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ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE TEHNICI INTERACTIVE DE GRUP-O NECESITATE A LUMII 
CONTEMPORANE  

(STRATEGIILE DIDACTICE CARE AU DAT REZULTATE)  
Prof. LILIANA STANCU – Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești  

 
 

Motto: ,,Un profesor nu trebuie să-şi piardă vremea punând întrebări care urmaresc să 
dezvăluie ce nu ştie elevul, deoarece adevărata artă a examinării constă în a afla ce ştie 
de fapt elevul sau ce poate să ştie!”  
                                                                                                                  ( Albert Einstein)  
 

Metodele de învăţământ („odos”=cale, drum; „metha”=către, spre) reprezintă căile folosite în şcoală 
de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa.  

 
Predărea-învăţărea presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l implice pe elev în 

procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru 
învăţare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel elevul este ajutat să înţeleagă 
lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce a învăţat.  

 

Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, ele reprezentând latura executorie, de 
punere în acţiune a întregului ansamblu ce caracterizează un curriculum dat.  

În acest context, metoda poate fi considerată ca instrumentul de realizare cât mai deplină a 
obiectivelor activităţii instructive.  

 
„Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în 
cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (⌊1⌋,prof.Sorin Cristea)  

 
„Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. << 
Activ >> este elevul care depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune 
mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe.  

 

<< Activismul exterior >> vine deci să servească drept suport material << activismului interior >>, 
psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” ([3]Ioan Cerghit)  

 
Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie şi cu personalitatea profesorului şi gradul de 

pregătire, predispoziţie şi stilurile de învăţare ale grupului cu care se lucrează.  
 
După funcţia didactică principală putem clasifica metodele şi tehnicile interactive de grup astfel:  
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Metoda predării/învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar);  
Metoda Jigsaw (Mozaicul);  
Citirea cuprinzătoare;  
Cascada (Cascade);  
STAD (Student Teams Achievement Division) – Metoda învăţării pe grupe mici;  
TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe;  
Metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles);  
Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii:  
Brainstorming; Starbursting (Explozia stelară); Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward 

de Bono); Caruselul; Multi-voting; Masa rotundă; Interviul de grup;  
Metode de cercetare în grup:  
• Tema sau proiectul de cercetare în grup;  
• Experimentul pe echipe;  
• Portofoliul de grup;  

 
Prin metoda predării/învăţării reciproce elevii sunt puşi în situaţia de a fi ei înşişi profesori şi de a explica 

colegilor rezolvarea unei probleme. Astfel copiii sunt împărţiţi pe grupe de câte patru, în care fiecare are un rol bine 
definit: unul este rezumator – cel care face un scurt rezumat al textului citit, unul este întrebătorul grupului – cel 
care pune întrebări clarificatoare (unde se petrece acţiunea, de ce personajul a reacţionat aşa, ce sentimente îl 
stăpâneau pe..., ce înseamnă...), altul este clarificatorul – el trebuie să aibă o viziune de ansamblu şi să încerce să 
răspundă întrebărilor grupului, iar cel de-al patrulea copil este prezicătorul – cel care îşi va imagina, în colaborare 
însă cu ceilalţi care va fi cursul evenimentelor. Metoda este foarte potrivită pentru studierea textelor literare sau 
ştiinţifice. Elevii aceleiaşi grupe vor colabora în înţelegerea textului şi rezolvarea sarcinilor de lucru, urmând ca 
frontal să se concluzioneze soluţiile. Grupele pot avea texte diferite pe aceeaşi temă, sau pot avea fragmente ale 
aceluiaşi text. Ei pot lucra pe fişe diferite, urmând ca în completarea lor să existe o strânsă colaborare, sau pot 
lucra pe o singură fisă, pe care fiecare să aibă o sarcină precisă.  

Avantajele acestei medote de lucru sunt indiscutabile: stimulează şi motivează, ajută elevii în învăţarea 
metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le poate folosi apoi şi în mod 
independent, dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei şi capacitatea de ascultare 
activă, stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a selecţiona esenţialul.  

 

Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor interdependente” este o 
strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care 
trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, 
celorlalţi colegi. Metoda presupune o pregătire temeinică a materialului dat spre studiu elevilor. 
Educatorul propune o temă de studiu pe care o împarte în patru sub-teme. Pentru fiecare temă în parte 
educatorul trebuie să dea un titlul, sau pentru fiecare să pună o întrebare. Fiecare membru al grupei va 
primi ca obiect de studiu materiale necesare fiecărei sub-teme, pentru care va alcătui şi o schemă. La 
sfârşit elevii îşi comunică ce au învăţat depre sub-tema respectivă. Aranjarea în clasă a grupurilor trebuie 
însă să fie cât mai aerisită, astfel încât grupurile să nu se deranjeze între ele. Obiectul de studiu poate 
constitui şi o temă pentru acasă, urmând ca în momentul constituirii mozaicului fiecare “expert” să-şi 
aducă propria contribuţie.  

 
Elevii vor avea de studiat acasă materiale referitoare la aceste teme. Tema lor va fi să caute şi ei alte 

materiale legate de subiectul în care vor trebui să devină experţi. În primele 20 de minute ale orei ei se 
vor întruni în grupuri de experţi pe sub-teme, aşa cum sunt pe lista afişată. Fiecare va completa o fişă, 
consultându-se cu ceilalţi. Fişa va cuprinde cerinţe specifice materialelor studiate. După completarea 
fişei, elevii se vor regrupa: toţi cei cu numărul 1 vor forma o grupă, toţi cei cu 
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numărul 2 vor forma a doua grupă etc. În cadrul acestei grupe ei îşi vor prezenta materialele şi 
concluziile la care au ajuns.  

Este foarte important să educăm imaginaţia elevilor ,pentru că a fi un om imaginativ înseamnă să te 
poţi adapta în situaţii diverse.  

