr.
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Backup Dialog
Dacă este aleasă opţiunea de salvare automată proiectul va fi salvat automat atunci când este închis sau când ieşi
din program.
User Interface – Interfaţa Utilizatorului
Căsuţa User Interface permite ca aspectul, diagrama schematică şi biblioteca să fie modificate după preferinţa
utilizatorului.
De asemenea acest editor poate fi accesat din Windows.

Setări pentru interfaţa utilizatorului
În căsuţa Controls trebuie specificate care elemente vor fi afişate în fereastra editor – editor windows. Dacă
sunt dezactivate comenzile Controls va rămâne activă doar bara de comenzi. Aceasta măreşte suprafaţa
disponibilă pentru desen.
Opţiunea Always Vector Font arată şi printează texte cu un font nou, independent de fontul utilizat iniţial. Folosirea
fontului vector garantează că produsul printat sau produsul CAM Processor este identic cu cel din fereastra editor.
Celelalte fonturi, cu excepţia fontului vector depind de setările sistemului şi nu pot fi
controlate de EAGLE. Produsele cu fonturi non-vector pot fi diferite faţă de ceea ce se vede în fereastra editor.
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Dacă este deschisă căsuţa User Interface din una din ferestrele editor (de exemplu editorul Layout) opţiunea
Always Vector Font oferă o opţiune adiţională Persistent in this drawing. Dacă se setează această opţiune EAGLE
salvează setarea Always Vector Font în fişierul curent. Pentru detalii vezi opţiunea ajutor – comanda TEXT.
Opţiunea Limit zoom factor limitează zoom-ul într-o fereastră editor. Dacă se dezactivează această opţiune se
poate da zoom pe desen până la un mm pătrat.
Atenţie la această opţiune! Unele dispozitive grafice nu arată imaginea corectă, astefl încât factorul zoom poate fi
perceput greşit. În cel mai rău caz rezultatul poate fi chiar căderea sistemului, o consecinţă a unui driver neglijent
programat.
Opţiunea Mouse wheel zoom determină factorul zoom. Valoarea 0 opreşte această funcţie.
Culoarea de fundal şi modelul cursorului pentru desen pot fi separat ajustate pentru editorul aspect, respectiv
pentru editorul diagramă schematică. Fundalul poate fi negru, alb sau colorat.
Căsuţele Check (verificare) din zona Help permit inchiderea si deschiderea textelor ataşate pictogramelor (Bubble
Help) precum şi a textelor ajutătoare pentru comenzile din linia status (User guidance). Dacă este deselectată
opţiunea User guidance sunt premise comenzi precum: NET, MOVE, ROUTE, SHOW pentru a oferi informatii
despre obiectele selectate în meniul opţiuni a ferestrei editor.
Meniul Window
Din acest meniu poate fi aleasa fereastra (schema, bordul) care va fi expusă în prim plan. Numărul din
stânga este numărul ferestrei. Acesta permite alegerea unei ferestre atunci când este combinat cu comanda Alt
Key (Exemplu: Alt + 1 selectează fereastra 1).Combinaţia Alt + 0 poate fi folosită oricând pentru a aduce Control
Panel în prim plan.
Meniul Help
Acesta conţine o comandă care introduce funcţia Help, precum şi comenzi pentru a instala o nouă licenţă.
Product registration sau pentru a afla mai multe informaţii despre versiunea programului.
Product information - Înregistrarea produsului.Căsuţa de înregistrare (Registration) este pornită automat
atunci când se porneşte EAGLE pentru prima dată. Dacă se doreşte instalarea unei versiuni îmbunătăţite trebuie
mai întâi deschisă această căsuţă din meniul Help, apoi trebuie introduse informaţiile necesare conform Acordului
de Licenţă. Toate
ferestrele editor trebuie închise înainte de a face aceste acţiuni.
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II. (The Schematic Editor Window)- Ferastra Editor-ului Schematic
Aceasta se deschide atunci când utilizatorul încarcă o schemă deja existentă sau când creează una nouă.
Există mai multe modalităţi de a deschide fişiere în EAGLE. De exemplu, o diagramă schematică se poate încărca
cu ajutorul meniului File/Open/Schematic din Control Panel. De asemenea se poate da click pe o diagramă
schematică în arbore.
Pentru a crea o nouă diagramă se selectează File/New/Schematic. Această comandă va deschide o
schemă cu numele untitled.sch (schemă fără nume) în directorul proiectului curent.
Pentru a crea o diagramă direct în noul proiect se dă click dreapta pe Projects şi se selectează opţiunea
New Project. Noul proiect va primi un nume. Apoi se dă click dreapta pe această intrare, apoi se selectează
New/Schematic. O nouă schemă se va deschide în director.

