
 



 
   Pag  2                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
  

 

Cuprins 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

 

 
 

•   Kartingul hoby sau sport                                 pag 3 
• Pregatirea kartului pentru concurs                  pag 10 
• Circuitul bias la amplificatoarele cu tuburi   pag 15 
• Educatia nonformala si rolul aptitudinilor     pag 19 
•  Aplificatorul liniar cu 4xGu50 .                    pag  23  
• Descentralizarea sistemului managerial         pag  26  
• Masurare ritmului cardiac prin deget              pag 28               

 
 

Colectivul de redacţie: 
- Florescu Lucian       -clasa a-IX-a 
- Macarie Mihai         - clasa a- VII-a 
- Chiril     Patricia      - clasa a-XII-a 
- Pavel  Vasile            - clasa  a-IX- a 

 
Colaboratori:  

• Ms.instr. Pavel  Vasile 
 



 
   Pag  3                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
  

                     
KARTINGUL – HOBBY SAU… SPORT 

           
 
   La sfârşitul celui de-al doilea război mondial 
,când pe aeroporturile militare improvizate se aglomerau 
tot mai multe avioane şi activitatea devenea tot mai 
intensă ,a apărut necesitatea unui vehicul cu ajutorul 
căruia mecanicii de intervenţii să se poată deplasa rapid 
în orice punct al câmpului de zbor. 
 
  Câţiva piloţi mecanici ingenioşi au rezolvat "pe 
plan local"această problemă , prin asamblarea câtorva 
ţevi cărora le-a fixat patru roti( de avion), un motoraş şi 
un scaun ,realizând astfel cea mai simplă expresie a 
automobilului ,cea mai simplă pentru că micul vehicul nu avea caroserie,suspensie ,diferenţial,lumini si 
celelalte  accesorii ,necesare pe drumurile publice .Numele de "cărucior"-"Kart"-in limba engleză 
reflectă această simplitate. 
   Astăzi ,Kartingul este coordonat de Federaţia Internaţională a Sportului Automobilistic (FISA)în 
cadrul căreia înfiinţează o comisie specială :Comisia Internaţională de Karting(CIK).\ 
 
   În ţara noastră ,Federaţia Română de Automobilism si Karting ,subordonată A.C.R. este 
singurul for de conducere a Kartingului.  
  Importanţa alegerii acestei teme rezultă din faptul că activitatea cercului de Karting nu numai placută , 
chiar pasionată si mai ales este utila pregătirii ,tehnice a elevilor ,fiind un mijloc excelent de iniţiere în 
tainele conducerii automobilelor ,ale motoarelor si a mecanicii în general. 
 
   În aceste condiţii ,locul important pe carte îl ocupă Kartingul în acţiunile instructiv-educative 
ale Clubului Copiilor este,cum s-ar zice ,unul de drept principal mijloc de pregătire a noilor generaţii în 
sprijinul civilizaţiei şi eticii rutiere 
 
             DESCRIEREA KARTULUI  
 
  Kartul este un vehicul care are in componenţă următoarele elemente constructive regulamentare: 

• Şasiul 
• Sistemul de rulare 
• Sistemul de direcţie  
• Sistemul de frânare  
• Post de pilotaj 
• Elemente de securitate 
• Motorul 
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Alte câteva tehnici constructive ale kartului cuprinse în regulament: 
 

� orice kart să aibă un planşeu de la scaun pană la 
partea din faţă, înconjurat lateral cu o bară de 
protecţie care să împiedice picioarele pilotului să 
alunece afară; 
� orice dispozitiv de suspensie,elastic sau articular,se 

interzice; 
� roţile vor fi montate pe lagăre cu rulmenţi;acestea 

vor avea anvelope; 
� nu se admit anvelope masive alveolate; 
� diametrul anvelopelor este de minim 222 mm si 

maxim 320 mm; 
� direcţia trebuie comandată prin volan cu contur închis,fiind interzisă comanda simplă prin 

lanţ,curea sau cablu; 
� este obligatoriu sistemul de asigurare a direcţiei; 
� toate elementele direcţiei trebuie prevăzute cu sistem de asigurare la demantare; 
� transmiterea se face cu lanţ Gall si trebuie să acţioneze ambele roţi din spate:sistemul ales nu 

trebuie să conţină nici un mecanism diferenţial, 
� se interzice dispozitivul de ungere a lanţului; 
� între motor si pilot trebuie să existe un para-foc de înalţime cel puţin egală cu cea a motorului 

;pilotul trebuie,de asemenea,protejat faţă de organele transmisiei şi,de aceea apărătoarea de lanţ 
trebuie să acopere in mod eficace ,cel putin o parte,pinionul si cureaua până la nivelul axului 
coroanei ,în aşa fel încât sâ-l apere atât pe pilotul respectiv cat si pe cel al kartului ce ar veni din 
spate ; 
� în ceea ce priveşte bara de securitate (roll-bar),prezenţă ei este facultativă dar dacă există trebuie 

să depăşească în lăţime umerii şi în înălţime casca pilotului; 
� scaunul trebuie sa fie etans ,fără margini tăioase şi trebuie să fie astfel confectionat(din materiale 

obligatoriu necombustibile)încât să nu permită alunecarea pilotului la viraje,asigură totodată 
protecţia pilotului orice contact cu solul,motorul sau ţeava de esapament; 
� eşapamentul trebuie să asigure evacuarea gazelor arse OBLIGATORIU în spatele pilotului şi 

numai la o înălţime maximă de 450mm(măsurţi de la sol). 
 Toba de eşapament va fi prevazută obligatoriu cu amortizor de zgomot ca să corespundă 
urmatoarelor norme: 

♦ să aibe diametrul exterior mai mare de 30 mm; 
♦ să nu depăşească limitele de gabarit ale şasiului ; 
♦ să fie orientată perpendicular pe direcţia de mers şi să fie înclinată către sol:zgomotul 

emis să nu depăşească 90 decibeli,măsuraţi lateral la o distanta de 22m şi la o înalţime 
de 1,20 m(când motorul se află in plină sarcină); 

� pedalele de comandă nu trebuie să depăşească bara anterioara de protecţie atunci când se află în 
poziţia de limită maximă a cursei ; 
� cablurile sau tijele de comandă trebuie astfel confecţionate şi montate ,încat să nu poată fi 

acţionate accidental cu piciorul,şi să nu jeneze mişcările acestuia; 
� comanda acceleraţiei motorului se acţionează numai prin pedala şi numai cu piciorul,întregul 

sistem trebuind să fie prevăzut cu un resort eficace de reducere in poziţia minimă.În cazul clasei 
D-2 x 100 cmc,ambele motoare vor fi comandate de aceeaşi pedală; 



 
   Pag  5                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
  

� ambreajul centrifugal automat sau sistem "roata libera"(frei lauf),sunt total interzise in karting.La 
clasele A si D se admite utilizarea ambreajului comandat .In rest,este LIBERA utilizarea oricaror 
sisteme !In cazul clasei D,ambele ambreaje trebuie comandate simultan de aceeasi pedala; 
� carburantul trebuie sa fie compus din amestecuri de benzina cu ulei(pentru motoarele in doi 

timpi).exclusiv din gama celor aflate in vanzarea curenta ,fara adaosuri de alcool sau alte 
substante active; 
� rezervorul de carburant trebuie confectionat din materiale ignifuge si inactive 

electrostatic.Rezervorul va fi solid fixat pe sasiu,nepermindu-se legaturi cu caracter de 
provizorat.Rezervorul va functiona numai la presiunea atmosferica ; 

Karturile echipate cu motoare de alte tipuri nu sunt admise la competitii oficiale decat in clasele 
separate.Pentru a fi omologate de FISA motoarelor trebuie sa fie descrise intr-un catalog al 
constructorului si sa fie omologate de forul international de specialitate.Pentru omologarea 
internationala este necesara construirea motorului in cel putin 25 de exemplare identice la data cererii 
omologarii. 