 
Brainstorming-ul sau „evaluarea amânată” ori „furtuna de creiere” este o metodă interactivă de dezvoltare 

de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în cadrul căreia fiecare vine cu o mulţime de 
sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei 
dezbătute. Calea de obţinere a acestor soluţii este aceea a stimulării creativităţii în cadrul grupului, într-o atmosferă 
lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Specific acestei metode este şi faptul că 
ea cuprinde două momente: unul de producere a ideilor şi apoi momentul evaluării acestora (faza aprecierilor 
critice). La clasele mici posibilele teme pentru o asemenea dezbatere de grup sunt legate de crearea de reguli şi 
obţinerea de soluţii cu aplicabilitate largă, valabile întregii clase: întocmirea regulamentului de ordine interioară al 
clasei, al şcolii, obţinerea de calificative mai bune la anumite discipline, aranjarea sălii de clasă.  

 
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii individuale cu cea 

desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al 
colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. 
Această metodă are mai multe faze: faza introductivă – învăţătorul enunţă problema, faza lucrului individual – 
fiecare elev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea problemei, faza lucrului în perechi – elevii se 
consultă cu colegul de bancă, sunt notate toate soluţiile apărute, faza reuniunii în grupuri mai mari – elevii le 
consultă asupra soluţiilor în grupuri alcătuite dintr-un număr egal de perechi, faza raportării soluţiilor în colectiv şi 
faza decizională. Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda piramidei are 
avantajele stimulării învăţării prin cooperare, al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea ideilor emise 
individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Dezavantajele înregistrate sunt de ordin evaluativ, deoarece 
se poate stabili mai greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui participant.  

 

Metoda ciorchinelui reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau modurilor de 
realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care 
conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse.  

Este o tehnică de predare-învăţare menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze 
conexiunile de idei. Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor 
însuşite anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe evidenţiind propria 
înţelegere a unui conţinut.  

Etapele metodei:  
▪ Pe mijlocul foii se scrie un cuvânt sau o propoziţie (nucleu)  
▪ Elevii sunt invitaţi să scrie cuvinte sau sintagme care le vin în minte în legătură cu tema propusă  
▪ Cuvintele sau ideile vor fi legate prin linii de noţiunea centrală  
▪ Elevii lucrează în grupe  
▪ Fiecare grupă prezintă “ciorchina” proprie  
▪ Se analizează fiecare “ciorchină” şi se efectuează una comună pe tablă dirijată de profesor  
▪ După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile şi legăturile create pentru a dezvolta idei 
despre conceptul propus.  
▪ Prin acest exerciţiu se încurajează participarea întregii clase. Poate fi folosit cu succes la evaluarea 
unei unităţi de conţinut dar şi pe parcursul predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi.  
▪ Stimulează conexiunile dintre idei  
▪ Iese în evidenţă modul propriu de a înţelege o temă anume 
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▪ Realizează asociaţii noi de idei sau relevă noi sensuri ale ideilor  
▪ Caută căi de acces spre propriile cunoştinţe  
 

Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique) presupune deducerea de conexiuni între idei, 
concepte, pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare 
care se construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr.  

Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor 
teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare dintre aceste noi teme centrale se vor 
construe câte alte noi 8 idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de 
studio pentru care trebuiesc dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte.  

Etapele metodei:  
▪ Construirea diagramei;  
▪ Scrierea temei centrale în centrul diagramei;  
▪ Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema centrală. Acestea se trec în cele 8 
“petale” ce înconjoară tema centrală, în sensul acelor de ceasornic.  
▪ Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte 8 cadrane  
▪ Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi consemnarea lor în diagramă. 
Se completează în acest mod cât mai multe cadrane.(“flori de nufăr”)  
▪ Etapa evaluării ideilor. Se analizează diagramele şi se apreciază rezultatele din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi aplicaţii şi teme de studio în lecţiile 
viitoare.  
 

Evaluarea ideilor cu privire la stimularea şi dezvoltarea potenţialului creative poate avea şi o utilitate 
practică. Astfel, ţinându-se cont de sugestiile oferite, se poate reamenaja sala de curs, creându-se astfel un 
“laborator al creativităţii”, în conformitate cu expectaţiile elevilor: se poate decora clasa cu picture făcute de 
elevi, cu fotografii din timpul copilăriei, cu peisaje desenate sau fotografiate, cu jocuri menite să stimuleze 
creativitatea şi alte materiale didactice, materiale video cu activităţi creative sau spectacole realizate de ei sau 
de colegii lor.  

Tehnica lotus poate fi desfăşurată cu success în grup, fiind adaptabilă unor largi categorii de vârstă şi de 
domenii. Există şi posibilitatea dezvoltării unui Lotus individual, ca exerciţiu de stimulare a creativităţii şi de 
autoevaluare. De exemplu, tema centrală ar putea fi întrebarea: “ Ce ţi-ai dori să studiezi?”, la care s-ar putea 
propune 8 domenii şi pentru fiecare ar fi consemnate care ar fi conţinuturile ce corespund interesului 
subiectului.  

Această tehnică este o modalitate de lucru în grup cu mari valenţe formative-educative. Stimulează şi 
dezvoltă capacităţi ale inteligenţei lingvistice, ale inteligenţei interpersonale, ale inteligenţei 
intrapersonale(capacitatea de autoînţelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii ), ale 
inteligenţei naturaliste (care face omul capabil să recunoască, să clasifice, să se inspire din mediul 
înconjurător), ale inteligenţei sociale(capacitatea de relaţionare)  

 

Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat  
Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită 

temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie.  
Pentru a folosi această metodă puteţi parcurge următoarele etape:  

• Elevii formează perechi şi fac o listă cu tot ceea ce ştiu despre tema ce urmează a fi discutată. În 
acest timp construiţi pe tablă un tabel cu următoarele coloane: ştiu/vreau să ştiu/am învăţat.  
• Cereţi apoi câtorva perechi să spună celorlalţi ce au scris pe liste şi notaţi lucrurile cu care toată 
lumea este de acord în coloana din stânga.  
• În continuare ajutaţi-i pe elevi să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu sunt siguri. Aceste 
întrebări pot apărea în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produse de curiozitatea 
elevilor. Notaţi aceste întrebări în coloana din mijloc.  
• Cereţi-le apoi elevilor să citească textul. 
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• După lectura textului, reveniţi asupra întrebărilor pe care le-am formulat înainte de a citi textul şi pe 
care le-am trecut în coloana „vreau să ştiu”. Vedeţi la care întrebări s-au găsit răspunsuri în text şi 
treceţi aceste răspunsuri în coloana „am învăţat”. În continuare, întrebaţi-i pe elevi ce alte informaţii au 
găsit în text, în legătură cu care nu au pus întrebări la început.  
 

SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii)  
Ca metodă este tipică pentru etapa de realizare a sensului (învăţare, comprehensiune).  
Cunoştinţele anterioare ale elevilor evidenţiate prin activităţi specifice de evocare se folosesc ca bază 

de plecare pentru lectură.  
Presupune următoarele etape:  

• În timpul lecturii elevii marchează în text, cunoştinţele confirmate de text, cunoştinţele infirmate, 
cunoştinţele noi, cunoştinţele incerte.  
• După lectură informaţiile se trec într-un tabel.  
• Informaţiile obţinute individual se discută în grup, apoi se comunică de către grupuri profesorului care 
le centralizează într-un tabel la tablă.  
 
CUBUL  
Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate următoarele 
etape:  
• Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, 
aplică, argumentează.  
• Anunţarea temei.  
• Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului.  

- Descrie: culorile, formele, mărimile etc.  
- Compară: ce este asemănător, ce este diferit.  
- Analizează: spune din ce este făcut.  
- Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?  
- Aplică: la ce poate fi folosită?  
- Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale.  
▪ Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe.  
▪ Afişarea formei finale pe tablă.  

 
Acestea sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Fiecare dintre ele înregistrează 

avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. Pedagogul este acela 
care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv 
de elevi. Important este însă ca dascălul să fie acela care mereu va căuta soluţii la problemele instructiv – 
educative ce apar.  

În teoria şi practica didactică contemporană, problematica instuirii interactive cunoaşte abordări ştiinţifice 
noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce susţin participarea activă şi reflexivă a elevilor în 
procesele învăţării şi evaluării. Ea “reprezintă un tip superior de instruire, care se bazează pe activizarea 
subiecţilor instruirii, pe implicarea şi participarea lor activă şi deplină în procesul propriei formări, precum şi pe 
instaurarea de interacţiuni, schimburi intelectuale şi verbale, schimburi de idei, confruntare de opinii, 
argumente etc. între aceştia.”  

 
BIBLIOGRAFIE:  

1. ,,Strategii şi demersuri activ-participative’’ – suport de curs  

2. ,,Metode de nota 10’’ – Ed. Risoprint- 2004  

3. Cerghit Ioan -„Metode de învăţământ- Ed. Polirom 2006  

4. Ionescu C. –„Strategii de predare şi învăţare”-Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1992  

5. Învăţarea activă-Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti 2011  

6. Ghid al activităţii metodice în şcoală-Ed. ART 2014 
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Lumânare electronică 
Becul se aprinde cu un chibrit , se stinge suflând cu putere asupra lui  

 
 

Omenirea foloseste de mii de ani luminarea .Luminarea este facuta din ceara sau din seu, mai 
nou din parafina.Din cele mai vechi timpuri a fost singura sursa de lumina pe timp de noapte. 
Odata cu descoperirea becului electric  (Thomas Edison, 1879.) luminarea a cazut in declin 
,locul ei fiind luat de becul alimentat de curentul electric. Acum se folosesc aproape in 
exclusivitte lampi electrice cu becuri.  Folosirea luminarilor este oportuna de zilele festive sau 
in ceremoniile religioase. 
 

Toata lumea stie ca luminarea ca sa dea lumina 
trebuie aprinsa cu un chibrit de regula. Cind dorim sa 
o stingem ,suflam cu putere si flacara se stinge.Din 
punct de vedere tehnic cuplarea se face cu chibritul , 
decuplarea se face suflind. 
 De asemenea se stie ca aprinderea unui bec se face 
cu ajutorul unui intrerupator care va fi in 
pozitia ,,I” cind este cuplat si in pozitia 
,,O” cind este decuplat. 
 
Pare de neinteles dar vom vedea ca 
paradoxal vom aprinde un bec cu un chibrit si-l vom 
stinge suflind pe el. 
 

Schema bloc: 
 

 
Figura 1.  

 
In figura 1 se arata schema bloca dispozitivului ce va actiona asupra becului .  
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1. Senzor de lumina . rolul sau este de a sesiza lumina produsa de batul de chibrit 

,lumina mai mare decit lumina ambientala  Senzorul este montat int-o cutie inchisa 
,doar prin gaura de 3mm va putea trece lumina la el. 

2. Prelucrarea semnalului . senzorul de lumina nu poate comuta singur un releu sau un 
comutator, motiv pentru care s-aintercalat un bloc amplificator de semnal. 

3. Comutatorul  (releul). Dupa ce circuitul de comanda va genera semnalul suficient 
pentru a actiona releul acesta va aprinde respectiv stinge becul.  

4. Sursa de lumina (becul). Becul va lumina atunci cind vom aprinde flacara de la chibrit. 
5. Sursa de energie (bateria ). Bateria asigura tensiunea necesara functionarii intregului 

montaj. 
 
Dupa cum am explicat cu ajutorul luminii date de flacara chibritului vom putea aprinde 
becul.Daca este flacara becul va lumina daca nu este flacara becul nu va lumina. Daca 
aprindem un bat de chibrit acesta va arde o perioada dupa care evident se va stinge, caz in 
care si becul se va stinge. 
 
In figura 2. se arata ce se poate face pentru a se pastra becul aprins. 
 

 
Figura 2.  

 
Becul trebuie pozitionat deasupra gaurii de 3 mm. Lumina generata de bec preia rolul flacarii 
de chibrit si va transmite lumina senzorului ,senzor care va mentine apins becul. Deci becul se 
va putea aprinde ca si o luminare cu un bat de chibrit.… 
Aceasta mentinere a formei becului poarta denumirea de automentinere. 
 
Dispozitivul nostru va mentine becul aprins atita timp cit lumina becului va ajunge prin gaura 
de 3mm la fototranzistor.Daca vom sufla asupra becului acesta se va deplasa datorita 
curentului de aer, deci lumina nu va mai ajunge prin gaura de 3mm la fototranzistor, motiv 
pentru care becul se va stinge,  Vezi figura 3. 
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Figura 3.  

