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Matematica: joc şi poveste
Prof. Haiduc Laura
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani
Copiii de vârsta şcolară mică se găsesc în stadiul operaţiilor concrete. Ei învaţă prin intuiţie şi
manipulare directă de obiecte concrete, iar activitatea matematică reproduce, între anumite limite,
spatiul fizic în care aceştia se dezvoltă.
În prima parte a unei activităţi de predare a unui număr se efectuează exerciţii prin care se
consolidează şi se verifică în ce măsură copiii stăpânesc cunoştintele şi deprinderile necesare pentru
înţelegerea numărului nou.
În cadrul unei lecţii se efectuează cu copiii exerciţii ca:
-formarea mulţimilor;
-raportarea numărului la cantitate şi a cantităţii la număr;
-număratul în limite cunoscute;
-stabilirea vecinilor numerelor;
-exerciţii de adunare şi scădere cu o unitate.
După efectuarea exerciţiilor cu caracter pregătitor, se trece la predarea numărului
nou.Compunerea şi descompunerea numerelor naturale trebuie sa aibă ca punct de plecare procesul de
formare a numărului prin adăugarea unei unităţi la numărul anterior. Prin exerciţii de compunere şi
descompunere se realizează înţelegerea componenţei numărului şi pregătirea copiilor pentru însuşirea
operaţiilor aritmetice de adunare şi scădere.
Pentru a uşura înţelegerea compunerii unui număr, se pot confecţiona tablouri individuale în
două culori. Folosind materialul primit, de exemplu 5 creioane, se va cere copiilor să găsească variante
de compunere a numărului 5, aşezând un număr diferit de creioane pe ambele culori ale tabloului.
Fiecare copil anunţă posibilităţile găsite (3+2, 4+1, 1+4, 2+3, 0+5),explicând cum a lucrat. Pentru a
cunoaşte toate variantele de compunere a numărului 5, se vor efectua exerciţii pe tabla magnetică. Se va
aşeza pe tablă o mulţime cu 4 creioane, se va cere copiilor să numere elementele mulţimii şi să aşeze
alături cifra corespunzătoare. Se va solicita apoi copiilor să specifice câte creioane trebuie adăugate
pentru a avea 5. Se va trage concluzia că numărul 5 a fost compus dintr-o multime cu 4 elemente la care
s-a reunit o multime cu un element. În continuare se va proceda la fel în cazul compunerii numărului 5
Compunerea se poate realiza şi prin desen. Copiii pot desena un număr de pătrăţele pe care le
colorează în două culori, după preferinţă. La examinarea desenelor se va arăta câte pătrăţele au o culoare
şi câte altă culoare.
Pentru descompunerea numerelor, copiii vor primi câte un cartonaş despărţit în două părti egale.
Imaginar, acest cartonaş reprezintă o vitrină cu două rafturi, pe care copiii trebuie sa aseze 5 mingi, dupa
preferintă. Discutând variantele găsite de copii, aceştia sunt dirijati să ajungă la concluzia că, oricum ar
aşeza elementele mulţimii, tot cinci sunt.
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Este bine ca aceste grupări, în cazul compunerii şi descompunerii numerelor să fie citite ca
exerciţii de adunare şi scădere, apoi scrise la tabla magnetică cu ajutorul cifrelor. Operaţiile de calcul
mintal (adunarea şi scăderea) au la baza tocmai aceste reguli pe care copilul le-a descoperit aşezând
obiectele în diverse combinaţii.
Pentru sporirea eficientei lectiilor cu continut matematic pentru preîntâmpinarea esecului
scolar, eliminarea supraîncarcarii este necesar a introduce în lecţie elemente de joc prin care sa se
îmbine într-un tot armonios atât sarcini si functii specifice jocului, cât si sarcini şi functii specifice
învataturii.
Folosit cu măiestrie, jocul didactic matematic creeaza un cadru organizatoric care
favorizeaza dezvoltarea curiozităţii şi interesului copiilor pentru tema studiată, a spirilului de
investigaţie şi formarea deprinderilor de folosire spontană a cunoştintelor dobândite, relaţii de
colaborare, ajutor reciproc, integrarea copilului în colectiv.
Jocurile didactice matematice au un mare rol în consolidarea, adâncirea, sistematizarea şi
verificarea cunoştintelor, în dezvoltarea multilaterală a preşcolarilor şi a şcolarilor mici.
Prin intermediul jocului didactic aceştia îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, învată să manifeste
o atitudine pozitivă sau negativă faţă de ceea ce întâlnesc, îsi educă vointa şi pe aceasta bază formativă
îşi conturează profilul personalităţii.
Jocul didactic este necesar deoarece prin el copilul trece lent, recreativ, pe nesimtite spre o
activitate intelectuală serioasă.Jocul didactic realizează cu succes conexiunea inversă. Prin joc, atât
cadrul didactic cât şi copilul primesc informaţii prompte despre efectul acţiunii de predare-învaţare,
despre valoarea veridică a cunoştintelor sau a răspunsurilor pe care copilul le dă la sarcina didactică pusă
în evidenţă.
Prin aceasta informaţie inversă, imediat efectivă despre randamentul şi calitatea
procesului didactic devine posibilă reactualizarea, reconştientizarea şi aprecierea procesului învăţării,
dând posibilitatea institutorului să controleze şi autocontroleze cum au fost însusite, înţelese elementele
cunoaşterii. Confirmarea imediată a răspunsului are un effect psihologic dinamizant, mobilizator pentru
elev, stimulându-i activitatea ulterioară de învatare. Bucuria succeselor măreşte încrederea în forţele
proprii, promovează progresul.
Jocul didactic este o activitate instructiv-educativă care are o structură specifică îmbinând în mod
organic partea distractivă cu instrucşia, menţinând însă specificul de activitate didactică prin structura
sa. Jocul didactic se deosebeşte de alte jocuri prin anumite caracteristici şi anume: scopul didactic,
sarcina didactică, elemente de joc, continutul matematic, materialul didactic folosit si regulile
jocului.
Scopul didactic - se formulează în legatură cu cerinţele programei şcolare pentru clasa
respectivă, reflectate în finalitătile jocului. Formularea trebuie sa fie clară şi să oglindească problemele
specifice impuse de realizarea jocului respectiv.
Sarcina didactica - reprezintă problema pe care trebuie sa o rezolve copiii în mod concret în
timpul jocului (recunoaştere, denumire, descriere, reconstituire, comparaţie) pentru a realize scopul
propus. În general, un joc didactic are o singură sarcină didactică. Gradul de realizare al
sarcinii didactice şi calitatea ei se constituie în forma de evaluare.
Elemente de joc – trebuie să se împletească strâns cu sarcina didactica şi să mijlocească
realizarea ei în cele mai bune condiţii, constituindu-se în elemente de sustinere ale situaţiei de învatare,
ele pot fi dintre cele mai variate: întrecerea individuală sau pe echipe, cooperarea între participanţi,
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recompensarea rezultatelor bune, penalizarea greşelilor comise de către cei antrenati în jocurile
de rezolvare a exerciţiilor sau problemelor, surpriza, asteptarea, aplauzele, încurajarea.
Conţinutul matematic - trebuie sa fie accesibil, recreativ si atractiv prin forma în care se
desfăsoară, prin mijloacele de învatamânt utilizate, prin volumul de cunoştinte la care se apeleaza. El
reprezintă cunoştintele predate anterior, sau care urmează să fie predate copiilor.
Materialul didactic - reuşita jocului didactic matematic depinde în mare masură de materialul
didactic folosit, de alegerea corespunzătoare şi de calitatea acestuia. Materialul didactic trebuie sa fie
variat, cât mai adecvat conţinutului jocului.
Regulile jocului - pentru realizarea sarcinilor propuse şi pentru stabilirea rezultatelor întrecerii
se folosesc reguli de joc propuse de institutor sau cunoscute în general de elevi. Aceste reguli
concretizează sarcina didactică şi realizează în acelaşi timp sudura între aceasta si actiunea jocului.
Regulile de joc transformă de fapt exerciţiul sau problema în joc, activând întregul colectiv la rezolvarea
sarcinilor primite. Ele trebuie să fie formulate clar, corect, să fie înţelese de elevi şi în funcţie de reguli
se stabileşte şi punctajul.
Un exerciţiu sau o problemă de matematică poate deveni joc didactic matematic dacă
îndeplineşte următoarele conditii:urmăreste un scop si realizează o sarcina didactică;
foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse;foloseşte un conţinut matematic accesibil
si atractiv.