In acelasi spirit se interzice ca anumite piese cum sunt :chiulasa,cilindrii,camasile, pistoanele,boltul 
de piston,segmentii,bielele,arborele cotit si carterul sa fie schimbate cu piese care nu fac parte din 
productia curenta .Aceste piese se pot modifica de catre concurenti,dar in asa fel ca piesa sa poata fi 
recunoscuta in mod indiscutabil, iar cilindrul sa nu depaseasca  valoarea admisa pentru clasa respectiva . 

 
Karturile astfel construite sunt vehicule destinate competitiilor sportive.! 

 
De aceea ele nu pot fi folosite pe drumuri publice ci doar in locuri speciale amenajate,denumite 

curent kartodromuri. 
 

          Principiile de functionare ale   motorului cu ardere interna  
 
 

 
 
   A primit denumirea de motor cu ardere interna datorita faptului ca realizeaza transformarea energiei 
chimice(contine in combustibil)in energie de presiune prin arderea combustibilului efextuata chiar in 
interiorul motorului.Asa cum s-a aratat in paragraful precedent,motorul propriu-zis este format dintr-un 
cilindru(inchis)in care se afla un piston care executa o miscare rectilinie alternativa intre p.m.i si 
p.m.e.Camera inchisa in care se poduce arderea-denumita camera de ardere se afla la partea superioara a 
cilindrului si este limitata de peretii cilindrului,de chiulasa si de capul pistonului.Dupa cum se stie 
,arderea este o reactie chimica de oxidare,adica de combinatie a substantei combustibile cu 
oxigenul.Rezulta ca pentru a arde combustibilul.In camera de ardere trebuie sa se introduca odata cu  
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aceasta,si oxigenul necesar sau(pentru ca aerul atmosferic contine un procent ridicat de oxigen)aerul 
necesar.in cilindru,se introduce deci in vederea arderii,un amestec de combustibili si aer. 
 In urma arderii combustibilului presiunea gazelor din cilindru creste.Conform principiului al lui Pascal 
,presiunea apasa in mod egal asupra tuturor peretiilor camerei de ardere dar,deoarece numai pistonul este 
mobil,numai acesta este pus in miscare de forta de presiune a gazelor.Energia mecanica este deci 
generata numai de forta de presiune care actioneaza asupra capului pistonului adica de produsul dintre 
presiunea gazelor si aria capului pistonului.Energia generata prin deplasarea pistonului,este de fapt chiar 
lucrul mecanic efectuat de piston,adica produsul dintre forta mecanica de presiune care actioneaza 
asupra pistonului si deplasarea acestuia sau in limbaj matematic 
 
        L=Fm x S = Pm X A x S 
 
In care : 
      L-este lucrul mecanic efectuat de catre piston 
      Fm-este forta medie de presiune care actioneaza asupra capului pistonului 
      S-este cursa pistonului 
      Pm-este presiunea medie a gazelor de ardere            

      A-este aria capului pistonului (sau mai exact aria sectiunii transversale a 
cilindrului). 

       Evident efectuarea lucrului mecanic nu se 
poate face decat in cursa de coborari a pistonului de la p.m.i. La p.m.e. 
Cand sensul fortei de presiune coincide cu sensul de deplasare a 
pistonului. 
       Cand pistonul a ajuns in p.m.e dupa parcurgerea intregii 
curse,procesul de arderea a combustibilului s-a incheiat.Presiunea 
gazelor(rezultate in urma arderii)este scazuta deoarece prin coborarea 
pistonului,volumul ocupat de gaze in cilindru s-a marit si implicit gazele 
s-au destins. 
       Pentru a efectua din nou lucru mecanic trebuie sa se revina la 
conditiile initiale,adica pistonul trebuie sa se afle in p.m.i. Iar in camera 
de ardere sa se afle amesetc proaspat.Pentru a permite pistonului sa revina 
in p.m.i nu este suficient ca arderea sa fie intrerupta ,ci este necesar ca 
gazele sa fie evacuate din cilindru.Deci,in timpul cursei de "urcare"a 

pistonului inspre p.m.i cilinndrul trebuie pus in legatura cu o conducta,prin care vor fi evacuate gazele 
de ardere(legatura care se face cu ajutorul unei supape de evacuare).Desigur,cat timp gazele arse sunt 
impinse(de piston)afara din cilindru prin conducta de evacuare nu se poate introduce in cilindru o portie 
proaspata de amestec,deorece aceasta ar fi evacuate, adica gazele arse ca urmare,in momentul cand 
pistonul ajunge din nou in p.m.i in camera de ardere se afla numai gaze arse.Miscarea fiind insa continua 
pistonul  p.m.i astefel incat alimentarea cilindrului cu o noua cantitate de amestec comustibil-aer se face 
in timp ce pistonul coboara.Pistonul coborand se creeaza in cilindru un vid realtiv care amesteca 
amestecul proaspat evident in timpul aspiratiei legatura dintre cilindru cu conducta de evacuare este 
inchisa,dar se deschide o noua legatura a cilindrului de data aceasta cu conducta de admisie-legatura 
realizata cu ajutorul unei supape de admisie prin care se intruduce amestecul proaspat. 
  Pentru a nu evacua amestecul aspirat in cursa de ridicare pe care o efectueaza in continuare pistonul se 
intrerupe si legatura cu conducta de admisie care a fost deschisa in cursa de coborare a 
pistonului.Cilindrul fiind acum inchis prin miscarea sa de ascendenta pistonul comprima  
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amestecul.Cursa de ridicare a pistonului este utila nu numa pentru a-l readuce pe acesta in pozitia initiala 
ci si pentru a comprima amestecul care arde mult mai bine in stare comprimata decat la presiunea 
atmosferica. 
 

 
   In sfarsit de data aceasta cand pistonul ajunge din nou in 
p.m.i gazele de ardere au fost evacuate si in camera de 
ardere se afla o noua cantitate de amestec comprimat 
pregatit pentru a fi ars astefel ca motorul poate incepe din 
nou transformarea energiei chimice a combustibilului in 
energie mecanica. 
  In concluzie recapitulam procesul de efectuare a lucrului 
mecanic (in cilindrul motorului cu ardere interna)se 
realizeaza dupa ciclul care consta in patru faze sau 
"timpi"astfel: 

     -1.arderea combustibilului si destinderea gazelor de evacuare 
     -2.evacuarea gazelor arse  
     -3.aspiratia(admisia)amestecului proaspat 
     -4.compresia amestecului 
  Din acest motiv tipul de motor al carui principiu de functionare l-am descris mai sus se numeste "motor 
cu ardere interna in patru timpi". 
  Din examinarea ciclului de functionare a motorului in patru timpi se observa ca dintre cele patru curse 
numai in una cea corespunzatoare "arderii"si"destinderii"se efectueaza lucrul mecanic .Dintre cele trei 
"compresia"este utila (consumand lucrul mecanic)deoarece imbunatateste randamentul arderii iar ceilalti 
doi timp"evacuarea"si "aspiratia"sunt faze auxiliare care consuma lucrul mecanic. 
   Asa cum am aratat puterea produsa de un motor reprezinta lucrul mecanic efectuat in unitatea de timp. 