 
Becul se va fixa cu fire subtiri de  (0,3 – 0, 5 mm diametru) pentru a se putea misca usor cind 
se va sufla asupra becului. Vezi figura 4:  
 

 
Figura 4.  
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Schema de principiu: 
 
 In figura 5 se prezinta schema de principiu. 
 

RL

T

VR

L

PT

BC109

BPW17N

D31A5110

100K

+ 9V

- GND

6

21, 14

7, 8

b

c

e

ce

6,3 - 9V

 
Figura 5.  

 
PT – Senzor de lumina. In schema bloc este reprezentat in blocul nr.1.  

 
Senzorul de lumina este un fototranzistor de tip 
BPW17N care are configuratia  NPN . are doua 
terminale respectiv emitor(E) si colector (C).baza nu 
este scoasa, dar desigur baza este cea care sesizeaza 
lumina. 
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Ochiul uman poate percepe raze de lumina cu lungimea de unda de  380-780 nanometri. Asta 
este si spectrul vizibil. 
Sensibilitatea fototranzistorului de tip BPW17N este maxima tocmai in domeniul 600-800 
nanometri .In acest interval sunt cuprinse culorile rosu, portocaliu si galben. Lumina produsa 
de chibrit are tocmai aceasta culoare,motiv pentru care s-a ales acest tip de fototranzistor.  
Parametri mai importanti ai fototranzistorului sunt prezentate in foaia de catalog a 
producatorului de mai jos: 
 

 
 
T si  VR – prelucrare semnal.In schema bloc sunt reprezentate la blocul nr.2 . 
Tranzistorul ,,T” este un tranzistor de tip BC 109 ,de uz general de tip NPN. In montajul nostru 
acest tranzistor este pe post de comutator.Pe baza tranzistorului ajunge fototranzistorul ,,PT” 
precum si semireglabilul ,respectiv rezistenta de 100K in cazul nostru. Cind fototranzistorul 
,,PT” intra in conductie ,tensiunea pe baza tranzistorului ,,T” va determina intrarea acestuia in 
conductie .Initial in schema a fost prevazuta o rezistenta semivariabila pentru a putea stabili cu 
exactitate trecerea in conductie a tranzistorului ,,T” .(pentru a evita cuplarile false, nedorite, 
datorita luminii din exterior).  
La montjul de test in locul semireglabilului s-a folosit o rezistenta fixa de 100 KΩ.  
 
RL – intrerupator (releu). In schema bloc este prezentat la nr. 3. 
 „RL” este un releu de tip ,,reed”montat conform schemei in emitorul tranzistorului, cind 
tranzistorul conducereleul va anclansa si va alimenta lampa L. Tipul releului este   D31A5110, 
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care are configuratia dual in linie ca si circuitele integrate cu 14 pini.Releul are bobina de 12V 
curent continu . 
 
L – sursa de lumina (bec). In schema bloc este prezentata la nr.4 . 
La montajul de test s-a folosit un bec de scala radio de 6.3V 
 
Sursa de tensiune. Este prezentata in schema bloc la nr. 5. 
A fost folosita o baterie alcalina de 9 V. 
 
Asamblarea finala: 
 
In fotografiile de mai jos se prezinta ,,luminarea electronica”Cutia a fost realizata din placaj din 
lemn cu o grosime de 3 mm. In partea de sus a cutiei se practica doar o gaura de 3 mm, 
deasupa gaurii este ,,spinzurat” un bec ,cu un conductor foarte subtire (sirma de 
bobinaj).Aceste fire sevesc si la alimentarea cu tensiune a becului. Becul este sustinut de ele 
doua fire agatate de un suport in forma de ,,spinzuratoare „ In gaura este introdus un 
fototranzistor prin partea de jos. 
Cutia inchisa are de fapt un sertar care se poate deschide ,unde se gaseste partea electronica 
precum si bateria. Cind serarul este inchis ,nimeni nu banuieste ce se gaseste in el,de ce 
lumineaza becul cind se aprinde chibritul.Din acelasi motiv firele de alimentare ale becului sunt 
bagate in suportul,,spinzuratorii” pentru a nu se vedea.  
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Realizează montajul electronic conform descrierii şi surprindeţi prietenii ! 
 

 
                                                                                      Autor : Nagy Lajos  - HA8EN 
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Se poate si altfel ... 

Educaţia tinerilor în Emiratele Arabe Unite... 

  

Sunt Delia și sunt din Petroşani, Hunedoara 

 

  
Sunt elevă în anul 7 la Wolsey Hall  , Oxford, Marea Britanie.  

                                                Actualmente locuiesc cu parinţii în România, şi învaţ la domiciliu. 
Am auzit despre activitatea de robotică, desfasurată la Clubul Copiilor din Petroşani, din 

presa locală. Am aflat de rezultatele obţinute de elevii înscrişi la cercul de Electromecanică , 
coordonaţi de domnul profesor, Imre Kovacs. M-am înscris şi eu ,si de atunci frecventez de 
două ori pe săptămână orele de robotică, ale domnului profesor. 

Astăzi vă voi povesti despre experiențele mele 
din diferite forme de invaţământ pe care le-am trăit în 
diferite țări din lume.  

Înainte de a intra in subiect, permiteți-mi să vă 
povestesc despre ceea ce fac acum: scoala acasa. Sa 
va explic care este programul meu zilnic de scoala.  

Odată ce depinde doar de tine sa-ti organizezi 
propriul program, deviii mai responsabil și mai capabil, 
și mai ales, mai independent. 

 O data ce ma conectez online pe site-ul scolii, 
stiu ce am de facut in fiecare zi, și, de asemenea, cu 
ajutorul manualelor parcurg lectiile si invat. Curriculum-
ul școlii cuprinde limba engleză, matematică și știință, 
fiecare dintre ele fiind organizate în module. Știința 
include chimie, fizică și biologie. 

 Un modul este format din aproximativ 4 subiecte. 
La sfârșitul fiecărui modul, am un fel de test, pe care îl 
prezint profesorilor mei, ei imi dau o nota și apoi pot 
trece la următorul modul. 

 De exemplu, un subiect de știință ar fi despre "Lumină" sau "Sunet", iar testul include 
întrebări din toate aceste subiecte.  