Bibliografie:
*
Programele şcolare pentru disciplinele: Matematica si explorarea mediului, Comunicare în
limba română, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilităţi practice, Muzică şi mişcare, aprobate
prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013
*
„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici”, -program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar, suport de curs, 2013;
*
Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi
ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
*
www.didactic.ro
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Tester pentru baterii de 1,5- 6V
Cu montajul de mai jos putem monitoriza sursele de 1,5, 4,5 si 6V. Montajul prezinta avantajul
fata de un multimetru digital,in sensul ca masoara tensiunea bateriei la un consum mic de 15mA.
Masuratoarea in acest caz este mai reala ,montajul nemasurind tensiunea in gol a bateriei, ci la un
consum de 15 mA.
Caracteristica bateriei de tip U-I este data de formula : UK = U0 - RB I.
UK este tensiunea in sarcina, U0 este tensiunea in gol RB este rezistenta interna a bateriei ,iar I este
cutentul debitat de sursa.

Tensiunea de iesire a bateriei ,in gol este de regula tensiunea pe care o masuram cu un multimetru,este o
tensiune data in principal de rezistenta interna a elementului.odata cu trecerea timpului rezistenta interna
a bateriei creste ,deci si curentul debitat in sarcina va scadea. Panta caracteristicii este data de rezistenta
interna, si de aici putem trage concluzia referitoare la starea bateriei.
Starea bateriei ,gradul de descarcare este dat de modul in care sunt aprinse cele doua leduri ,D2
si D3, conform tabelui de mai jos.