In consecinta puterea motorului cu ardere interna este raportul dintre lucrul mecanic efectuat in faza 
"arderii"si "destinderea" din care se scade consumul de lucru mecanic al celorlalte trei faze si durata in 
care se efectueaza un ciclu complet adica exprimat matematic  

 
P=L-L'   =pm x A x A-L' 

       Tc          tc 

 In care: 
       L=lucrul mecanic efectuat in timpul "ardere"si"destindere"; 
       tc=durata efectuarii unui ciclu complet 
       L'=consumul de lucru mecanic pentru efectuarea 
timpilor "evacuare","aspiratie"si"compresie". 
     Deci singura cale de crestere a puterii motorului,pastrand 
aceleasi dimensiuni si aceleasi conditii de ardere(adica 
pastrand constante elementele A,S si pm)este micsorarea 
duratei de efectuare a unui ciclu complet.Acest lucru s-ar 
putea realiza prin cresterea vitezei de deplasare a pistonului 
in cilindru dar aceasta viteza este limitata de rezistenta 
materialelor din care sunt confectionate piesele 
motorului.Daca ,insa ,s-ar reusi suprapunerea partiala a unor 
timpi ai ciclului si o crestere considerabila a puterii. 
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  Pentru a intelege modul cum se poate realiza aceasta performanta se 
observa ca, dupa terminarea arderii,in cursul destinderii presiunea gazelor 
arse scade continuu,pe masura coborarii pistonului.Aceasta inseamna ca 
cea mai mare parte din lucru mecanic este produs in timpul arderii si la 
inceputul deschiderii.In aceste conditii, daca supapa de evacuare s-ar 
deshide inainte de finalul cursei de destindere, lucrul mecanic care s-ar 
pierde ar prezenta numai o mica parte de lucru mecanic total care poate fi 
produs.Apare,deci,posibilitatea ca evacuarea sa inceapa inainte ca pistonul 
sa efectueze complet,cursa de coborare (care la motorul in patru timpi era 
rezervata arderii si destinderii.) 
     In cazul momentului deschiderii supapei de evacuare,presiunea gazelor 
arse este mai mare decat cea atmosferica astfel ca gazele vor iesi din 
cilindru. 
     Daca orificiul de evacuare este practicat la partea inferioara a 
cilindrului,atunci in timpul arderii si la inceputul destinderii(cand pistonul 
se afla in partea de sus a cilindrului)orificiul este acoperit de piston si nu 
va fi descoperit de acesta spre sfarsitul destinderii ,cand poate incepe 
evacuarea .Se observa ca in aceste conditii ,pistonul se comporta ,fata de 
orificiul de evacuare ,ca o veritabila supapa.,tinand cilindrul inchis atat 
timp cat presiunea gazelor actioneaza asupra pistonului generand energie 
mecaninca si deschizandu-l atunci cand presiunea a scazut suficient ca sa 
poata incepe evacuarea gazelor arse, fara a inregistra o pierdere de energie 
considerabila.Deci, practicarea orificiului de evacuare la partea inferioara 
a cilindrului ,nu numai ca imbunatateste conditiile de evacuare ,dar 
permite si renuntarea la supapa de evacuare,rolul acestuia fiind preluat de piston. 

Daca orificiul de evacuare se va efectua sub forma uneia sau a mai multor fante orientate dupa 
generatoarea cilindrului intre un punct unde incepe evacuarea si p.m.e.,cresterea de sectiune se va realiza 
automat,deoarece prin coborarea prin piston se va elibera o suprafata a fantelor din ce in ce mai mare. 

Totusi,chiar in aceste conditii,evacuarea nu se poate face complet.Daca insa,in timp ce are loc 
evacuarea, se deschide supapa de admisie si se introduce (sub presiune) amestec proaspat acesta va 
impinge gazele arse sub fantele de evacuare.Iata ,deci ca nu numai fazele de evacuare si destindere se 
pot suprapune ,ci si fazele de admisie si evacuare. 

Trebuie retinut ca,pentru a amplifica evacuarea amestecul trebuie introdus sub presiune.Deci este 
necesar,ca, inainte de a intra in cilindru,amestecul sa fie comprimat de o noua instalatie anexa cu care 
trebuie echipat motorul .Daca insa, inainte de a intra in cilindru,amestecul se introduce in spatiul inchis 
de sub piston,acesta,coborand,efectueaza si comprimarea amestecului,astfel ca se poate renunta la 
compresor.Din aceasta camera numita crater urmeaza ca amestecul sa fie adus pintr-un canal in 
cilindru.Desigur acest canal poate fi prelungit pana la partea superioara a cilindrului la orificiul de 
admisie controlat de supapa de admisie dar poate fi si scurt condus la un orificiu situat in partea 
inferioara a cilindrului,controlat tot de piston ,ca si orificiul de evacuare ,renuntandu-se astfel si la 
supapa de admisie. 
   Amestecul proaspat,introsud sub presiune la partea inferioara a cilindrului,adica la acelasi nivel la care 
se face evacuarea,are tendinta sa se indrepte pe drumul cel mai scurt,spre orficiul de evacuare impingand 
astefel numai gazele arse in partea de jos a cilindrului.Pentru a evita acest inconvenient capul pistonului 
este prevazut cu un deflector care orienteaza amestecul spre partea superioara a cilindrului,realizandu-se 
astfel evacuarea eficace a gazelor arse prin "baleiajul"cilindrului de catre amestec.In continuare ,in cursa  
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de ridicare a pistonului evacuarea si aspiratioa contina pana cand acesta inchide orificiile de aspiratie si 
evacuare.Dupa inchiderea orificiilor ,pistonul comprima amestecul ,pregatindu-l pentru ardere,si ciclul 
poate reincepe. 
   Astefel s-a obtinut un motor care efecrueaza cele patru faze are ciclului motor in numai doua curse ale 
pistonului ,motor,care, din acest motiv ,a fost denumit motor in doi timpi,si a carui constructie si 
functionare se poate vedea. 
   Datorita scurtarii la jumatate a duratei cicluilui,puterea motorului sub doi timpi este,teoretic,de doua 
ori mai mare decat a unui motor in patru timpi cu aceleasi dimensiuni.In acelasi timp datorita lipsei 
supapelor ,constructia motorului este mai simpla.La aceeasi putere,consumul de combustibil ii este,insa 
,mai mare la motorul in doi timpi ,deoarece admisia facandu-se in acelasi timp cu evacuarea o parte din 
amestecul proaspat este evacuat odata cu gazele arse ,datorita timpului scurt in care se face evacuarea 
,nici gazele nu sunt evacuate in intregime din cilindru,inrautatind conditiile de ardere ,astfel ca, in 
realitate,puterea motorului in doi timpi este doar patru timpi echivalent.De asemenea din cauza ca 
arderea se face in conditii mai nefavorabile,gazele evacuate in atmosfera sunt mai nocive la motoarele in 
doi timpi . 

Totusi,datorita simplitatii constructive a dimensiunilor si greutatilor reduse ,motoarele in doi timpi 
sunt larg utilizate la motociclete si,uneori,chiar la automobile de putere mai mica si sunt folosite in 
exclusivitate de catre constructorii de karturi. 

Constructia motoarelor cu ardere interna nu este insa,atat de simpla cum a rezultat in urma 
descrierii principiului de functionare .Pentru ca functionarea sa se faca dupa cicluri indicate ,este necesar 
ca motorul sa fie dotat cu o serie de instlatii anexe. 
  
               Autor : Ms. instr. Pavel Vasile 
                          Clubul Copiilor Petrosani 
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Modalit ăti de pregătire a pilotului şi a kartului în vederea 

particip ării la un concurs de karturi  
 
 
 
  Orice pilot care participa la un concurs de 
karturi trebuie sa cunoasca in primul rand partile 
componente ale kartului,modul de folosire a 
comenzilor 
kartului(ambreiaj,frana,acceleratie),al sistemului 
de directie in regim mare de viteza cat si 
sistemul de franare. 
  Fiecare pilot participant la un concurs de 
karturi trebuie sa cunoasca partile componente 
ale motorului,functionarea acestuia ,defectiunile 
care pot aparea la motor cat si la kart in timpul 
concursului si nu in ultimu rand remedierea 
acestora. 
  Maneta schimbătorului de viteze 
  Este montata fie la volan,fie la podea,lucru pe 
care il intalnim atat la automobil,cat si la kart.Diferenta o vom gasi insa in numarul treptelor de 
viteza,care difera de la tip la tip de automobil sau kart si in faptul ca la automobil exista o treapta de 
viteza pentru mersul inapoi,care la kart lipseste. 
  Schema dispunerii treptelor de viteza pentru schimbarea lor difera de la cele doua 
autovehicule.Specific kartului este schimbarea vitezelor pe o singura axa.Aceasta dispunere a vitezelor 
la kart,pe o singura axa,sau pe un segment de cerc,cere executantului o mare precizie in menevrarea 
manetei,care poate"sari"foarte usor peste una din trepte,daca este impinsa cu o forta prea mare.Deci,la 
kart forta de impingere sau tragere a manetei de schimbare a vitezelor trebuie sa fie foarte bine 
dozata,iar manevra indelung exersata(intai la rece ,cu motorul oprit .apoi in mers),pana se va lucra fara 
greseala. 
 