Unul dintre avantajele de a face scoala acasa este că îmi pot schimba cu ușurință rutina 
zilnică, așa că atunci când trebuie să călătoresc într-o zi de școală, pot să recuperez intr-o alta 
zi. Pot lucra oriunde, chiar in masina sau in aer liber. Nu pierd lectii, la fel ca majoritatea 
elevilor atunci când nu merg la școala. Un alt avantaj ar fi că nu trebuie să mă trezesc atât de 
devreme, așa că sunt bine odihnita și plina de energie când încep să lucrez. De cele mai multe 
ori am un program aglomerat.  
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O zi tipica incepe cu rutina de dimineață, apoi să încep să invat la ora 9:00 dimineața. 

După ce am parcurs toate subiectele până la ora 12:00, o ajut pe mama sa pregatasca masa 
de prânz. Îmi termin pauza de prânz pe la ora 1:00. Dupa aceea, intr-o zi mai putin  
aglomerata, de obicei mă relaxez sau ies afara la aer până la ora 16:00 cand cant la pian timp 
de o oră. Sunt epuizata, si stau cu telefonul sau cu o carte in mana până pe la 6:30, când 
mama pregateste cina și uneori o ajut. 

 
Chiar îmi place să gătesc, 

pentru că îmi place să experimentez 
gusturi noi. Nu am fost niciodată 
pretențioasa la mâncare, am mâncat 
de toate, fie picant, sărat, acru. Îmi 
place, in special, mâncarea asiatică 
datorită varietății condimentelor pe 
care le folosesc. Cred că faptul ca am 
trait in China cand eram mica, mi-a 
influențat alimentia în mod pozitiv, 
pentru că toate mancarurile de acolo - 
și vreau să spun chiar toate - sunt 
picante. După ce am mancat numai 
mancaruri picante timp de cinci ani, aș 
putea mânca un fel de mancare 
chinezesc cu nivel de iuteala de 

aproximativ 4 ardei iuti din 5! In privinta alimentatiei, mutarea în Emiratele Arabe Unite a fost 
cu adevărat interesantă, m- am indragostit de mâncarea indiană, precum și mâncarea lor 
arabă! 

 Dacă vă duceți vreodată în Emiratele Arabe Unite, acestea sunt alimentele pe care 
trebuie să le încercați:  
• Hummus (O salata araba din naut care merge bine cu legume)  
• Butterchicken picant (Aceasta este de departe cea mai bună mâncare indiană) 
 • Shawarma (poți pune orice în ea!)  

Acum, tot ce v-am spus este minunat, nu? Dar, permiteți-mi să vă povestesc despre 
rutina mea intr-o zi foarte aglomerata. După ce termin lectiile, la ora 1:30 merg la o lectie de 
chineză timp de 2 ore, apoi mă grăbesc să ajung la clubul de drama. Imediat după aceea, 
merg la Aikido de la ora 5:00 și termin cu toate acestea la ora 7:00. Pfiu! Mă odihnesc până la 
ora cinei. A fost o zi foarte plina pentru prima zi a săptămânii, nu?  

 
Să trecem la cum este  școala în alte țări.  
 
În România, am terminat clasa 1-a, apoi m-am mutat în Emiratele Arabe Unite, așa că 

ar trebui să fiu în clasa 2-a, nu? Gresit! Am fost clasa 2-a doar pentru câteva săptămâni, dar 
apoi m-au evaluat și am trecut testul de la sfârșitul clasei a 3-a! Așa că m-am mutat în clasa 4-
a. Eram într-adevăr tocilara clasei acolo, pentru că niciunul dintre copii nu voia să învețe! Sa  

 
citeasca era o corvoadă pentru ei, și abia puteau citi cu voce tare fără să se oprească la 

fiecare câteva secunde! Fetele au fost mai bune, le-a plăcut să citească, dar majoritatea 
depuneau efort doar suficient pentru a trece clasa. Toți băieții vroiau doar să joace fotbal și să- 
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i tachineze pe ceilalti. Am învățat să mă descurc cu ei, pentru că am un dar (mama mea crede 
că e enervant) - am întotdeauna o replica la tot ce ei imi spun! Ei spun că sunt tocilara, eu le 
rapund că ei vor fi aceia care vor lucra pentru mine în in viitor. Este un pic enervant, recunosc, 
dar s-a dovedit util atunci este vorba de baieti agresivi. 

Permiteți-mi să vă povestesc despre o zi la școală in Emiratele Arabe Unite. În 
România, zilele săptămânii de scoala sunt de luni până vineri. Dar în Emiratele Arabe Unite, 
zilele săptămânii de scoala sunt de duminică până joi! A durat putin pana să mă obișnuiesc. 
Mă trezeeam dimineața la ora 6:00 și mergeam la școală. Deoarece mulți copii ca mine 
ajungeau mai devreme decât trebuia, obișnuiam cu totii să ne jucăm mult. Când toata lumea 
ajungea la socala în cele din urmă, ne aliniam intr-un careu la unul, Anul 1 într-o linie, Anul 2 o 
alta linie si tot asa. 

 
Directorul nostru anunța eventualele evenimente sau concursuri și urmarem cu se ridica 

steagul în timp ce cântam imnul național al Emiratelor Arabe în 
limba araba. A fost interesant, pentru că în România nu se cântă 
imnul în fiecare dimineață, dar acolo se întâmpla. Acum știu 
imnul Emiratelor Arabe Unite, deși nu sunt cetățean al acelei 
tari. Aș vrea să se intample acest lucru și în România, pentru ca 
elevii să învețe imnul nostru național. După această ceremonie, 
care se întâmpla la ora 7:00, mergeam la orele noastre și 
începem lecțiile!  

Zilnic aveam aceste lecții: • Arabă • Matematica • Engleză 
• Islamic. În unele zile, aveam stiinta mediului inconjurator, artă 
și stiinte! Numai o singură dată pe săptămână am avea: • înot • 
TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) • PE (Educație 
fizică) Avem două câmpuri acoperite, separate pentru elevii din 
ciclul primar și pentru cei din ciclul secundar. Programul era cu 
trei lecții dimineata, apoi o perioadă de pauză de zece minute, apoi două lecții urmate de masa 
de prânz (30 de minute) și dupa, ultimele două lecții. Da, 7 lecții într-o singură zi! Aveam teme 
pentru acasa o dată pe săptămână; terminam școala la 2:30, cand eram din nou in careu și 
așteptăm ca părinții noștri să vina sa ne ia.   