D2 - LED = verde
Lumineaza
Lumineaza
Lumineaza slab
Stins

D3- LED = rosu
Stins
Lumineaza slab
Lumineaza
Lumineaza

Starea bateriei
Baterie noua
Baterie buna
Baterie epuizata
Baterie terminata
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Cu intrarile in gol T2 conduce, deci D3 lumineaza.Daca de exemplu conectam o baterie de 1.5V
la bornele 1,5 V-os desigur respectind polaritatea, vom observa ca T1 conduce, iar T2 este
blocat.Dioda D2 lumineaza ,D3 este stinsa. In cazul in care tensiunea bateriei este mai mica 1.2-1.3V,
ambele tranzistoare conduc,deci si ledurile vor fi aprinde.Daca tensiunea pe baterie in sarcina scade si
mai mult ,in jur de 1.2V, vom observa ca T1 incepe sa se blocheze,D2 tinde sa se stinga.
Folosirea tranzistoarelor in schema,la 10 mA curent ,este necesar un curent de baza de . 0,06
mA (β = 120...220, de regula 170). Caderea de tensiune oe R4 si P este de 0.1V iar pe dioda D1 este de
0.6V,iar tensiunea baza emiter la tranzistorul T1 este de 0.6V.In concluzie tranzistorul va conduce doar
daca tensiunea va fi 0,1+0.6+0.6= 1.3V .
Dioda D1, are rolul de a proteja montajul in cazul conectarii gresite a bateriei de testare.
Cu acest aparat pot fi testate baterii noi sau uzate.La prima utilizare se conecteaza o baterie noua la
borrnele de masura, se regleaza potentiometrul p pina cind ledul rosu tinde sa se stinga.daca vom cupla o
baterie folosita va trebui sa avem ambele leduri aprinse. Daca se observa ca fara a avea baterie la test
,ledul verde se aprinde putin ,va trebui sareducem valoarea rezistentei R6.
Etalonarea aparatului se realizeaza cu ajutorul unui voltmetru de precizie prin ajustarea
potentiometrului P. Prin actionarea butonului se poate testa functionarea montajului de la sursa interna
de 6V. In acest caz la intrare nu se conecteaza baterii de testat! Consumul maxim al montajului nu
depaseste 30mA.
Rezistoarele (R1, R2, R3,) au toleranta de max 5%.
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Lista de componente:
Rezistente:
2 db 100 Ω (R1, R3)
1 db 200 Ω (R2)
2 db 330 Ω (R5, R8)
1 db 470 Ω (R4)
1 db 3,3kΩ (R6)
1 db 5,1 kΩ (R7)
1 db 1 kΩ vagy 4,7 kΩtrimmer (P)
Diode:
1 db 1N4148 (D1)
1 db 5 mm átmérőjű zöld LED (D2)
1 db 5 mm átmérőjű piros LED (D3)
Tranzistori:
2 db BC182A, 183A vagy hasonló típus (T1, T2)
Alte piese:
1 buc buton cu apasare.
1 buc suport de baterii
4 baterii de 1.5V

Autor : Kiss György
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Electricitate si magnetism
ELEV: ILEAN DENISA MARIA clasa : a-VIII-a
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROŞANI
PROF. COORD: SZOLLOSI- MOŢA CRISTINA
Era o perioadă când se credea că magnetismul şi electricitatea sunt două fenomene
diferite, dar la începutul secolului al XVII-lea, în urma studiilor realizate de danezul Hans
Cristian Oersted şi ale francezului Ampere, s-a descoperit o legătură strânsă între aceste doua
fenomene.
Hans Cristian Oersted s-a născut în orășelul Rudkøbing,
daneză Langeland. Hans Christian Ørsted a început sa
interesat de știință încă de mic, când lucra pentru tatăl
avea o farmacie. Mijloacele materiale modeste ale
nu i-au permis să frecventeze regulat școala. A fost
învețe singur din diverse cărți, uneori și cu câte un
particular.

în insula
fie
sau, care
părinților
nevoit sa
profesor

În 1793 își începe studiile la Universitatea Copenhaga.
Era
interesat foarte mult de elementul galvanic descoperit de
Volta.
Între 1801 și 1804 a realizat o călătorie de studii prin
universitățile germane, unde a făcut cunoștință cu
numeroși
savanți de renume. La întoarcere în Danemarca, a fost
numit
profesor de fizica și chimie la Universitatea din Copenhaga, unde a continuat să predea, cu
unele întreruperi, aproape toată viața.
Din 1815 până la moarte a fost secretar al Societății Științifice Daneze. În 1817 era numit
profesor titular de fizică și membru al administrației din Copenhaga.
În 1829, Oersted, pe lângă funcția deținută la Universitate, a fost numit în funcția de director al
Școlii Politehnice municipale. În cercetarea științifică a continuat cu lucrări de chimie și a
studiat condensabilitatea gazelor și a lichidelor.

Prima legatură între magnetism și electricitate este făcuta în 1820. Pe când se
pregătea pentru o conferință pe care urma să o țină, a descoperit că acul magnetic al
busolei devia de la nordul magnetic ori de câte ori acționa întrerupătorul unui circuit
electric alimentat de la o pilă voltaică.
Efectul magnetic al curentului electric
Întâmplarea l-a convins despre faptul că în jurul unui fir prin care trece curent
electric se creează un câmp magnetic care se propagă uniform în toate
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direcțiile. Astfel a ajuns la concluzia că există o legătură între electricitate și magnetism. Inițial
Ørsted nu a putut da o explicație satisfăcătoare
fenomenului și nici nu a încercat să îl prezinte sub formă matematică. După trei luni și-a
intensificat cercetările. Ulterior a scris despre câmpul magnetic pe care îl produce trecerea
curentului electric printr-un conductor.
În 1820 publică lucrarea, în limba latină, denumită Experimente referitoare la efectul curentului
electric asupra acului magnetic, în care reunea toate rezultatele experimentelor sale și care au
dus la descoperirea acțiunii magnetice a curentului electric și, prin aceasta, la
descoperirea electromagnetismului. Această descoperire i-a impulsionat pe Georg Simon
Ohm, André-Marie Ampère și Michael Faraday în realizarea marilor lor descoperiri și a adus în
fizică un nou domeniu de cercetare—studiul fenomenelor electromagnetice.

André-Marie Ampère

Georg Simon Ohm

Michael Faraday

S-a pus astfel baza tehnologiei moderne a electromagnetismului, care permite formarea
turbinelor, motoarelor, vapoarelor, telefoanelor, aparaturilor medicale, jucăriilor sau
întregistrarea audio şi video, etc.
Magnetismul generat de curentul electric are avantajul ca poate fi comandat prin
intermediul curentului electric. În lucrarea de faţă vom descoperi cum este posibilă generarea
magnetismului din electricitate( un mic motor electromagnetic).