Motorul 
 Diferenta esentiala intre motoarele montate pe automobil si cele montate pe kart este reprezentata  de 
putere.Puterea motorului de kart este mult mai redusa fata de ceea a motorului montat pe automobil,ceea 
ce face ca la intrarea in sarcina a motorului de kart(la pornirea din loc)sa fie necesara o supra accelerare. 
 
Pornirea motorului  
La automobil se realizeaza prin contact si cuplarea electromotorului ;la kart nu exista nici cheie de 
contact,nici elctromotor,pornirea efectundu-se prin cuplarea in viteza si impingerea kartului.In general,la 
kart sursa de curent este cea produsa de magnet si nu,ca la automobil,cea inmagazinata in bateria de 
acumulatoare.Deci nu poate fi vorba de deschiderea contactului,aceasta facandu-se automat. 
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  Existenta la automobile si reprezenta de arcuri sau amortizoare lipseste cu totul la karturi,fiind interzisa 
prin regulamente,inexistenta ei da pilotului de kart senzatii cu totul deosebite fata de cele pe care le are 
un automobil si aceste diferente sunt majorate de distanta mica fata de sol,de la care conduce un pilot de  
kart. 
 
Pozitia la volan a pilotului 
 
  Este bine de stiut ca pana in anul 1980 in 
conducerea kartului era aplicata 
pozitia"lumanare"(adica se realiza un unghi 
de 90 de grade intre bust si kart),pozitie de 
constructie gresita a scaunuli ,care obliga 
picioarele sa formeze un unghi aproape drept 
intre gambe si coapse. 
  
 
  Mai exista si astazi piloti care adopta 
inca pozitia"lumanare"fie din obisnuinta,fie 
din cauza constructiei kartului.Marea 
majoritate a pilotilor au adoptat pozitia 
moderna a conduceri "culcat".Care sunt 
efectele adoptarii acestor doua poztii?Adoptant pozitia"lumanare"pilotul conducea "inghesuit",incomod 
si in plus realizeaza o suprafata mai mare de pozitie la curent in inaintare,consumand astfel inutil o parte 
din energia motorului. 
  Pentru eliminarea acestor neajunsuri s-a adoptat si generalizat conducerea "culcat"care ofera o pozitie 
mult mai comoda in conducere,avand in plus avantajul ca realizeaza conditii optime din punct de vedere 
aerodinamic.In concursurile internationale nici un pilot nu mai utiliozeaza pozitia"lumanare"toti 
conducand"culcat".Cu corpul lipit de spatarul scaunului(inclinat spre spate,evident atata cat permite 
conformatia scaunului),cu picioarele aproape complet intinse ,si, asemenea,cu bratele aproape complet 
intinse (atat membrele superioare,cat si membrele inferioare stind sa nu faca unghiuri la incheieturi).In 
aceasta pozitie a corpului este normal ca barbia sa fie usor inclinata spre piept .Dimensiunile reduse ale 
volanului si faptul ca nu exista demultiplicari la 
directie impun mainilor o priza ferma pe 
volan.Vom apuca volanul cu ambele maini 
putin deasupra jumatatii lui,ceea ce ar 
reprezenta daca ne-am gandi la un ceas,2 fara 
10 minute. 
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Echipamentul obligatoriu al pilotului kartului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Acest echipament (prevazut atat in regulamentele C.I.K.,cat si regulamente nationale)constituie 
echipamentul de protectie al pilotului de kart.Atragem atentia asupra faptului ca lipsa numai a unuia din 
elementele componente ale echipamentului impus de regulament duce la eliminarea pilotului din 
concurs.Echipamentul se compune din :casca de protectie tip moto sau auto(prinsa in curelusa 
respectiva),ochelarii sau viziera,manusi de piele(nu sunt admisie manusile tip auto,cu gauri de 
aerisire);costumul se recomanda a fi confectionat din piele ,el trebuind sa acopere complet 
corpul,inclusiv antebratele sau gambele si incaltamintea inalta(care sa acopere gleznele) 
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Modul de desfasurare a unui concurs de karturi 
 
 
 

 
 
  Orice concurs de karturi se desfasoara pe categorii de varsta si clase diferite de motorizare dupa cum 
urmeaza: 
     -categoria 8-10 ani;clasa motorizare 50cm3 cu ambreiaj centrifugal 
     -categoria 10-12 ani,clasa motorizare 60cm3,cu ambreiaj centrifugal 
     -categoria 12-14 ani;clasa motorizare 50cm3 "Hoinar" 
     -categoria 14-16 ani;clasa motorizare 50cm3 "Hoinar" 
     -80 cm3 ambreiaj centrifugal 
     -categoria 16-18 ani;clasa motorizare 50cm3 "Hoinar" 
     -100 cm3 ambreiaj centrifugal sau fara ambreiaj 
 

Orice concurs consta din efectuarea a o proba,doua sau trei  (proba de  sala , circulatie, mecanica auto 
proba de indemanare si proba de viteza) 
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 Inainte de a participa la un concurs , orice pilot trebuie sa verifice comenziile kartului (ambreiaj, 
frana , sistem de directie, transmisie, alimentare si nu in ultimul rand motorul. In timpul desfasurarii 
unui concurs national de karturi din data de 28.10.2011 de la Craiova "Cupa Olteniei", la 
motorul"Hoinar" al kartului s-a forfecat pana de pe ambielajul motorului, care la randul ei fixa volanta  
pe ambielaj, s-a dereglat sistemul de aprindere, iar motorul s-a oprit. Pilotii mecanici au demontat 
volanta , au inlocuit pana si concursul s-a desfasurat in bune conditii mai departe, iata de ce: 
-orice pilot de karting trebuie sa fie si un bun mecaninc. De aceea eu acord o atentie  mare cunoasterii de 
catre fiecare pilot participant la concurs a notiunilor de mecanica auto deoarece in timpul desfasurarii 
unui concurs pot aparea diferite defectiuni la kart,cat si la motorul acestuia, iar daca pilotul este si un 
bun mechanic, atunci respectivul concurs se poate desfasura in bune conditii. 
Vreau sa subliniez faptul ca pentru a efectua diferite reparatii mecanice la karturi si la motoare orice 
atelier de karturi trebuie sa fie dotat cu sculele si utilajele necesare,dotare de care noi dispunem la ora 
actuala si aici ma refer la(chei fixe, tubulare, inelare, imbusuri, prese pentru rulmenti, polizor, flex, 
masina de gaurit,etc.) . 
 
 

 
 

Autor :    Ms. Instr. Pavel Vasile  
 
                                                                                                    Clubul Copiilor Petrosani 
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Circuitul ,, bias” la amplificatoarele pe tuburi pentru radioamatori 

. Pentru a regal / stabiliza curentul de mers in gol [bias-ul 
necesar functionarii fara distorsiuni in clasa AB] la lampile de 
putere  (GI7B, GS35B, etc), de obicei se  folosesc diode zener  
în circuitul catodului sau un analog tranzistor .  În astfel de 
situatii , de regulă, curentul variază de la 10 mA la 0,8 ..1A, 
tensiunea   este de  la 0,3 ... 1 V. Deşi acest lucru este aproape 
întotdeauna suficient,  pentru linearitate foarte buna   a lămpii 
este de dorit ca aceasta tensiune  să păstreze constanta.  Pentru  
îmbunătăţi semnificativ parametrii şi, în acelaşi timp pentru a  
obţine o funcţie foarte utila , aceea  de a limita  curentul 
catodic  se  poate folosi  schema din fig. urmatoare : 

 

 Ca regulator  zener  se foloseste cipul  analogic  DA2 - LM317T (K142EN12 
analog)  Rolul  acestui chip regulator de tensiune reglabila pe  intrare este de 
fapt, sursa de  tensiune de  1,2 V, cu un current  mic de intrare  (50 ... 100 uA) 
la un  curent de ieşire mare.  

 În fapt, munca de chips-uri este redus la o astfel de modificare a rezistenţei 
sale între intrare şi de ieşire pentru a între electrod de control şi tensiunea de 
ieşire a fost întotdeauna exact 1,2 V.  