TIC a fost foarte distractiv, lucram la multe proiecte in power-point și jocuri și uneori 
profesorul ne lăsa să jucăm Minecraft: ne spunea să facem ceva anume, cum ar fi un tip de 
pod sau un tip de casă sau să găsim un teren nou! 

 La engleză, urmaream prezentari despre gramatică și scrierea poveștilor, a fost 
materia mea preferata! Îmi place să scriu povesti fantastice! Imi place sa scriu, de fapt, lucrez 
la prima mea carte dintr-o trilogie! 

A fost puțin ciudat faptul ca cei de acolo aveau o religie diferită, dar a fost interesant! 
Islamic, religia musulmana, era studiata doar de catre studenții musulmani. Musulmanii 
mergeau într-o clasă și invatau despre islam, iar non-musulmanii, ca mine, ne ingramadeam 
într-o clasă pentru a învăța despre istoria și geografia Emiratelor Arabe Unite . Nu a fost partea 
mea preferata, mai ales pentru că era  cam claustrophobic. 

La matematica vizionam niste videoclipuri și faceam multe exerciții. Copiii erau grupați 
în diferite clase de matematică, in urma unui test de la începutul anului, care le indica 
profesorilor care elevi sunt cei mai buni, mediu sau de nivel scazut. Eu am fost întotdeauna în 
clasa de vârf. 
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Înotul și educatia fizica se desfasurau separat. Fetele înotau separat de  băieți , la fel si 

la educatie fizica, erau in zile diferite. 
Orele de arta au fost foarte distractive pe perioada s-au 

desfasurat - în anul 6, au eliminat orele de arta din program, 
deoarece au decis că trebuie să învățăm mai multa istorie. Îmi 
placeau foarte mult proiectele - de exemplu, a trebuit sa 
învățăm un dans grecesc numit "Zorba" pentru profesorul 
nostru din Grecia și să dansăm de Ziua Internațională! Ziua 
internațională era o zi speciala; școala avea elevi din peste 60 
de țări diferite. Fiecare țară a avut un stand unde au prezentat 
hărți, jocuri și mâncăruri tradiționale! Toți elevii aveau un 
"pașaport" și trebuia să “vizităm” fiecare țară pentru a obține o 
ștampilă. România a fost reprezentată doar de mine! Am fost 
mândra să le arăt oamenilor despre România! 

 
La lectiile de araba ne-au separat chiar mai mult! Aveam 

arabii, care știau arabă, intr-o clasa și alte trei clase - de 
avansati, intermediari și incepatori! Clasa de incepatori avea 

numai elevi noi, care tocmai s-au mutat în Emiratele Arabe Unite și nu stiu limba araba deloc, 
dar până la mijlocul anului nu mai exista clasă de incepatori, iar clasa de intermediari era plina! 
(Din nou, si aici am fost în clasa de avansati) As vrea să vă spun cel mai amuzant lucru care 
mi sa întâmplat la ora de araba: Un băiat arab mi-a spus că voi lua o nota mai mica decât el la 
testul de limba arabaarab (pentru că el este fluent) și am spus: "Vom vedea". După ce am 
primit rezultatul la test, eu am obtinut 30/30 de puncte iar el 25/30. Amândoi am făcut același 
test, deci am fost atât de surprinsa, am sărit in sus de bucurie, iar profesorul de araba i-a spus 
baiatului: "Niciodata sa nu subestimezi o fata." 

Mi-a plăcut foarte mult experiența școlii în Emiratele Arabe Unite, mi-am facut câțiva 
prieteni foarte buni cu care țin legătura și am învățat multe lucruri cat am fost acolo. Am multe 
amintiri bune! De exemplu, spectacolul clasei de sfarsit de an. Într-unul din ani, am avut un 
spectacol bazat pe povestea “1001 de nopți” și am fost  o prințesă! 

Cele mai bune amintiri sunt legate de timpul pe care l-am petrcut cu cea mai buna 
prietena a mea (BFF-ul meu). Petrecerile in pajama au fost cele mai bune!  

Una dintre cele mai uimitoare amintiri a venit dintr-o excursie cu școala! Fiecare clasă a 
avut o zi sau două în care să poată călători într-un loc! Clasa mea în anul 4 a călătorit în vizita 
la cea mai înaltă clădire din lume: Burj Khalifa! A durat aproximativ o oră pentru a ajunge in 
Dubai și, în sfârșit, am ajuns acolo! Am văzut apusul soarelui și am intrat. A durat un minut 
(abia ați simțit mișcarea liftului) sa ajungem la nivelul 150 din 200 de niveluri ale caldirii și a 
văzut din nou apusul soarelui! Atat de inalt a fost! Am folosit binocluri pentru a găsi diferite 
cladiri, dar, din păcate, nu ni s-a permis sa facem fotografii.  

Alte amintiri placute au fost cand mi-am petrecut ziua de nastere o data pe un patinoar 
si in alt an pe un teren de joaca cu trambuline gigantice M-am atasat cu adevarat de anumite 
persoane, insa am reusit sa pastrez legătura cu ei. Acum, eu și prietenii mei vorbim pe internet 
în fiecare weekend! 
Sper că tot ce v-am povestit dovedește oamenilor că, dacă încercați, puteți să reusiti orice! 

 Vă multumesc că ați citit articolul și va doresc sa aveți o zi minunată! 
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Antreneză-ţi creierul ! 
      Probleme de logică 

 
Bunica cea ,,adevărată” :  
 

Bunica are un pahar de 8 decilitri cu lapte. Are doi 
nepoţi cărora vrea să le împartă laptele. Are de altfel, 
două pahare ,dar unul de 3 decilitri şi unul de 5 decilitri. 
Trebuie să avem grija ca cei doi nepoţi să primească 
aceaşi cantitate de lapte, respectiv câte 4 decilitri 
fiecare.   
Evident că la final în cele doua pahare ,cel de 8 decilitri 
şi cel de 5 decilitri trebuie sa fie o cantitate egală de 4 
decilitri de lapte.  
 