Un motor simplu:


Materiale necesare:
- doi magneţi în formă de bară având polii
însemnaţi
- un mosor
- câţiva metri de sârmă de cupru
- trei bucăţi de sârmă izolată
- un băţ de lemn folosit la frigărui
- doua şaibe de
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-o bucată de lemn
-o agrafă metalică
-doua elastice
-patru dopuri de plută
-două pioneze de oţel
-o baterie de 9 volţi
-bandă adezivă
 Modul de lucru:
1. Înfăşoară sârma de cupru pe mosor, de la un capăt la altul, de mai multe ori, strâns şi
apropiat; cele două capete ale sârmei trebuie sa rămână libere; fixează sârma cu elastice.
2. Introdu băţul de lemn prin mosor, întinde sârma de cupru pe băţ iar la capete pune cele
două piuliţe legând capetele sârmei de cupru de ele.
3. Prinde magneţii cu bandă adezivă pe două dopuri şi aşează-I cu polii opuşi unul în faţa
celuilalt; pune celelalte două dopuri între magneţi, prinde deasupra lor băţul si fixează-l cu
bandă adezivă.
4. Înfige cele doua pioneze în bucata de lemn, la circa 2 cm una de alta: deschide agrafa şi
prinde două sârme sub cele două pioneze: acesta va fi întrerupătorul.
5. Cu cele trei bucăţi de sârmă, care au capetele libere, fă urmatoarele conexiuni: de la baterie
la o piuliţă, de la cealaltă piuliţă la una din pionezele întrerupătorului, de la cealaltă pioneză la
baterie.
6. închide întrerupatorul unind pinezele cu agrafe permite curentului sa treaca.
 Concluzie: Mosorul se va mişca alternativ .
Cei doi magneţi genereazaă un câmp magnetic care trece de la polul unui magnet la polul
opus al celuilalt magnet. Când se închde întrerupătorul, curentul electric trece prin sârma de
cupru şi se creează un al doilea câmp magnetic. Cele două câmpuri se atrag şi se resping
făcând ca mosorul cu sârma bobinată pe el sa se mişte alternativ.
Legătură între electricitate si magnetism permite nu numai apariţia de câmpuri magnetice
în urma trecerii curentului electric, dar si fenomenul invers, adică crearea de curent electric de
către un magnet.

Magnet la comandă:


Materiale necesare:
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- o baterie de 4,5volti
- o bucată de lemn
- doua pioneze metalice
- o agrafă metalică
- sârma de cupru
- un cui gros de fier
- bandă adezivă
- o cutie cu ace gaămaălie
- o foarfecă



Modul de lucru:

1. Construieşte un întrerupător: înfige cele două pioneze în lemn de la 2 cm distanţă una de
alta, desfă agrafa şi pune-o sub una dintre pioneze.
2. Taie o bucată de sârmă de cupru lungă de circa 15 cm, leagă un capăt de la baterie şi
fixează celălalt capăt sub una dintre pionezele întrerupătorului.
3. Taie o alta bucată din sârma de cupru, lungă de 60-70cm şi înfăşoar-o pe cui de vreo 20 de
ori.
4. Leagă un capăt al sârmei înfăşurate pe cui la baterii, iar celălalt capăt la întrerupător, sub
pioneza liberă.
5. Inchide intrerupatorul legând cele două pioneze prin intermediul agrafei.
6. Apropie vârful cuiului de acele de gămălie din cuie.
7. Deschide întrerupătorul şi leagă în continuare sârma de cupru în jurul cuiului răsucind-o de
circa 100 de ori, cu spirele foarte apropiate una de alta(apoi fixează bine cu banda adezivă
sârma pe cui): leagă din nou firul la baterie şi întretupător.
8. Închide întrerupătorul şi apropie din nou cuiul de acele de gămălie
Cuiul atrage acele de gămălie.
9. Deschide intrerupătorul. Ce se intamplă?:
Acele de gamălie se desprind de cui. Ce se intamplă?
 Concluzie: Când curentul generat de baterie este întrerupt, câmpul magnetic dispare
iar cuiul de fier se demagnetizează. În cazul în care cuiul ar fi fost din oţel, magnetismul
său s-ar fi conservat chiar şi în absenţa curentului.
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Curiozităţi
 Măsurarea magnetismului: Instrumentul folosit pentru a măsura intensitatea câmpurilor
magnetice se numeşte magnetometru. Cel mai folosit este magnetometrul clasic al lui
Gauss, care indică intensitatea câmpului magnetic terestru paralel cu suprafaţa
Pământului. Acesta este compus din două ace magnetice: unul care oscilează liber sub
acţiunea câmpului magnetic, altul fix, între acestea producându-se o deflexie şi o
oscilaţie.
 Polii se inversează: Inversia magnetică, ale cărei cauze sunt încă obiecte de studiu,
este un fenomen geofizic din cauza căruia polii magnetici tereştri se inversează
periodic: Polul Sud devine Polul Nord si viceversa. Este vorba de evenimente ce au loc
la fiecare 500mii de ani(epoca magnetică) si lasă urme în rocile care conţin minerale
feroase, în special cele vulcanice. Când acesta se solidifică prin răcire, se
magnetizează în funcţie de direcţia câmpului magnetic existent în acel moment.
 Magnetosfera: Aceasta este stratul de atmosfera cu o grosime de 500 kilometri, în care
particulele încărcate electric provenite de la Soare sunt deviate de către câmpul
magnetic terestru. În exteriorul acestui strat se găseşte magnetopauza, regiune în care
nu se mai simte acţiunea magnetismului terestru
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Electromagneţii şi aplicaţiile lor
Macaraua electromagnetică :
piesa de bază un electromagnet; ea se
foloseşte la ridicarea şi transportul
obiectelor de fier greu de manevrat
Părţi componente:
- electromagnet clopot
- electromotoare
- contragreutăţi
- cablu electric racordat la pupitrul de comandă
Soneria electrică:
Piesa de bază în construirea soneriei
electrice este electromagnetul E.
Funcţionarea se poate urmări pe schemă
(fig. 1). Apăsând pe butonul I , închidem
circuitul electric al soeriei. Curentul care
trece prin bobina electromagnetului face
ca electromagnetul să atragă plăcuţa de
fier F si ciocănelul de la capatul lamei
elastice L să lovească clopotul,
producând un sunet..Lama L revine la
poziţia iniţială şi restabileşte contactul cu
şurubul S.