 Pentr   această schemă, LM317T  - este foarte convenabil  construit, prin 
realizarea  de circuite conectate la ieşirea lui, astfel încât  puteţi lega pur şi 
simplu chip-ul  la şasiu fără izolator. 
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Rezultatul este o diodă Zener este foarte înaltă calitate, curentul variaza de la   5 la 800 mA , dar  
tensiune pe aceasta variază   doar 3 ... 4 mV!  

 Rezistentele din figura : R1 ... R3 vă permit sa se regleze tensiunea  de la  26 ... 32 V . 

Nu uitaţi că tensiunea maximă pe LM317T este de  40 V şi nu trebuie depasita! 

 Ca o sursă auxiliară de tensiune negativă DA1 poate folosi orice  serie de stabilizator de tipul  79 XX 

Acum, funcţia de limitare a curentului maxim, pentru care montajul cu  LM317T a fost  construit, in 
limitarea nivelului de putere maximă P = 25 W, iar acest prag este foarte stabil.  

 Să presupunem că stabilizatorul noastru este  
utilizat în PA cu două GI7B la tensiune anodică 
2000 V si un curent maxim de 0,8 A. Aceasta 
necesita o tensiune de  offset de aproximativ 28 V. 
Aceasta este, atunci când o tensiune de 28 V pe 
LM317T, trebuie sa asigure un  curent maxim 
25W/28V = 0,89 A. De îndată ce catodul  lămpilor  
ajunge la un current de 0.89A ,LM317T  începe să 
se închidă, protejind astfel   lampa la suprasarcină, 
ne permiţând curentului  sa creasca dincolo de 
limita stabilită.   

 Dar ce se întâmplă dacă aveţi nevoie de un alt 
punct de protecţie , decat U = 28V, Imax = 0,89 A, 
ca în exemplul de mai sus?  

În cazul în care produsul  Ux Imax = 25 W, atunci nimic nu se va intimpla.  

 Dacă acest produs este mai mică de 25 W - funcţia de limita de curent în acest sistem nu va funcţiona.  

 Este demn de remarcat faptul că includerea acestei 
rezistor,R4,  destul de ciudat, nu afectează stabilizarea 
tensiunii, curentului variază de la  5 - 980 mA pe  zener,  
dar  tensiune  variază cu mai puţin de 5 mV. Condensatori 
C1, C2 – asigura blocarea oscilatiilor parasite  C2 în paralel, 
pentru a proteja circuitul de la virfurile ce tensiune in 
procesul de comutatie, este util  a pune un zener de tensiune 
40 ... 45 V, aşa cum se procedează înmontajele cu  
tranzistoare  analogice.  K1.1 - un releu  ce asigura 
comutarea de pe  RX / TX. 

          Rezistorul R4 - blochează lampa la recepţie. 
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Bias circuit pentru amplificatoare realizat cu ,,zener reglabil” 

 În amplificatoarele de putere realizate cu tuburi electronice cu grilele la masa,  se folosesc  de 
obicei  mai multe diode zener de mare putere , conectate  la circuitul  catodic. Acest lucru este incomod 
din mai multe  motive, aici sunt doar câteva dintre ele:  

1. Tensiunea de polarizare este reglata  doar prin selectarea treptată a numărului de diode. Pasul 
este destul de mare, şi nu toate sunt disponibile  la gama de tensiune zener recomandată, 
inserierea de diode  pentru o potrivire exactă, de asemenea, nu rezolva problema – iar  stabilitate 
in functie de temperatura se deteriorează.  

2. Pe  dioda zener  se disipeaza o putere considerabilă (3,5 ... 8 W, la fiecare lampă la un curent de 
0.7 ... 1 A), diodele Zener,  trebuie să fie instalate pe radiatoare.  Mai mult decât atât, aceste 
radiatoare trebuie să fie izolate, atât de şasiu cit  şi reciproc, intre ele.   Mai multe radiatoare 

diferite sunt destul de dificil de montat ... Instalaţi 
toate diodele zener, pe un  radiator (şasiu, de 
exemplu), cu folia izolatoare   de mica, este 
extrem de incomod  pentru motivul arătat la 
punctul următor.  

3.  La putere maxima diode  zener lucreaza aproape 
la limita.  Astfel, la un curent Ia = 1 A pentru 
D815A  disipa 5,6 W, şi anume 70% din puterea 
nominală toleranţă de 8 W. ( Д815А Imax = 1,4 
A) .   Curentul este de asemenea aproape de limita 
(pentru D815A,  Imax = 1,4 A),. Prin urmare, 
chiar şi la  suprasarcini mici diodele zener  nu 
reuşesc sa faca fata. 

        Dar au fost de  mult timp cunoscute  diode realizate 
din tranzistoare .Este necesar doar sa indeplinesca 
cerintele noastre:  

1. Tranzistor ar trebui să fie  montate direct pe şasiu 
(functioneaza la temperature ridicate, disipa multa 
putere), fără izolatoare.  

2.  ajustare lină a tensiunii într-o gamă largă.  

 Având în vedere aceste cerinţe a fost realizata schema 
simplă din figura alaturata:  

 Acest montaj este un ,,zener reglabil”, de putere  

Tensiunea de referinţă de la zener-VD1 este redusa  în 
comparaţie cu unele dintre tensiunile de ieşire (cu un divizor de R1si R2). 
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  Stabilind valorile rezistoarelor  R1, R2  se va stabiliza tensiunea  în intervalul 14 ... 35 V, care este 
suficient pentru cele mai multe lămpi.  

Dacă aveţi nevoie de mai mult curent sau tensiune,  trebuie să utilizaţi  diode zener VD1 la tensiune si 
putere mai mare, adecvata scopului ales. 

Montajul, realizat pe cablaj conventional   a fost montat izolat fata de sasiu. VT2, după cum sa 
menţionat, este prins direct cu  şuruburi de şasiu. VT1 - nu disipa  căldură, el poate fi înlocuit cu orice 
transistor , n-p-n  Uke> 80 V si max Ik> 0,1 A (KT815G, KT817G, KT940A, etc). Ca VT2 pot fi 
folosite KT825A.  

Circuitul are o rezerva  mare de curent şi putere -. De exemplu, atunci când U = 30 V, Imax = 1 A), 
curent este de doar 10% din maximul  permis  al tranzistorului, şi puterea de numai 30% din maximă 
admisă, şi, prin urmare, fiabilitatea este foarte mare.  

  Înainte de a porni tensiune anodică este utilă  testarea circuitului. Pentru a face acest lucru, 
trebuie inlaturata  temporar siguranţa 
FU1. Apoi se conectează la emitator o 
tensiune  VT2  dela o sursa  laborator  
(stabilizata) la nivelul actual de 0,1 
A.Rotiţi cursorul R1, trebuie săva  
asiguraţi-vă că totul funcţionează ( se 
modifică tensiunea de stabilizare ).  
Apoi, setaţi  ce tensiune de stabilizare  
doriti şi  creşteti  curentul de alimentare  
la un nivel de 1,5  mai mare decât 
curentul maxim prevăzut pentru   anod 
(marja  de current în PA nu face rău 
nimănui ), şi lăsaţi aparatul alimentat la 
30 ... 40 de minute. După această 
perioadă trebuie să vă asiguraţi că 
elementele de reglare nu s-au 
supraincalzit.  Acest sistem a lucrat  
mai mulţi ani la curenti de  0,7 A. 

 
 
 
Bibliografie :   
 
 

Traducere si adaptare : Florescu Lucian - YO2MHP 
        Clasa  a IX –a  
       Clubul Copiilor Petrosani 
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             Educatia nonformala si rolul aptitudinilor  
in acest tip de educatie 

 
Ms.instr. Vasile Pavel 

        Clubul Copiilor Petroşani 
 

Educaţia a însoţit istoria omenirii de la începuturile ei, şi va continua să existe de-a lungul 
întregii evoluţii a acesteia. Educaţia este considerată un fenomen social, întrucat conservă şi transmite 
experienţa de cunoaştere teoretică şi practică, valorile culturii şi civilizaţiei de la o generaţie la alta. 