Cum reuşeşte bunica să împartă în mod egal laptele 
folosindu-se de cele două pahare?  

 
 
Rezolvare: 
 

8

5
3

8

5
3

8 5 3 5 3 3 32 2 5 1

17 0

0 0 0 0

0 07 1 1 34 4 4

I. II. III. IV.

V. VI. VII. VIII.

 
 
 
I.) Umple paharul cu 3dl lapte. (în paharul de 8dl rămine 5 dl lapte) 
II.) Toarnă paharul de 3dl în cel de 5 dl. (rămine gol 2dl.) 
III.) Din nou umple paharul de 3dl. (În paharul de 8 dl rămine 2 dl de lapte) 
IV.) Completeză paharul de 5 dl din paharul de 3dl. (În paharul de 3dl rămine 1dl de lapte.) 
V.) Adaogă în paharul de 8dl, la  cei 2dl de lapte încă 5dl ,deci vor fi 7 dl de lapte. 
VI.) Toarnă cei 1dl de lapte din paharul de 3dl ,în paharul de 5 dl. 
VII.) Umple paharul de 3 dl din cel de 8 dl,deci în pahar vor rămine doar 4dl lapte. 
VIII.) Toarnă cei 3 dl de lapte în paharul de 5 dl şi atunci în pahar vor fi 4 dl de lapte. 
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  Reţine  logica rezolvării problemei cu ajutorul  explicaţiilor (I. – VIII.) ! 
 
Pare dificil , greu de inteles? Mult mai usor, repede se observă, se simplifică treaba, dacă se 
presupune că în paharul de 3 decilitri este o cantitate de 1 decilitru de lapte (pasul IV) ! Dacă 
am ajuns până aici, atunci este facil să ajungem la rezolvarea finală (pasul VIII). 
 
Căpitanul şi vaporul sau : 
 
 

Căpitanul străbate cu vaporul său mările lumii. Marea fiind linistită, 
capitanul se gândeşte..Descoperă că tocmai astăzi este ziua lui de 
naştere, şi se gândeşte să o sărbătorească cu o duşcă de rom.   
De altfel ziua este şi mai importantă deoarece căpitanul are acum  
vârsta de doua ori cât avea vaporul când căpitanul avea vârsta 
pe care o are acum vaporul..  Vârsta căpitanului adunată la 
vârsta vaporului este de 70 de ani. 
A şi notat asta în jurnalul de bord.. 
Câţi ani are acum căpitanul ..dar vaporul ? 
 
 
Rezolvare: 
 

1.) Acum vârsta căpitanului este X ,iar vârsta vaporului este 70- X 
2.)Inainte când vârsta căpitanului era70-X,(ca acum vârsta vaporului )atunci vârsta vaporului 
era X/2 (vârsta actuala a capitanului /2. 
 

 Căpitanul Vaporul 

acum X 70-X 

Mai devreme 70-X X/2 

 
3.) Ani trecuţi de la data actuală şi data de mai devreme : 
Rezultă ecuaţia pentru căpitan  X – (70-X), pentru vapor  (70-X) – (X/2) 
 
4.) Ecuaţia pentru perioada anilor trecuţi : X – (70-X) = (70-X) – (X/2) 
 
5.) Atunci  X – (70-X) = (70-X) – (X/2) rezolvând ecuaţia ,obţinem  X-: 

X – 70 + X = 70 – X – 0,5X 
2X - 70 = 70 – 1,5X 

3,5X = 140 
X = 140/3,5 = 40 

 
6.) căpitanul (X) 40 ani, vaporul  (70-X) 30 ani: 
 

 Căpitanul Vaporul 

Acum 40 30 

Mai devreme 30 20 



 
   Pag.  21                                           Hobby ?                         Nr.1  --> 2019 

 

      
 
Pentru rezolvarea problemelor simple de logică, este importantă inţelegerea enunţului. O 
necunoscută (de exemplu vârsta căpitanului ) o notăm cu X. (Aceşti itemi se regăsesc şi în 
tabele  de mai jos. .) 
Secretul rezolvării este dat de vârsta căpitanului în ani şi a vaporului în ani, sunt egale – vezi 
punctul 3 şi 4.  Astfel putem scrie   X – (70-X) = (70-X) – (X/2). Ecuaţia fiind scrisă ,rezolvarea 
se observă de la sine.. 
 
Scrie rezolvarea la problemă în aşa fel încât vârsta vaporului să fie X ! 
    Atunci rezolvarea începe aşa : 
 
1.)Acum vaporul are X ani şi capitanul 70-X ani. 
…………………… 
Vezi tabelul :  

 Capitanul  Vaporul 

Acum 70-X X 

Mai devreme X (70-X)/2 

 
Continuă mai departe! 
 
 

Péter creşte rapid: 
 
 

Alaltăieri  Péter avea 17 ani , la anul va avea 20 de ani. 
 
 

Se poate asta ? 
 
 
 
 

Rezolvare : 
 
1.) Acum este 1 ianuarie 
2.) Ziua de naştere a lui Peter,este 31 decembrie, 
3) Alaltăieri  (adică în 30 decembrie ) încă nu a împlinit 18 ani , avea doar 17 ani . 
4.) În ziua următoare  (anul trecut în 31 decembrie,a împlinit 18 ani.)  
5.) Anul acesta, în 31 decembrie,va împlini 19 ani. 
6.) La anul  (în 31 decembrie, anul viitor) va împlini 20 de ani. 
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Tutoriale CAMotics 

                                                       Traducere şi adaptare : Delia Ioane, Clasa a VII-a 

 

CAMotics v1.0.0 -  Manual de utilizare : 

Prezentare generală 

Acest manual descrie modul de utilizare al diferitelor părți ale GUI software-ului CAMotics. GUI 

constă dintr-un set de meniuri, bare de instrumente, docuri, vizualizarea simulării și 

vizualizarea instrumentului. Aceste părți sunt descrise în detaliu în secțiunile următoare. 

Grafica de mai jos evidențiază aceste părți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de lucru 

Toate părțile GUI au instrucțiuni de lucru pe care le puteți vizualiza ținând mouse-ul peste 

component pentru câteva secunde. Instrucțiunile explică scopul instrumentului. 