Releul electromagnetic:

Nr. 3 --> 2016
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Este un dispozitiv cu care se comandă, de la
distanţa, închiderea si deschiderea reţelelor
electrice cu tensiuni periculoase sau alte
circuite şi mecanisme, pentru a economisi timp
si energie si a asigura securitatea omului. În
figura 2 este prezentată schema de principiu a
unui releu electromagnetic folosit la comanda
pornirii si opririi de la distanţa a unui motor
electric, de la un pupitru de comandă.

Piesa principală din construcţia unui releu electromagnetic este electromagnetul E care
atrage piesa de fier F de pe lama elastica L, atunci când se închide circuitul(pozitia KP)
releului de la pupitru de comanda PC . Piesa de conctac B scurtcircuitează contactorii C1 si
C2 şi închide circuitul motorului M. Pentru oprirea motorului se pune intrerupătorul K în pozitia
O.
Bibliografie :
* Turcitu D ; Pop V ; Panaghianu M ; Stoica G
FIZICA -Manual pentru clasa a VIII -a, Editura radical , 2012
* Nichita E ; Fronescu M ; Ilie G
FIZICA -Manual pentru clasa a VIII -a, Editura didactica si pedagogia, r.a.- bucuresti,1997
* Marea carte despre experimente, Editura Litera Internaţional, 2006
 https://ro.wikipedia.org.
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Radiogoniometria sau ,,Vinatoarea de vulpi”
Radiogoniometria sau cum i se mai spune ,,vinatoarea de vulpi” este un
sport tehnico -aplicativ Concursul se desfasoara pe un teren accidentat de regula
intr-o padure , unde concurentii dotati cu aparatura radio specifica trebuie sa
localizeze citeva emitatoare radio ascunse in padure, desigur cistigator este cel
care descopera toate radioemitatoarele ascinse in cel mai scurt timp. Concurentii
pornesc in acelasi timp de la linia de start ,cu aparatele de radioreceptie din
dotare,vor cauta in teren emitatoarele ascunse ,iar dupa gasirea acestora se vor
duce la linia de finis. cistigatorul este cel care descopera in cel mai scurt timp
toate emitatoarele ascunse ,de aceea concursul se face alergind, se impune deci o
buna conditie fizica.
Concurentii trebuie sa aiba pe linga conditie fizica si cunostinte de orientare
in teren.
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Emitatoarele ascunse in pedure se mai numesc si ,,vulpi”.In trecut pe linga
emitatoare mai exista si un operator care vorbea in microfonul statiei , care
desigur era bine ascuns /camuflat in teren , de aici apare si denumirea de ,,vulpe”.
Acum se folosesc emitatoare care emit singure ,nemaifiind necesara
presenta operatorului. Acestea transmit fiecare indicativul sau ,desigur in cod
morse. Cind concurentul gaseste o ,,vulpe” acesta va consemna acest lucru
printro modalitate stabilita de organizatori,de regula o stampila.

,,Vulpe’’ ascunsa in liziera padurii
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Acest sport are diferite categorii:
Femei :
15, 17, 19, 21, 35, 50, 60 ani
Barbati :
15, 17, 19, 21, 40, 50, 60, 70 ani.
Pe parcursul concursului sunt ascunse in teren un numar de 5 emitatoare ,precum
si un emitator de directie
Femeile de 15, 50, 60, ani ,respectiv barbatii de 15, 60, 70 ani vor trebui sa
gaseasca 3 emitatoare iar in cazul gasirii acestora pe traseul cel mai scurt
distanta maxima va fi de 4-6 Km.
Barbatii de 21 de ani vor trebui sa gaseasca 5 emitatoare ,iar distanta de
parcurs minima va fi intre 9-12Km.
Celelalte categorii de virsta vor gasii 4 emitatoare ,iar distanta de parcurs
optima va fi de 6-19 Km.
Receptorul de radiogoniometrie se tine in mina ,castile desigur se tin pe
ureche.. Receptorul de radiogoniometrie poate determina directia unui semnal
emis de vulpe cu ajutorul antenei de ferita montat pe receptor ,dar si cu antena
baston. Miscind receptorul circular vom observa ca puterea semnalului se va
modifica. Putem deci determina directia in care semnalul este mai puternic si
directia in care acesta dispare.
La inceput utilizam doar antena de ferita .Vom observa ca in doua directii
vom avea semnal maxim si in doua directi semnal nul sau foarte slab.
Vezi figura de mai jos:

In cazul in care
axa antenei de ferita
din receptor este pe
directia emitatorului ,
nu vom putea auzii
semnalul emis de
vulpe .In cazul in
care
axa
antenei
receptorului
este
perpenticulara
pe
directia emitatorului
semnalul receptionat
este maxim.
In figura de mai sus acest lucru este evidentiat cu litera H.
Rotind receptorul vom observa doua maxime si doua minime.
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Cu aceasta vom determina ca la semnal maxim emitatorul ascuns
functioneaza si desigur vom afla si indicativul acestuia, apoi rotind receptorul pina
cind vom avea auditie zero vom determina directia vulpii.

