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Proiect ,,Viata pe Marte prin ochii unui copil” 
Adaptare de prof. Imre Kovacs -YO2LTF 

 

 

     
 

Toate imaginile trimisecu ocazia  activității „Viața pe Marte prin ochii unui copil” au fost trimise 

în spațiu la sfârșitul zilelor de muncă și încă o activitate a fost finalizată cu succes. Am vrut să vă 

împărtășim detaliile și fundalul activității. 

În primul rând, în comunicarea noastră cu familiile copiilor care participă la această activitate, am 

primit feedback foarte bun și am constatat că entuziasmul real al participării a ieșit în prim plan în 

trimiterea fotografiilor lor în spațiu. Din acest motiv, ne-am ținut promisiunea și am trimis pe rând 

imagini cu toți copiii și visele lor. 

Imaginile pe care le-am trimis au fost trimise înapoi pe pământ prin satelitul „Es’hail 2 / QO-

100”, care se află și pe orbită geosincronă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Operatorii de radio amatori, care au putut comunica direct cu satelitul, au descărcat imagini din 

satelit cu propriul echipament. Alți operatori de radio amatori și ascultători care nu aveau echipamente 
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suficiente au descifrat imaginile de pe computerele lor utilizând software-ul WebSDR și KG-STV, care 

se gasesc  online pe internet. Apoi, acești operatori ne-au trimis imagini pe care le-au decodat ... 

 

Ca de obicei, am deschis o pagină separată pentru fiecare dintre ei pe baza eforturilor lor, 

acționând fidel și am încărcat fotografiile pe care le-au primit în galerii separate de acolo. Apoi am creat 

o listă de nume pentru o accesibilitate ușoară și am legat paginile la aceasta. În acest fel, copiii vor putea 

urmări mai ușor în ce țări au ajuns imaginile lor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiile copiilor noștri au fost primite / decodate de 45 de posturi de radio amatori din 16 țări 

și ni s-au trimis 1.119 de poze. În ceea ce privește conținutul și densitatea imaginii, a fost cea mai 

cuprinzătoare activitate desfășurată vreodată pe acest satelit din lume. 

În această activitate, au existat dialoguri și relații de prietenie foarte bune cu operatori de radio 

amatori locali și străini și am câștigat aprecierea tuturor pentru activitate. Pe de altă parte, credem că ne 

promovăm cel mai bine țara și visele puternice ale copiilor noștri. 

În timpul operației, am angajat frecvența KG-STV, care a fost alocată pentru utilizarea tuturor 

radioamatorilor mondiali, timp de aproximativ 4 ore în fiecare zi a activității. În ciuda acestui fapt, 

operatorii de radio amatori erau conștienți de faptul că această activitate era pentru copii, înțelegerea pe 

care au arătat-o era admirabilă. Atât de mult încât în timpul trimiterii de imagini, toți operatorii au încetat 

să comunice pe această frecvență și chiar și posturile amatori care transmiteau  într-un mod diferit  au 

fost avertizați de alți amatori să nu întrerupă semnalul trimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unii operatori de radio amatori nu ne-au trimis doar pozele primite. De asemenea, au distribuit 

imagini desenate de proprii copii prin satelit .. Aceasta a fost, de asemenea, o amintire bună a activității. 

Când vă uitați la numele țărilor, veți vedea cum un radioamator poate aduce pe oameni în mod amiabil, 

mai aproape, chiar dacă operatorii provin din țări, religii, limbi diferite. 
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Sistemul QO-100 (Es’hail-2) Geostationary SAT 26Est WebSDR al IS0GRB care difuzează și pe 

web; a preluat și arhivat automat toate imaginile. Pe de altă parte, managerul WebSDR a contribuit la noi 

prin postarea anunțului nostru de activitate pe pagina sa. 

 

Alți operatori au oferit, de asemenea, asistență, oferind feedback cu privire la calitatea imaginii și 

a semnalului cu fiecare postare. Astfel încât au fost oameni care au pregătit și ne-au împărtășit 

documente chiar și numai pentru această activitate. (Veți observa că unele imagini din galerii sunt 

similare, aceasta este o expresie a semnalelor inexacte, dar editate trimise ca răspuns la solicitarea de a fi 

trimise din nou, și a efortului amatorilor de a obține toate pozele copiilor.) 

 

Un alt punct bun este că nu doar feedback-ul amatorilor de radio, ci și operatorii de ascultători 

(SWL & Listener) din străinătate au contribuit la munca noastră și au împărtășit pozele primite. Unii 

dintre ei au primit o QSL  și vreo 20 de poze. Cu toate acestea, au lucrat și au depus eforturi pentru a 

contribui la activitatea copiilor și ne-au împărtășit-o. 

 

Pregătiri preliminare: 

Pentru activitate, imaginile copiilor au fost corectate individual în culori și a fost pregătit un 

șablon special în conformitate cu formatul KG-STV. 

Toate imaginile au fost convertite în formatul de „320 × 240” pixeli, care este formatul studiului 

KG-STV. 

Informatiile au fost traduse in limbile engleza si turca , conturile noastre de socializare, studiul 

KG-STV a fost distribuit. 