Editorul Schematic
În partea de sus se poate observa bara de titluri care conţine numele fişierului, bara meniu şi bara de
acţiuni. Sub aceasta se află bara parametri, care conţine diferite pictograme, în funcţie de comanda activă.
Deasupra ariei de lucru se află comenzile de coordonare pe parte stângă, cu linia de comandă, unde
comenzile pot fi introduse în text pe partea dreaptă. EAGLE acceptă comenzi în moduri diferite, dar echivalente:
click cu mouse-ul, text prin tastatură, sau prin comanda fişier.
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În partea stângă a ariei de lucru se găseşte bara de comenzi, care conţine majoritatea comenzilor editorului
schematic.Mai jos, în linia status apar instrucţiunile pentru utilizator dacă este activă comanda. Fiecare bară de
comenzi poate fi ascunsă dacă se foloseşte opţiunea Options/User Interface. Este de asemenea posibil să se
rearanjeze barele de meniu cu ajutorul mouse-ului.
Cum se obţin informaţii detaliate despre o comandă.
Bubble Help or Tool Tips
Dacă cursorul mouse-ului rămâne deasupra unei pictograme pentru mai mult timp numele comenzii EAGLE apare.
De asemenea se poate observa o scurtă explicaţie în linia status.
Exemplu :se pune cursorul pe Wire, apare o bulă lângă cursor, precum şi o scurtă descriere în linia status. Dacă se
selectează comanda apare o scurtă notă în linia status care indică care este următoarea acţiune, în acest caz: Leftclick to start wire (click dreapta pentru a începe wire).
Aceste funcţii pot fi controlate în Control Panel prin Options/User Interface.
Funcţia Help
Dacă vrei să afli mai multe despre o comandă se dă click pe pictograma sa din bara de comandă, apoi se dă click
pe help.
Parametrii de comandă
O parte dintre comenzile EAGLE au nevoie de parametrii adiţionali. Funcţia Help oferă mai multe informaţii despre
aceştia. Majoritatea parametrilor pot fi introduşi făcând click pe ei în bara de parametri. Aceste pictograme arată şi
bule de ajutor.
Iată

cum

apare

bara

de

parametrii

atunci

când

este

activă

comanda

NET

The Action Toolbar
Aceasta conţine următoarele pictograme:
De la stânga la dreapta: deschide, salvează, printează, CAM processor, deschide- creează fişierul corespunzător.
Incarcă, mută, creează o nouă schemă.
Comanda USE : Selectează bibliotecile care vor fi luate în considerare în ADD.
Comanda SCRIPT: Execută un fişier.
Comanda RUN : Începe un program USER Language.
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Aceste pictograme reprezintă diferite moduri ale comenzii Window:

introdu desenul în ecran (Alt F2), măreşte (F3), micşorează (F4), redesenează ecranul (F2), afişează o nouă
secţiune.
Pentru a muta desenul curent se face click pe el şi se mută cu mouse. Dacă se apesă în acelaşi timp Shift se
poate muta desenul dincolo de limitele ecranului.
Undo şi Redo permit anularea comenzilor anterioare şi executarea unor comenzi care anterior au fost anulate.
Tastele F9 şi F 10 sunt implicite.
Stop – opreşte executarea comenzilor EAGLE. Edit/Stop Comand
Porneşte executarea comenzii active EAGLE.
The Schematic Command Toolbar – bara de comandă a schemelor
INFO – Oferă informaţii despre obiectul selectat.
SHOW – pune în evidenţă obiectul selectat.
DISPLAY – Selectează şi deselectează comenzile.
MARK – Următoul click cu mouse defineşte noile coordinate. Coordonatele relative şi valorile polare apar în căsuţa
display.
MOVE – mută orice obiect vizibil. Click dreapta roteşte obiectul.
COPY – copiază părţi sau obiecte întregi.
MIRROR – arată obiectele în oglindă.
ROTATE – roteşte obiectele la 90 de grade, posibil şi cu Move.
GROUP – defineşte un grup, care apoi poate fi mutat, printat, copiat cu Copy şi Paste în alt desen.
CHANGE – schimbă atributele unui obiect .
CUT – transferă obiectele unui grup precedent.
PASTE – inserează obiecte. Pentru a vedea care sunt restricţiile citiţi capitolul Help. Nu este identic cu Paste din
Windows.
DELETE – şterge obiectele vizibile.
ADD – adaugă elemente la schemă.
PINSWAP – schimbă două reţele conectate la un dispozitiv.
GATESWAP – schimbă două porţi echivalente ale unui dispozitiv. O poartă este parte a unui dispozitiv care poate fi
plasat individual pe o schemă.
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NAME – numeşte componentele sau reţelele.
VALUE – oferă valori pentru componente. Circuitele integrate obţin de obicei 74LS00N ca valoare.
SMASH – separă nume şi valori într-un text dintr-un dispozitiv astfel încât aceste texte să poată fi folosite individual.
MITER – uniformizează îmbinările.
SPLIT – introduce un unghi într-o reţea.
INVOKE – aduce o anumită poartă dintr-un dispozitiv. Permite şi aducerea unei porţi care este localizată pe un alt
dispozitiv.
WIRE – desenează linii sau arcuri.
TEXT – plasarea textului
CIRCLE – desenează cercuri.
ARC – desenează arcuri.
RECT – desenează dreptunghiuri.
POLYGON – desenează zone de orice formă.
Net – desenează o reţea.Reţelele cu acelaşi nume sunt conectate.
JUNCTION – plasează simbolul pentru o conexiune de reţea.
LABEL – defineşte numele unei reţele ca etichetă.
ERC – efectuează verificări la nivelul reţelei.
Comenzi indisponibile în bara de opţiuni
Obiectele discutate în secţiunea Control Panel nu sunt disponibile aici.

III. Layout Editor Window – editorul aspect
Acesta se deschide atunci când deschizi un fişier deja existent sau când creezi unul nou. Această fereastră este
foarte asemănătoare cu editorul schematic, majoritatea comenzilor aferente editoarului schematic se aplică şi
editorului aspect, dar sunt şi câteva care diferă.

Editorul aspect
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INFO – oferă informaţii despre obiectul selectat.
SHOW – scoate în evidenţă obiectul selectat.
DISPLAY – Selectează şi deselectează obiectele care vor fi afişate. Componenetele din partea de sus pot fi
selectate doar dacă stratul 23, tOrigins, este afişat. Componenetele din partea de jos pot fi selectate doar dacă
stratul 24, bOrigins este afişat.
MARK – Coordonatele relative sunt afişate sub forma R x-value y-value, iar valorile polare în forma P radius angle.
MOVE – mută orice obiect vizibil. Click dreapta roteşte obiectul.
COPY – copiază obiecte.
MIRROR – arată obiectele în oglindă. Componenetele pot fi plasate pe partea opusă a planşei.
ROTATE – roteşte obiectele la 90 de grade, posibil şi cu Move.
GROUP – defineşte un grup, care apoi poate fi mutat, printat, copiat cu Cut şi Paste în alt desen.
CHANGE – schimbă atributele unui obiect .
CUT – transferă obiectele unui grup precedent.
PASTE – inserează obiecte.
DELETE – şterge obiectele vizibile.
ADD – adaugă elemente la schemă.
PINSWAP – schimbă două reţele conectate la un dispozitiv.
Replace – înlocuieşte un obiect cu un altul.
NAME – numeşte componentele sau reţelele.
VALUE – oferă valori pentru componente.
SMASH – separă nume şi valori într-un text dintr-un dispozitiv astfel încât aceste texte să poată fi folosite individual.
MITER – uniformizează îmbinările.
SPLIT – introduce un unghi într-o reţea.
OPTIMIZE – Uneşte linii într-un strat semnal care constă într-o linie dreaptă.
Route – creează o traiectorie manual.
RIPUP – converteşte firele cu rădăcini (tracks) în fire fără rădăcini (airwires).
WIRE – desenează linii sau arcuri.
TEXT – plasarea textului
CIRCLE – desenează cercuri.
ARC – desenează arcuri.
RECT – desenează dreptunghiuri.
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POLYGON – desenează zone de orice formă.
VIA – introduce o staţie intermediară.
Signal – definire manuală a unui semnal.
HOLE – defineşte un orificiu, discontinuitate.
RATSNEST – calculează cele mai scurte fire fără rădăcini (airwires).
AUTO – porneşte autoruter.
ERC – efectuează verificarea schemelor şi a bordului.
DRC – defineşte regulile de design şi le verifică.
ERRORS – arată erorile de DRC.