 
     În cursul existenţei sale, fiecare persoană este supusă unor influenţe educative multiple, care pot 
acţiona concomitent, succesiv sau complementar, în forme variate. Unele acţionează spontan, incidental, 
altele au un caracter organizat, sistematizat, provenite din partea şcolii sau a altor instituţii 
extraşcolare.În stransă legatură cu ideea potrivit căreia învaţământul (educaţia şcolară ) trebuie privit în 
perspectiva educaţiei permanente, s-au conturat conceptele de educaţie formală ( instituţionalizată ), 
educaţie nonforma (extraşcolară ) şi educaţie informală ( difuză ), pentru denumirea curentă a tipurilor 
de educaţie ce se realizează astăzi. Încă din 1974, Coombs şi Ahmed – echivalând educaţia cu invăţarea     
– au identificat aceste tipuri, definindu-le astfel: 
   - educaţie informală: „proces ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte cunoştiinţe, 
îndemânări, aptitudini şi inţelegere din experienţele zilnice” 
   - educaţie nonformal „orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului formal şi 
care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţii, cât si copii)” 

Acum ne vom opri asupra educatiei nonformale si rolul aptitudinilor in acest tip de educatie. 
Educaţia nonformală 
 

     Termenul îşi are originea în latinescul nonformalis preluat cu sensul “ îm afara unor forme special/ 
oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Educaţia nonformală se realizează prin 
intermediul unor activitţi opţionale sau facultative. 
Acest tip de educaţie, care serveşte unei varietăţi mari de cerinţe de învăţare la tineri şi adulţi are în 
vedere: 
-educaţia “complementară” (paralelă cu şcoala şi adresându-se elevilor) 
-educaţia “suplimentară” (pentru cei care şi-au înterupt prematur studiile) 
-educaţia de “substituţie” (pentru cei analfabeţi). 
   Printre obiectivele specifice acestui tip de educaţie se pot enumera: 
a) susţinerea celor care doresc să-şi dezvolte sectoare particulare în comerţ, agricultură, servicii, 
industrie etc. 
b)    ajutarea populaţiei pentru a exploata mai bine resursele locale sau personale 
c) alfabetizarea 
d) desăvârşirea prefesională sau iniţierea într-o nouă activitate 
e)         educaţia pentru sănătate sau pentru timpul liber etc. 

 



 
   Pag  20                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
  

 
Atitudinile 
 
Utilizam deseori expresii precum "apt pentru" sau "inapt pentru..." atunci cand ne referim la 

performantele pe care cineva le-a obtinut in efectuarea unei activitati. De aceea, majoritatea definitiilor  
date aptitudinilor considera performanta un criteriu principal in diagnosticarea acestora. Totusi, 

multi dintre noi stiu ca succesul intr-o activitate se afla intr-o relatie directa cu gradul de implicare, cu 
cantitatea de efort cheltuita, cu calitatea organizarii si indrumarii muncii etc. Apare astfel una dintre 
problemele fundamentale in definirea aptitudinilor, si anume, relatia dintre aptitudini si capacitati. 
Capacitatea psihica se refera la performantele pe care cineva le obtine aici si acum, intr-o anumita 
activitate. Prin urmare, ea este legata de momentul prezent si este influentata de experienta persoanei in 
domeniul respectiv. De exemplu, cand un profesor examineaza un elev la ora de matamatica, el 
evalueaza capacitatea acestuia de a opera cu informatiile acumulate. Sub aspect procesual, deprinderile 
care sunt actiuni automatizate comporta o simplificare, o reductie treptata a proceselor psihice implicate 
in componenta lor. in acelasi timp, structura aptitudinilor pe masura dezvoltarii lor devine din ce in ce 
mai complexa, intrucat ea implica un numar crescand de procese psihice, ingloband ca momente chiar si 
unele deprinderi. Astfel, deprinderile de gimnastica, de desen, cele implicate in activitati practice etc., 
angajeaza in final cu precadere doar canalul chinestezic. Sub aspect functional, in timp ce deprinderile 
se limiteaza de obicei la o actiune sau la o operatie, la un algoritm, in componenta aptitudinilor se 
cuprinde, de obicei, o intreaga familie de actiuni variate, susceptibile de a fi inglobate in ansamblul unei 
activitati (tehnice, sportive, matematice, literare, muzicale, etc.). 
Aptitudinile sunt premise ale formarii rapide a deprinderilor si totodata ale restructurarii lor in conditii 
diferite, pe de alta parte, deprinderile formate se pot integra in structura aptitudinilor, contribuind la 
amplificarea, imbogatirea repertoriului lor. in anumite imprejurari, deprinderile pot duce la 
stereotipizarea si schematizarea unilaterala a actiunilor, ceea ce este in defavoarea aptitudinii. Spre 
deosebire de capacitati, aptitudinea se leaga, in esenta, de potentialitate, de posibilitatea ca, avand 
conditiile optime necesare, un anumit individ sa ajunga la dobandirea unei capacitati ridicate intr-un 
domeniu. Capacitatea este ea insasi conditionata de prezenta unei aptitudini care poate fi dezvoltata prin 
experienta si formare. Astfel, cineva poate avea o buna aptitudine verbala ; cu o experienta si o formare 
adecvata, capacitatea sa de a vorbi in public poate deveni excelenta. Confuzia care se poate face uneori 
intre aptitudini si capacitati provine din faptul ca noi nu putem evalua aptitudinile altfel decat prin 
evaluarea performantelor la anumite probe, deci a capacitatilor. Totusi, cativa indicatori ne permit sa 
afirmam existenta unei aptitudini. Intre acestia mentionam : usurinta invatarii, usurinta si calitatea 
executiei unei sarcini. Prin raportare la performante se utilizeaza frecvent si expresia nu are aptitudini 
pentru . Trebuie sa intelegem, totusi, ca aceasta evaluare nu are un caracter absolut. Desi la niveluri 
diferite de performanta, fiecare poate face tot ceea ce fac si ceilalti. Toti stim sa vorbim, sa cantam, sas 
folosim diferite instrumente. Prin urmare a fi inapt pentru sau a nu avea aptitudini pentru inseamna doar 
imposibilitatea obtinerii unor performante deosebite in acest domeniu. Cu aceasta ocazie observam si o 
alta caracteristica a aptitudinii, si anume, faptul ca ea permite diferentierea indivizilor intre ei. ). 
Aptitudinile complexe sunt acele aptitudini care asigura reusita intr-un comportament complex, de 
regula intr-o profesie sau specialitate (aptitudini de lider etc.). Complexitatea lor rezulta din faptul ca 
sunt structurari variate ale unor aptitudini simple. Talentul este o combinare specifica de aptitudini care 
asigura posibilitatea unei executii superioare intr-o activitate complexa. Cu alte cuvinte, talentul este o 
aptitudine complexa de nivel superior. Experienta ne invata ca trebuie sa aratam prudenta in prognoza 
negativa. Aptitudinile se pot manifesta si mai tarziu (de ex.: W. Scott a scris primul sau roman la 34 de 
ani, scriitorul rus Aksakov a scris prima sa carte la 56 de ani). Aptitudinile se pot manifesta la varste  
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diferite in functie de specificul lor. Astfel aptitudinile senzoriomotorii, cum sunt cele sportive, cunosc 
perioade de inflorire la varsta tanara, performantele in acest domeniu se plafoneaza pe la 25-29 de ani, 
existand si exceptii. in domeniul stiintei cele mai valoroase lucrari au fost elaborate intre 30-50 de ani. 
Notele scolare nu au valoare predictiva notabila in ceea ce priveste creativitatea. Humboldtt era socotit 
in copilarie ca marginit, slab inzestrat; se exprimau indoieli daca va primi instructia necesara; Newton  
era ultimul din clasa. Linne era considerat de catre tatal sau ca fiind capabil numai "sa coasa cizme". 
Moliere mult timp nu a putut invata sa citeasca. Pasteur, care a adus contributii atat de insemnate in 
domeniul chimiei organice, in scoala era socotit slab tocmai la chimie. Napoleon a fost un elev mediocru 
in scoala militara, Verdi a fost respins la examenul de admitere la Conservatorul din Milano, iar juriul 
care l-a examinat i-a trimis o scrisoare in care era sfatuit sa-si aleaga alta cariera. Toate aceste exemple 
preluate dupa Al. Rosca - ne arata de ce trebuie sa fim prudenti in prognoza negativa in ceea ce priveste 
posibilitatile copiilor. Ceea ce aparut imposibil la o anumita etapa de dezvoltare a copilului se dovedeste 
posibil intr-o etapa urmatoare, ca o consecinta a unei actiuni educative juste. Este de retinut cum din 
anumite scoli au iesit absolventi care au devenit mari personalitati, creatori in diferite domenii, ceea ce 
nu poate fi explicat doar printr-o concentrare a talentelor datorata hazardului in aceste scoli. Metodele de 
lucru, stilul de munca al scolii au pondere insemnata. Dezvoltarea aptitudinilor se realizeaza in spirala: 
obtinerea unui nivel inalt de dezvoltare deschide posibilitati noi pentru dezvoltarea aptitudinilor de un 
nivel mai inalt. in cursul acestui proces, se transforma insasi dispozitiile native. Dupa natura proceselor 
psihice implicate in aptitudini vorbim de aptitudini senzoriale (de exemplu: acuitate vizuala, auditiva 
etc.); aptitudini psihomotorii (dexteritate manuala, coordonarea ochi-mana etc.), aptitudini intelectuale 
(inteligenta, aptitudini matematice etc.) aptitudini fizice (forta fizica, memorie chinestezica, etc.). Dupa 
orientare sau grad de specializare vorbim de: aptitudini generale (inteligenta, aptitudine scolara); 
aptitudini speciale (aptitudinile profesionale). 
  