In cazul in care utilizam ambele antene simultan ,cea de ferita si cea
baston, atunci vom obtine doar un senal puternic intr-o directie si un semnal nul in
alta directie.

Desigur directia vulpii s-ar putea determina si numai cu antena de ferita din
receptor dar ar fi nevoie de masurare directiei din doua puncte diferite.In acest caz
la intersectia celor doua directii se va gasii vulpea. Concurentii utilizeaza antena de
ferita doar la determinarea directiei, odata determinata trebuie sa decidem daca
emitatorul este in fata noastra sau in spatele nostru. Pentru acest lucru utilizam
ambele antene.
Emitatoarele din teren ,cele 5 , nu transmit concomitent ci pe rind, timp de 1
minut ,dupa care ciclul se reia. Ordinea este desigur 1-2-3-4-5. In concluzie ,daca
o vulpe de exemlu vulpea nr. 1 a terminat minutul in care isi transmitea indicativul
, o vom putea auzi din nou doar dupa 4 minute . Intre timp celelalte vulpi isi
transmit cite 1 minut indicativele.
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Emitatorul de directie ,de finis emite tot timpul,pe alta frecventa, concurentii la
final vor trebui sa ajunga aici. In cazul in care un concurent s-ar ratacii, semnalul
acestui emitator va fi permanent receptionat..
Semnalele morse emise de emitatoare au tonalitate diferita .Concurentii nu trebuie
sa cunoasca obigatoriu tot codul Morse, pentru a determina care din cele 5 vulpi
este auzita. Fiecare emitator transmite literele M si O dpa care transmite una sau
doua sau trei, sau patru, sau cinci semnale scurte.Emitatorul de fins ,care emite
continu trasmite doar literele M si O.
In cele ce urmeaza vom prezenta interiorul unui emitator miniatura :
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Concurentii primesc la start si o harta desigur pe ea nu sunt indicate locatiile
vulpilor .Aceasta se foloseste doar pentru o mai usoara orientare in teren. Ordinea
in care emit vulpile automate este 1-2-3-4-5. De regula nu aceasta este si traseul
cel mai scurt, ordinea de gasire optima a vulpilor poate diferii de ordinea de
emisie.
Secretul performantei in acest sport este pe linga o buna conditie fizica, si o
buna cunoastere a tehnicilor de radiogoniometrie si nu in ultimul rind o aparatura
performanta.
Radiogoniometria este distractiva,este un sport tehnico –aplicativ util
tinerilor si nu numai. Este recomandata tuturor celor care iubesc miscarea in
natura,contribuind prin aceasta la mentinerea sanatatii .
Autor : Nagy Lajos (HA8EN)
Traducere : prof. Kovacs Imre – YO2LTF
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REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE RADIOGONIOMETRIE
„CUPA DECEBAL”
din cadrul Concursului Național de Creație Tehnică și Radiogoniometrie „CUPA DECEBAL”
(Rezumat)



Aceste regului sunt stabilite şi folosite pentru concursul național de radiogoniometrie de
amator ,,CUPA DECEBAL” organizat de către Palatul Copiilor Deva, prof.Cucu Amalia.

Pentru fiecare echipă, pot fi înscrişi un număr nelimitat de concurenţi din aceeaşi categorie,
pentru ambele competiţii ( 3,5 şi l44 Mhz ). Alcătuirea echipelor se va face după cum urmează:
 a)
Juniori mici. La această categorie pot participa elevi pană la 15 ani.
 b)
Juniori mari. La această categorie pot participa elevi peste 15 ani.
 Unităţile școlare care intenţionează să participe la concurs vor trimite către unitatea
organizatoare, o scrisoare în care se specifică numărul de concurenţi, conducători, antrenori sau
alte persoane care vor însoţi echipa. Această scrisoare va fi expediată cu cel puţin 30 de zile
 Juriul de concurs va fi format din următorii membri:
- un preşedinte al juriului
- arbitrul principal
- tehnicianul de concurs
- conducătorii echipelor
 Concursurile vor fi organizate separat pe benzile de 3,5 Mhz. şi 144 Mhz. Concursurile pe
fiecare bandă se vor ţine în zile diferite.
- Unitatea organizatoare poate organiza simultan concursuri pe ambele benzi, pe trasee diferite şi
categorii de concurenţi diferite.
 Cinci emiţătoare ascunse, vor emite pe frecvenţele de 3,5 sau 144 Mhz. în următoarea ordine:
- În primul minut: emiţătorul nr. 1 va emite literele MOE
- În al doilea minut: emiţătorul nr. 2 va emite literele MOI
- În al treilea minut: emiţătorul nr. 3 va emite literele MOS
- În al patrulea minut: emiţătorul nr. 4 va emite literele MOH
- În al cincilea minut: emiţătorul nr. 5 va emite literele MO5
 Toate emiţătoarele de 3,5 Mhz. vor emite pe frecvenţe cuprinse între 3510 şi 3600 khz. Toate
emiţătoarele de 144 Mhz, vor emite în frecvenţe cuprinse între 144 şi 145 Mhz. Toate
emiţătoarele, cu excepţia balizelor vor emite pe aceeaşi frecvenţă. Balizele vor emite pe
frecvenţe semnificativ diferite de cea a emiţătoarelor de concurs. Stabilitatea frecvenţei va fi de
0,05 % sau mai bună. Emiţătoarele de 3,5 Mhz. vor avea o putere radiantă între 3 şi 5 waţi.
Emiţătoarele de 144 Mhz. vor avea o putere radiantă nu mai mică de 0,25 W şi nu mai mare de
1,5 W şi o modulaţie între 60% şi 90%.
 Fiecare concurent se va prezenta la start cu echipamentul său personal:
unul sau mai multe receptoare;
- antenă sau antene potrivite;
echipament de concurs corespunzător;
- baterie sau baterii potrivite;
busolă sau radio busolă;
- planşetă pentru hartă;
 Unitatea organizatoare va asigura pentru fiecare concurent:
- a) un tichet de start care va fi folosit ca un card de identitate dealungul traseului competiţiei;
- b) o hartă a zonei de concurs. Punctele de start şi sosire vor fi clar marcate pe hartă;
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c) numerele de start vor fi astfel concepute încât să poată fi fixate pe faţa şi pe spatele tricoului.