IV. Library Editor Window – fereastra editor bibliotecă
Aceasta se deschide atunci când se încarcî o bibliotecă pentru a crea sau a edita componenete. O
bibliotecă are în mod normal trei elemente: pachete, simboluri şi dispozitive.
Pachetul – conţine/ găzduieşte dispozitivul.
Simbolul – modul în care dispozitivul va apărea în schemă.
Dispozitivul – legătura dintre unul sau mai multe simboluri şi un pachet.
Setul de dispozitive – dacă componentele există în mai mult de un pachet şi variante tehnologice.
Chiar dacă nu ai modul schematic tot poţi crea şi edita simboluri şi dispozitive.
O bibliotecă nu conţine doar componente reale, ea mai conţine simboluri sau chenare. De asemenea există librării
care conţin doar pachete.
Când o bibliotecă este încărcată apare următoarea fereastră

–
Fereastra editor bibliotecă: nici un element nu a fost încărcat încă
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Încărcarea şi redenumirea unui pachet, simbol sau dispozitiv
Următoarele comenzi sunt importante atunci când navighezi într-o bibliotecă:
EDIT – îmcarcă un dispozitiv sau un pachet pentru editare.
De la stânga la dreapta : încarcă dispozitiv,pachet, simbol.
REMOVE – şterge dispozitiv,pachet, simbol din bibliotecă. Este disponibil doar în meniul Library.
RENAME – redenumeşte dispozitiv,pachet, simbol. Este disponibil doar în meniul Library.

Package Editing mode – modul de editare al pachetelor
Pentru a crea un nou pachet dă click pe Package în bară şi se răspunde cu yes la întrebarea Create new package
‘packagename’?- Creezi un nou pachet?
În editorul pachete există următoarele comenzi:
Pad – înlocuieşte o componentă convenţională.
SMD – plasează o componentă SMD. Se pot schimba numele SMD-urilor cu comanda NAME.
WIRE, ARC, etc. – se folosesc pentru a desena.
Description – adaugă descriere pachetului.
Cum să creezi un pachet nou dintr-unul existent :
Se încarcă pachetul existent, se afişează toate straturile se defineşte un grup (comanda GROUP) care conţine
toate obiectele, se face click pe CUT şi apoi pe designul original (coordonatele 0 0). Acum se deschide un nou
pachet (în aceeaşi sau în altă bibliotecă) şi se face click pe Paste.
GROUP, CUT, şi PASTE se folosesc pentru a copia pachete şi simboluri, dar NU şi pentru a copia dispozitive.
Symbol Editing mode – editorul simbol
A defini un simbol înseamnă a defini o parte a unui dispozitiv care poate fi plasată individual într-o schemă.
Design a New Symbol – cum să creezi un nou simbol
Se folosesc comenzile WIRE, ARC, etc. pentru a reprezenta schematic simbolul în stratul 94, Symbols.
PIN – plasează pin-urile. Se pot ajusta parametrii: nume, direcţie, funcţie, lungime, atunci când comanda PIN este
activă sau cu comanda CHANGE.
Cum să creezi un symbol nou dintr-unul vechi :
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Se încarcă simbolul existent, se afişează toate straturile, se defineşte un grup (comanda GROUP) care conţine
toate obiectele, se face click pe CUT şi apoi pe designul original (coordonatele 0 0). Acum se deschide un nou
simbol (în aceeaşi sau în altă bibliotecă) şi se face click pe Paste.
GROUP, CUT, şi PASTE se folosesc pentru a copia pachete şi simboluri, dar NU şi pentru a copia dispozitive.
Device Editing Mode – Editarea Dispozitivului
Componentele sunt definite ca dispozitive. În acest mod nu se poate desena nimic, dar se pot defini următoarele :
-