Bibliografie: 
  
1.Ion Dafinoiu, Minel Marcu, Tiberiu Rudica; Psihologie", manual pentru clasa a X-a, Institutul 
European, Iasi, 2000, pag. 94, 95, 96, 97, 98. 
2.http://ro.wikibooks.org/wiki/Psihologia/Aptitudini_si_deprinderi 
3.http://ro.wikibooks.org/wiki/Psihologia/Aptitudini_speciale 
4.http://mecanicafina.licee.edu.ro/revista/aprilie.pdf Milasan Alina-Aurora LMA I Pfeifer Andrea LMA  

 
 
 
 
 

      De retinut : 
 

           Timpul corect pentru a bea apa va imbunatati      eficacitatea ei pentru corpul uman.            
-               Doua  pahare  de apa imediat dupa trezire, ajuta la activarea organelor interne.         
     

             -  Un  pahar  de apa - 30 de minute inainte de o masa ajuta digestia. 
             -  Un  pahar  de  apa inainte de a face baie. Ajuta la scaderea tensiunii sanguine.             
             -  Un  pahar  de  apa  inainte  de  culcare.  Ajuta la evitarea  unui atac cerebral sau de cord 
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Zece secrete ale longevitatii despre care nu va vorbeste medicul 

 
Stiti oare ca doua cesti de cafea pe zi scad cu 40 la suta riscul aparitiei pietrelor la vezica biliara? 

Din pacate, majoritatea medicilor, chiar si cei mai buni, stiu sa va trateze, dar nu sint intotdeauna 
competenti in ceea ce priveste o alimentatie si un mod de viata sanatos. Iata zece sfaturi pe care 

le auziti foarte rar sau chiar deloc in cabinetul unui medic. 

1 Consumul moderat de alcool previne boala lui Alzheimer. Un studiu de sase ani intreprins la Universitatea 

Erasmus (Olanda) a stabilit ca la persoanele cu virsta peste 55 de ani care au consumat una pina la trei portii 
de alcool pe zi exista cu 42 de procente mai putine sanse de a se imbolnavi de aceasta boala, decit la cei care 

nu au consumat alcool deloc. Trebuie sa tineti cont insa de un fapt: consumul in exces de alcool nu are nici un 
rezultat pozitiv. 

2 Calciul previne infarctul. Cercetarile noi in domeniu au aratat ca femeile care si-au administrat cite 1.500 de 
miligrame de calciu zilnic sufera de tulburari ale inimii mult mai putin decit cele care au probleme cu deficitul 
de calciu. Cu toate acestea, doza zilnica de calciu nu trebuie sa depaseasca 2.500 de miligrame. 

3 Rosiile previn afectiunile inimii. Un studiu asupra a 1.379 de pacienti a aratat ca persoanele al caror regim 

alimentar este bogat in licopen - substanta care se gaseste in rosii - sint expuse mai putin de jumatate 
acceselor de inima. 

4 Spalatul pe miini scade sansa de a raci. Nu va temeti ca veti contracta o raceala atunci cind linga 

dumneavoastra stranuta cineva! Cercetarile au aratat ca in opt cazuri din zece raceala se transmite prin miini. 
Spalatul lor este cea mai eficienta masura profilactica, ce va apara de infectia cu un virus. 

5 Exercitiile fizice moderate previn diabetul. Specialistii spun ca plimbarea in pas mai rapid cite doua ore si 
jumatate pe saptamina scade considerabil riscul de a va imbolnavi de diabet. 

6 Spanacul imbunatateste vederea. Cercetatorii din diferite tari au ajuns la concluzia ca daca folositi de cinci 
ori pe saptamina spanac, riscul aparitiei cataractei scade cu 77 la suta. Iar papaya contine un oxidant foarte 
puternic care blocheaza lumina ultravioleta daunatoare. 

7 Vitamina D previne intimplarile neplacute care au legatura cu osteoporoza. Cercetatorii unei universitati 

americane au aratat ca femeile aflate in perioada postclimacteriu, care iau permanent vitamina D, risca de 
doua ori mai putin sa sufere din cauza osteoporozei decit cele care nu isi administreaza vitamina D. 

8 Consumul de alimente in portii mici, dar dese scade colesterolul. Toti stiu ca trebuie evitate grasimile care se 
depun pe artere, dar medicii au aratat ca frecventa administrarii alimentelor este la fel de importanta ca si 

continutul lor. Studiile efectuate in Anglia au stabilit ca nivelul de colesterol este mai scazut in cazul unei 

cantitati egale de grasimi si calorii in regimul alimentar zilnic al celor obisnuiti sa manince de cinci-sase ori pe 
zi, dar in portii mici, decit in cazul celor care iau o masa sau doua pe zi, dar foarte bogate. 

9 Luind in fiecare zi multivitamine scadeti de doua ori riscul de a va imbolnavi de cancer. Cercetarile noi arata 
ca forta magica a vitaminei E in combinatie cu acidul folic, calciu si vitaminele A si C scade riscul cancerului la 
intestinul gros cu 57 de procente. 

10 Rugaciunea grabeste insanatosirea dupa interventiile chirurgicale, impiedica aparitia unor afectiuni si 

prelungeste viata. Cercetatorii din toata lumea continua sa atraga atentia asupra unui fapt uimitor: persoanele 
care se roaga in mod regulat sint mai sanatoase decit cele care nu cred in Dumnezeu. Pentru ca nu conteaza 

carui Dumnezeu si in ce biserica se roaga. Important este faptul ca el crede in forte mai puternice decit el, ca 
incearca sa comunice cu acestea, ceea ce il ajuta foarte mult. 

                                                                                                        Bibliografie :  Georgeta Licsandru 



 
   Pag  23                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
 

 



 
   Pag  24                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Pag  25                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   Pag  26                                           Hobby ?                         Nr.3 --> 2011 
  

 
      DESCENTRALIZAREA    SISTEMULUI    MANAGERIAL 

prof. Imre Kovacs 

Cele mai multe acţiuni de schimbare implică schimbări în sistemele organizaţiei. Sistemele 

includ toate modalităţile prin care organizaţia obţine rezultatele sale. Cultura organizaţională, pe de 

altă parte, reflectă convingerile fundamentale împărtăşite de membrii organizaţiei. În timp ce schimbarea 

sistemelor organizaţiei este relativ uşor de făcut, schimbarea culturii implică lucrul cu valorile, fiind un 

proces mult mai dificil. 