 Receptoarele împreună cu hărţile şi tichetele de concurs, vor fi înmânate concurenţilor cu 10
minute înainte de startul lor.
 Concurenţii vor pleca în traseu în grupe de maxim 5, la începutul fiecărui ciclu de emisiune,
adică atunci când începe să lucreze emiţătorul nr. 1. Grupele vor pleca în concurs din 5 în
5 minute.
 La start vor fi montate două culoare cu o lungime între 50 şi 250 de metri. Sfârşitul fiecărui
culoar nu trebuie să fie văzut nici de la start nici de la sfârşitul celuilalt culoar. La intrarea
pe fiecare culoar vor fi afişate categoriile de concurenţi care vor pleca în concurs pe
respectivul culoar.
 Emiţătoarele care trebuie descoperite de concurenţi sunt următoarele:
- Juniorii mari nu vor căuta emiţătorul nr. 5;
- Junioarele mari nu vor căuta emițătoarele nr. 2 și 4;
- Juniorii mici nu vor căuta emiţătoarele nr. 3 și 5;
- Junioarele mici nu vor căuta emiţătoarele nr. 5 şi 1;
 Organizatorul poate stabili pentru unele categorii şi altă variantă de descoperire a emiţătoarelor.
 Ordinea de descoperire a emiţătoarelor este la libera alegere a concurenţilor.
 După ce concurentul a descoperit toate emiţătoarele stabilite pentru categoria sa, sau câte a putut
descoperi în timpul limită va alerga la sosire folosind harta şi semnalele balizei.
 Timpul de terminare al concursului va fi marcat pentru fiecare sportiv la trecerea liniei de sosire
şi va fi anunţat imediat de către un arbitru.
 După trecerea liniei de sosire, concurentul va preda arbitrului tichetul de concurs şi numerele de
start
 . Pierderea sau nepredarea imediată a tichetului de concurs şi a numărului de start atrage
descalificarea concurentului.
 Este recomandat ca între start şi sosire să nu fie o distanţă prea mare.
arcată pe tichetul de concurs
Schimbarea sau modificarea unor prevederi ale prezentului regulament pot fi făcute de către
organizatori.
Director Palatul Copiilor Deva,
Prof. Cobori Sorina

Coordonator proiect,
Prof. Cucu Amalia-Mihaela

Membrii in consiliul director Silver Fox
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CoderDojo in Romania
Despre CoderDojo

CoderDojo este o miscare internationala, initiata in Irlanda in anul 2011 cu scopul de a oferi
copiilor interesati contextul in care sa poata invata programare intr-un mediu informal, prin
sesiuni regulate, in afara programului scolar (acesta este motivul pentru care sesiunile sunt, in
general, sambata).
La CoderDojo copiii invata sa programeze, sa dezvolte site-uri web, aplicatii, programe, jocuri
si multe altele. Dojo-urile sunt initiate, conduse si mentorate de voluntari. Dojo-urile pot organia
si alte tipuri de evenimente: tururi ale companiilor de tehnologie, primirea in vizite a unor
profesionisti care sa povesteasca despre cariera lor, samd. Pe langa faptul ca invata cod,
participantii intalnesc persoane cu interese similare, pot expune proiectele la care lucreaza, se
pot lauda cu munca lor. CoderDojo transforma programarea intr-o experienta sociala si
distractiva.
CoderDojo are o singura regula: “Fiti cool!”. Asta se traduce prin a nu provoca probleme, a nu
minti, a nu pierde timpul propriu si al celor din jur, a lega prietenii si a comunica pe teme de
interes comune cu cei din jur.
In acest moment (ianuarie 2016), CoderDojo numara aproape 1250 de dojo-uri in circa 70 de
tari.
CoderDojo in Romania
Primele implementari CoderDojo in Romania au
fost initiate de Mavenhut Ltd., NextSteve
Group, Telekom Romania (pe atunci
Romtelecom) si Timisoara Startup Hub.
Actualmente, evenimentele CoderDojo sunt
derulate de echipe de voluntari in orasele Bucuresti, Timisoara,
Arad, Calarasi, Iasi, Cluj-Napoca, Oradea, Orastie, Lugoj, Resita,
Salonta, Siret si in comunele Dumbravita, Mosnita-Noua, Giroc,
Sacalaz din judetul Timis. In pregatire sunt dojo-uri la in diverse
localitati de diferite marimi din tara.
Participarea copiilor este gratuita, iar toti cei care se implica (mentori, organizatori) sunt
voluntari.
Toate echipele implicate isi doresc sa creeze un mediu inspirational si primitor pentru copiii
participanti, membri ai generatiei de "digital natives".
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În 19 ianuarie 2017 se împlinesc patru ani de la
inaugurarea primului CoderDojo în Timișoara.
După un an de pauză, dorim să reluăm bunul obicei
de a sărbători activitatea și realizările copiilor și
tinerilor ninjas și a mentorilor lor, obicei construit prin
evenimentele aniversare din 2014 și 2015.
În acest scop, invităm sutele de ninjas activi în cele
13 dojo-uri din Zona Metropolitană Timișoara, pe
mentorii și părinții acestora, dar și reprezentanții
organizațiilor partenere în 21 ianuarie, la ora 16.30 în
Aula Magna a Universității de Vest Timișoara la o
Gală Aniversară.
Îi vom evidenția pe cei mai dedicați dintre mentori și
pe cei mai promițători dintre învățăcei, vom prezenta
cele mai spectaculoase proiecte dezvoltate în ultimul
an și vom evoca momentele deosebite ale
evenimentelor pe care le-am organizat sau la care am
participat. Le vom arăta partenerilor și suporterilor
noștri și întregii comunități locale ce rezultate generează suportul pe care îl primim, care ne
sunt planurile imediate, pentru anul 2017 și de ce putem spune că, cel puțin pe termen mediu,
viitorul sectorului tech din Timișoara sună foarte bine!
Ca de obicei, vom fi cool, alternând prezentările și secvențele de premiere cu momente
artistice avându-i ca protagoniști pe cei mai talentați dansatori și interpreți dintre ninjas sau
colegii lor de generație și cu pauze de energizare cu gustări, fructe și deliciosul tort CoderDojo.
Seara se va încheia în forță, printr-un mini-concert susținut de Thea and The Sky Walkers.
Ca de obicei, vom fi cool, alternând prezentările și secvențele de premiere cu momente
artistice avându-i ca protagoniști pe cei mai talentați dansatori și interpreți dintre ninjas sau
colegii lor de generație și cu pauze de energizare cu gustări, fructe și deliciosul tort
CoderDojo. Seara se va încheia în forță, printr-un mini-concert susținut de Thea and The Sky
Walkers.
Toți cei care doresc să sprijine activitățile CoderDojo din Timișoara o vor putea face
adjudecând, în cadrul unei licitații de tipul ”silent auction”, lucrări de artă vizuală donate de
tineri artiști și fotografi locali sau participând la o tombolă cu câștiguri constând în gadget-uri,
cărți și tricouri purtând brand-ul CoderDojo.