care variantă a pachetului este folosită

-

care simbol sau simboluri sunt folosite (se numesc porţi în interiorul dispozitivului)

-

numele porţilor

-

tehnologiile disponibile

-

dacă există porţi echivalente care pot fi schimbate între ele.

-

Cum se comportă porţile când sunt adăugate la o schemă.

-

Dacă valoarea componentei poate fi schimbată

-

Dacă descrierea componentelor este în bibliotecă.
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Fereastra editorului dispozitiv
Crearea componentelor din simboluri şi pachete :
Următoarele comenzi sunt folosite pentru a crea un dispozitiv:
ADD – adaugă un simbol unui dispozitiv.
NAME – se schimbă numele porţii.
CHANGE – se schimbă swaplevel şi addlevel (nivelul de adăugare )
PACKAGE – defineşte şi denumeşte variantele de pachete existente. Comanda Package se iniţiază dând click pe
New în editorul Dispozitiv.
CONNECT – defineşte modul în care porţile (pins) relaţionează cu pachetele (pads).
PREFIX – prefix pentru numele componentelor din schemă. Exemplu: R pentru rezistori.
VALUE – în modul dispozitiv această comandă este folosită pentru a specifica dacă valoarea componentei poate fi
liber selectată din diagrama schematică sau dacă este fixă.
On: valoarea poate fi schimbată.
Off: Valoarea corespunde numelui dispozitivului .
TECHNOLOGY – dacă este necesar mai multe tehnologii pot fi definite, de exemplu, o componentă logică.
DESCRIPTION – se compune o descriere a dispozitivului care poate fi examinată şi de funcţia de căutare asociată
cu căsuţa ADD.

V.CAM Processor Dialog
Datele de confecţionare sunt redate prin intermediul procesorului CAM. Sunt disponibile o serie de drivere
pentru datele rezultate.Driverele sunt definite în fişierul eagle.def, care poate fi editat cu orice editor de texte.
Procesorul CAM poate fi pornit şi direct din linia de comandă.

Procesorul CAM

Hobby ?

Pag 37

Nr.1 --> 2011

Datele obţinute:
Încărcarea bordului:
Pentru a putea genera un produs trebuie deschis mai întâi meniul File şi trebuie încărcat un bord. În stânga jos a
procesorului CAM se poate observa fişierul BRD pentru care sunt obţinute datele.
Parametrii produsului:
Dacă un fişier este încărcat, parametrii produsului sunt deja ajustaţi.
Cum să defineşti un nou proiect :
Trebuie urmaţi următorii paşi :
-

click pe ADD pentru a adăuga o nouă secţiune

-

se setează parametrii

-

se repetă acţiunile 1 şi 2 dacă este necesar

-

se salvează proiectul cu File/Save job.

Comanda Description permite descrierea fişierului. Această descriere va fi afişată în Control Panel.

VI.Fereastra Text Editor
EAGLE conţine un editor de text. Se foloseşte pentru a edita fişiere, pentru programele User Language sau pentru
orice fişier-text.
Click dreapta în editorul text generează un meniu context.
Meniurile aduc o varietate de funcţii precum comenzile pentru printare, copiere, cut, căutare, înlocuire, schimbarea
mărimii fontului, etc.

EDITORUL DE TEXTE

Hobby ?

Pag 38

Nr.1 --> 2011

www.yo2kqk.kovacsfam.ro
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