Proiecte 

Fișierele proiect CAMotics urmăresc cele trei părți principale ale simulării: 

1. Tool Paths (fisiere NC). 

http://en.wikipedia.org/wiki/GUI
https://camotics.org/manual.html#nc-files
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2. Tool tables. 

3. Workpiece descriere. 

Fișierele proiect sunt stocate ca XML . Aceste fișiere conțin legături către fișierele NC, astfel 

încât acestea trebuie păstrate împreună. Dacă deschideți fișiere NC direct în CAMotics, adică 

fără un fișier de proiect, CAMotics va crea automat o piesă implicită și un tabel de instrumente. 

Dacă efectuați modificări, veți dori să salvați fișierul de proiect .xml și să-l deschideți, în loc de 

fișierul NC, în viitoarele runde. 

New, Open, Close, Save si Save as 

Operațiile principale cu fișierele proiect sunt: proiect nou, deschide, închide, salvati și salvati 

ca. Aceste operațiuni pot fi accesate prin intermediul meniului File. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectarea modificărilor 

CAMotics va detecta automat orice modificare a proiectului. Când se face acest lucru, va 

apărea o steluta * în bara de titlu a ferestrei. Orice încercare de a închide proiectul curent, fie 

prin ieșirea din program, fie prin crearea sau deschiderea unui nou proiect, va afișa un dialog 

care vă va cere să salvați proiectul curent, să renunțați la modificări și să continuați cu operația 

solicitată sau să o anulați. 

https://camotics.org/manual.html#tools
https://camotics.org/manual.html#workpiece
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
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Vizualizarea exemplelor 

Meniul File conține un submeniu de proiecte exemplu pe care le puteți încerca pentru a 

intelege mai bine ceea ce CAMotics poate face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unități de masura 

Proiectele pot utiliza unități de masura imperiale sau metrice. Unitățile instrumentelor (Tools 

units ) pot fi configurate independent. 

https://camotics.org/manual.html#tools-units
https://camotics.org/manual.html#tools-units
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Simulare 

 

Această secțiune descrie modul de configurare și de control al 

simulărilor. 

Start, stop and smooth - Pornire, oprire și netezire 

 

Simulările pot fi oprite, pornite sau reîncepute 

prin folosirea butoanelor din partea dreaptă jos a 

ecranului de simulare. Ori de câte ori modificați 

configurația simulării, va trebui să reluați 

simularea pentru a vizualiza modificările. Puteți 

opri sau reporni o simulare oricând. Iconita de 

stare din stânga jos vă informează dacă o 

simulare este activă. 

Când deschideți un proiect, simularea se va 

executa automat. Simulările vor începe de 

asemenea automat atunci când unul dintre fișierele NC se modifică pe disc. Puteți anula o 

simulare apasand pe butonul oprire. 

Dacă activați smoothing - netezirea (activată în mod implicit), la sfârșitul simulării va fi 

efectuată o operație suplimentară de netezire. Netezirea nu afectează precizia, dar poate 

îmbunătăți vizualizarea. 

Bara de progres 

 

Bara de progres poate fi găsită în partea de jos a filei Vizualizare Simulare. Afișează o 

estimare a progresului curent al simulării. 
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Ajustarea rezolutiei 

 

 

 

 

Simulatorul poate merge la diferite rezoluții. Rezoluțiile mai mari îmbunătățesc acuratețea, dar 

sporesc timpul de simulare. CAMotics alege automat o rezoluție de simulare bazată pe 

volumul piesei de prelucrat. Puteți selecta o rezoluție mai mare sau mai mică utilizând 

comboboxul de rezoluție. 

De asemenea, este posibilă setarea manuală a rezoluției prin editarea casutei Resolution. 

Valoarea rezoluției specifică dimensiunea grilei de simulare în milimetri. De exemplu, dacă 

piesa dvs. de lucru este de 100x100x10 mm și selectați o rezoluție de 0,1 mm, atunci 

CAMotics va sonda 100 000 000 de puncte în spațiul 3D. Pe măsură ce valoarea de simulare 

scade, complexitatea simulării crește exponențial, deci nu alegeți valori de rezoluție prea mici. 

Rețineți că valoarea rezoluției nu este afectată de setarea unităților de proiect. Este 

întotdeauna în mm. 

 Zoom, translation &Rotate - Zoom, Traducere și Rotire 

Vizualizarea simulării poate fi modificată prin plasarea indicatorului mouse-ului în Simulation 

View și efectuarea următoarelor acțiuni. 

 

1. Măriți și micșorați folosind rotița mouse-ului. 

 2. Traduceți ținând apăsat butonul mouse-ului din mijloc sau din dreapta și trăgând. 

3. Rotiți ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului și glisând. 

De asemenea, consultați secțiunea Perspective Snapping. 

 

Perspectiva 

 

 

 

https://camotics.org/manual.html#simulation-snapping
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Vizualizarea simulării poate fi rotită, tradusă sau mărite cu ajutorul mouse-ului. Bara de 

instrumente Perspective sau, alternativ, meniul View poate fi utilizat pentru a accesa anumite 

vizualizări. Vederea implicită este perspectiva izometrică. Alte perspective sunt față, spate, 

stânga, dreapta, sus și jos. 

 

Schimbarea opțiunilor de vizualizare 

 

 

 

Puteți controla ceea ce este vizibil în fereastra de simulare fie utilizând bara de instrumente 

View, fie meniul View . 

Primul set de opțiuni de vizualizare vă permite să selectați ce suprafață este vizualizată. Puteți 

vizualiza piesa de prelucrat, dacă este disponibilă, imaginea schitata a piesei tăiate, piesa 

nedecupată sau nici o suprafață. Opțiunile rămase vă permit să dezactivați sau să activati 

traseul instrumentului, limitele instrumentelor pentru piesa in lucru sau indicatorul axei. 

Va continua în numărul viitor … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi cotidiene la cercul de Electromecanică , coordonator prof. Imre Kovacs. 
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În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• 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      în format pdf... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  

 

 

mailto:yo2ltf@yahoo.com
http://www.yo2kqk.kovacsfam.ro/