Din mesajul domnului presedinte Radu Ticiu
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Educație si creativitate tehnică la Tabăra de Vară CoderDojo Romania 2016
La a treia sa ediție, Tabăra de Vară, și-a consolidat statutul de cel mai mare eveniment multidojo al rețelei CoderDojo România, după ce a reunit în cetatea istorică a orașului Alba-Iulia
peste 80 de ninjas cu vârstele cuprinse între 7 și 17 ani, proveniți din 15 dojo-uri. Pentru prima
oară evenimentul a devenit internațional prin participarea unor mentori și ninjas din Moldova,
Serbia și Turcia.
Găzduit de Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, evenimentul cu durata de o
săptămână a inclus activități educative din domeniul programării, complementate de
experiențe de relaxare și de învățare în domenii non-tehnice.

Cele două sesiuni zilnice de coding au grupat participanții în ateliere de Scratch, Web
Development, Algoritmică, Limbaje de Programare Avansate, Unity/Game Development,
Robotică/Embedded, Web Design în cadrul cărora au fost dezvoltate peste 25 de proiecte care
au ajuns să fie prezentate în cadrul unui eveniment non-competitiv de tipul Demo-Day. De la
versiuni dezvoltate în Scratch ale bine-cunoscutului joc Lemmings la un model de
automatizare domestică, de la pagini web care au reflectat desfășurarea taberei la versiuni
C++ a câtorva cunoscute jocuri (Snake, Tetris, etc.) sau implementări ale Conway`s Game of
Life, proiectele prezentate la Demo-Day au reflectat noile cunoștințe și abilități transmise
copiilor și tinerilor de cei 15 mentori dedicați reprezentând dojo-uri din Timișoara, Oradea,
București și Chișinău. Alte activități desfășurate au vizat introducerea unor concepte și tehnici
din domeniul inovării în grupuri și organizații mici (în cazul celor mai mari dintre ninjas) sau
jocuri de grup pentru dezvoltarea abilităților sociale (pentru cei mai mici dintre ninjas).
În ciuda densității activităților specifice
CoderDojo desfășurate, programul taberei a
oferit participanților oportunitatea de a asista la
ceremonia schimbării gărzii în Cetatea Alba
Carolina, de a simți efortul și valul de
adrenalină pe circuitele aeriene și tirolienele
dintre copacii Parcului de Aventură Dynamis
Alba-Iulia, sau efectiv să joace baschet, fotbal
sau board games cu colegii. Toți participanții au
petrecut o zi vizitând :
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Castelul Huniazilor din Hunedoara

Geoparcul Țării Hațegului,

intrând în lumea cavalerilor medievali sau
aflând informații despre dinozaurii din specia
Balaur Bondoc. Construind pe succesul
Taberei de Vară CoderDojo România 2016,
organizatorii de la Asociația Banat IT,
platforma formală a activităților CoderDojo în
Timișoara și, sperăm, Universitatea ”1
Decembrie 1918” Alba-Iulia vor proiecta ediția
din 2017 care va fi deschisă participării
echipelor de mentori și ninjas din România și
din străinătate, interesate să învețe, să
programeze și să se relaxeze într-una dintre
cele mai frumoase și bine conservate
fortărețe medievale din întreaga Europă
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În numărul următor :
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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: yo2ltf@yahoo.com
GRATIS : www.yo2kqk.kovacsfam.ro
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