Este necesară, de asemenea, analiza aprofundată a eticii schimbării . Accesul la informaţie şi 

recunoaşterea drepturilor celorlalţi de a accepta/refuza schimbarea sunt elemente esenţiale pentru 

dreptul etic al conducerii de a face schimbări. Ignorarea acestor drepturi creează sentimentul de 

manipulare. Dezvoltarea organizaţională este termenul folosit pentru a descrie acţiunea sistematică 

menită să elimine condiţiile care reduc eficacitatea/implicarea angajaţilor dintr-o organizaţie.(Anexa 4 

In condiţii de risc, acţiunea managerului porneşte de la următoarele întrebări: 

1. La ce se referă riscul în implementarea schimbării preconizate? 2. Cum se defineşte elementul  

de risc şi ce implicaţii are în procesul schimbării? 3. Care sunt fazele procesului de management al 

riscului? 4. Ce metode de identificare a riscului pot fi aplicate în situaţia data?  

5. Care sunt principalele metode de analiză a riscului? 6. Ce metode de diminuare/eliminare a riscului 

se pot aplica? 

. O strategie generală de schimbare a curriculum-ului va urma cei şapte paşi consideraţi 

importanţi în proces de schimbare.  

 Pasul al 7-lea: Evaluarea acţiunii 

 Pasul al 6-lea: Desfăşurarea acţiunii 

 Pasul al 5-lea: Plan de acţiune 

 Pasul al 4-lea: Reformularea problemei 

 Pasul al 3-lea: Analizarea datelor 

 Pasul al 2-lea: Culegerea datelor 

 Pasul întâi: Identificarea problemei 

Paşii schimbării planificate 

În organizaţia de tip educaţional, fundamentele schimbării sunt elementele de co-participare, co-

autorat, comunicare optimă şi lucrul în echipă; implicarea şi devotamentul sunt funcţie de persuasiunea 

şi motivaţia pe care managerul este capabil să le inducă . 
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Este de asemenea lesne de inteles ca viziunea si misiunea managerului este deosebit de importanta, 

reticienta la nou este caracteristica noua dupa patruzeci de ani de regim totalitar. Teama de ,,nou’’ este  

greu de invins.fiecare cadru didactic are propria lui personalitate si in acest sens managerul care-si 

doreste succes va trebui sa ,,adapteze’’metodele , pastrind  viziunea ,tinta spre rezultatul final. 

Analiza disfunctiunilor,armonizarea intre calitate si performanta este cheia succesului acestui 

demers. Asigurarea ,,autonomiei actorilor’’, dar si analiza periodica a cauzelor 

disfunctionalitatilor,ameliorarea performantelor individuale si colective,interventii ,,punctuale’’pe 

parcurs sunt doar citeva posibile solutii de succes. Tintele spre care tinde clubul nostru este de a reusi 

autodepasirea performantelor anterioare.Stimularea in acest sens a competitiei in sensul bun este benefic 

,credem, pentru diversificarea ofertei educationale a clubului nostru. Dobindirea de competente de catre 

elevi, de deprinderi practice, de lucru in echipa, de competitivitate, de adaptare la cerintele vietii, de 

invatare prin joaca este crezul nostru. Dezvoltarea la tineri a dragostei pentru munca, pentru cunoastere, 

pentru cultura in general va duce la dezvoltarea pe termen lung a calitatii invatamintului , a activitatilor 

extrascolare si implicit prin asta crearea premizelor dezvoltarii si bunastarii societatii noastre pe termen 

mediu si lung.    
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Dificultatatea 
schimbarii 

Timpul necesar pentru schimbare 

Comportamentul de grup, 
organizaţional şi profesional 

Comportamentul individual 

Atitudinile 

Cunoaşterea 

 

Managementul schimbării  
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Măsurarea ritmului cardiac prin deget 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritmul cardiac este un parametru foarte important al sănătăţii care este legat de sănătatea 
sistemului cardiovascular al omului. Acest proiect reprezintă o modalitate de măsurare a ritmului cardic 
folosind degetul si de un microcontroller PIC. În timp ce inima bate, ea pompează sângele din tot corpul, 
făcând ca volumul de sânge din deget să varieze. Această fluctuaţie a sângelui se poate detecta printr-un 
senzor optic amplasat in jurul degetului. Semnalul poate fi amplificat mai mult pentru ca 
microcontrollerul să poată număra rata fluctuaţiei sângelui, care este ritmul cardiac.  
 
Componenţa senzorului 

 
Senzorul consistă dintr-o diodă emiţătoare de lumină cu 

infraroşu (IR LED) şi o fotodiodă, amplasate unul lângă altul şi 
degetul este amplasat pe ansamblul senzorului, aşa cum este 
arătat în imaginea de lângă. LED-ul IR transmite o lumină 
infraroşie în deget, o parte fiind reflectată înapoi de sângele din  
Arterele degetului. Fotodioda simte că o parte din lumină este 
reflectată înapoi. Intensitatea luminii reflectate depinde de 
volumul de sânge din deget. Cu o amplificare de mare câştig a 
luminii reflectate se poate converti într-un puls. 
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Circuitul de condiţionare a semnalului 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Semnalul 
reflectat IR detectat de 
fotodiodă este transmis 
la un circuit de 
condiţionare a 
semnalului care filtrează 
semnalele nedorite şi 

creşte pulsul semnalului dorit. Schema circuitului de mai sus arată LED-ul IR (D1) şi fotodioda (D2) 
împreună cu circuitul de condiţionare a semnalului făcut din 2 amplificatoare operaţionale configurate 
ca filtre trece-jos active. Frecvenţele celor 2 filtre sunt setate aproximativ la 2,5 Hz, şi poate măsura 
pulsul până la 2.5*60=150 bpm. Câştigul fiecărui filtru este de aproximativ 100, care dă în total în 2 
etape de amplificare aproximativ 10000. Este suficient pentru a converti semnalul pulsului într-un puls 
TTL. Observaţi că la intrarea fiecărui amplificator operaţional, este un condensator de 1uF pentru a 
bloca orice componentă a curentului continuu în semnal. La ieşire este conectat un LED care licăre de 
fiecare dată când senzorul a detectat o bătaie a inimii. Catodul LED-ului ajunge la masa prin colectorul 
tranzistorului BC547. Pentru a economisi viaţa bateriei, tranzistorul este pornit pentru 15 secunde de 
microcontrollerul PIC16F628A în timp ce măsurarea este în desfăşurare. Numărul pulsurilor numărate 
în acest interval sunt multiplicate cu 4 pentru a obţine numărul actual de bătăi pe minut (bpm). 
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Microcontrollerul si afi şajul  

PIC16F628A rulează la 4 MHz 
folosind un cristal extern. Cele 2 butoane 
sunt folosite pentru a porni măsurătoarea 
şi de ştergere a rezultatului măsurătorii 
de pe afişaj. Trebuie să ţineţi degetul pe 
senzor înainte de a apăsa butonul de 
pornire. Puteţi folosi degetul arătător sau 
cel mijlociu pentru acesta. Odată butonul 
apăsat, microcontrollerul va porni 
tranzistorul BC547 (în circuitul de 
condiţionare a semnalului. Acesta 
porneşte LED-ul infraroşu şi LED-ul va 
începe a licări în funcţie de fluctuaţia  
sângelui din arterele din deget. După 15 

secunde, măsurătoarea este completă şi rezultatul afişat pe un afişaj LED cu 3 cifre cu 7 segmente 
fiecare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                           Un video cu montajul funcţionând se poate găsi la adresa :                  

    http://www.youtube.com/watch?v=YoI-KtabbQw. 
 
Firmware-ul pentru PIC16F628A a fost dezvoltat în C şi compilat cu compilatorul mikroC Pro 

de la mikroElektronica. Acesta se poate descărca de aici. 
 

Bibliografie: 
 

1. www.instructables.com 
 
      Traducere si adaptare :  Macarie Mihai – YO2MNO 
               Clasa a VII –a  
                 Clubul Copiilor si Elevilor - Petrosani 
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REVISTĂ ON LINE :      www.yo2kqk.kovacsfam.ro 
 

 
În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozit ăţi  

• Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 
 

Pentru detalii,  contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul 
Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

SAU 
Telefon:   0741013296 

SAU 
Email: yo2kqk2000@yahoo.com 

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

 

 

AȘTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  