Cu o zi înainte, au fost trimise imagini de testare și a fost monitorizată performanța hardware-

ului. 
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Cronologia activității: 

La 05 octombrie 2020 a anunțat activitatea de pictură, 

Pe 29 octombrie 2020, 152 de imagini ale activității au fost încărcate pe pagină, 

La 20 noiembrie 2020, a fost efectuat primul test de trimitere în spațiu și QO-100 prin satelit, 

Pe 23 noiembrie 2020, a fost încărcat pe canalul nostru YouTube un videoclip informativ despre cum să 

faceți lucrarea, 

Pe 25 noiembrie 2020, cărțile de cadouri au început să fie trimise copiilor care participă la activitate, 

Pe 27 noiembrie 2020, 19.00-22.00 au fost trimise imagini, 

Pe 28 noiembrie 2020, 18.00-22.00 Imaginile au fost trimise și transmise în direct (Instagram), 

Pe 29 noiembrie 2020, 18.00-22.00 Imaginile au fost trimise și transmise în direct (Instagram și 

Facebook), 

06 decembrie 2020 18.00-22.00 Imagini trimise și partajare video (Instagram), 

Pe 13 decembrie 2020, transmițătorul portabil QO-100 SDR a fost prezentat la International „în Cubesat 

Workshop 2020” și a fost introdus și lucrul în echipă, 

Pe 12 decembrie 2020, între orele 20.00-23.00 au fost trimise imagini, 

Pe 13 decembrie 2020, 20.00-23.00 Au fost trimise imagini. 

 

Dotari si echipamente minimale : 

1 laptop, 

1 Adalm - dispozitivul Pluto SDR (PlutoSDR) a devenit inutilizabil din cauza încălzirii, dar dispozitivul 

de rezervă a fost activat. Deși au existat ocazional distorsiuni ale calității semnalului, problemele au fost 

rezolvate. 

 

Diploma /certificatul  de participare: 
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A fost  trimis un „Certificat de participare și amabilitate” tuturor radioamatorilor și ascultătorilor care au 

susținut activitatea. 

 

Mulțumiri :  

Mulțumirile noastre nesfârșite copiilor noștri, familiilor lor care i-au susținut, operatori radio amatori, 

ascultători și adepți care au contribuit la realizarea acestei lucrări în ansamblu. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie :    https://marsonearthproject.org/dunyadaki-mars-yerleske-tanitim/ 

 

Yönetici 
Yazar

 

Dünyadaki Mars Projesi Ekibi (Mars on Earth Project Team) 

https://marsonearthproject.org/yazar/admars/
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Despre calitatea educaţiei 
 

 

         Prof. Haiduc Laura 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

Noţiunea de calitate are două  nuclee semantice: unul indică asupra însuşirilor şi laturilor esenţiale 

ale unui lucru, al doilea – caracterul (de obicei) pozitiv al însuşirii. Faptul de a indica însuşirea esenţială 

a lucrurilor i-a conferit termenului calitate statutul de categorie filosofică, ceea ce atribuie şi chestiunii 

calităţii educaţiei o importanţă deosebit de mare. 

Un simplu exerciţiu de semiotică a termenului calitatea educaţiei îi descoperă o  tautologie înscrisă, 

căci educaţia este o activitate de îmbunătăţire permanentă a fiinţei umane, adică de acordare acesteia 

unei calităţi mai bune sau chiar de modificare a calităţii. Această accepţie, însă, este valabilă doar în 

cazul în care sintagma dată denumeşte educaţia ca entitate înţeleasă la cel mai înalt grad de generalizare, 

şi îşi pierde caracteristica tautologică în cazul în care denumeşte o educaţie negativă (neacceptată de 

majoritatea oamenilor), precum şi atunci când denumeşte procesul educativ, modul în care decurge 

educaţia într-un timp şi un spaţiu concret şi cu subiecţi concreţi.  

 Întrebările pe care ni le punem de regulă cu privire la calitatea educaţiei vizează toate aspectele şi 

componentele acesteia - de la calitatea idealului şi a conceptului educaţional la calitatea politicilor şi a 

cadrului normativ-juridic ale educaţiei, de la   calitatea curriculumului la aceea a procesului didactic-

educativ, etc. Una din chestiunile principale ale calităţii educaţiei este calitatea FPI şi FPC a cadrelor 

didactice - primul subiect al educaţiei. Obiecte de cercetare ale ştiinţelor educaţiei sunt calitatea 

teleologiei educaţiei, calitatea conţinuturilor educaţionale şi calitatea tehnologiilor educaţionale, calitatea 

evaluării şcolare, prin ultima fiind stabilită calitatea finalităţilor educaţiei şi calitatea oricărei 

componente a educaţiei şi sistemului de învăţământ, ca şi a fiecărei componente a acestuia din urmă.   

Totuşi chestiunea calităţii educaţiei este una mai complexă decât pare la prima vedere, deoarece, 

raportată la sensul şi finalitatea principală a educaţiei, ea trimite la calitatea unor dimensiuni şi factori 

meta-educaţionali, precum cea a însăşi fiinţei umane, a societăţii în care aceasta trăieşte, a valorilor 

dominante în contextul cărora se realizează educaţia, în fine, la modul în care este înţeleasă însăşi 

noţiunea de calitate a educaţiei. 

 Metaeducaţia, dar şi valoarea de categorie filosofică a  termenului calitate, ne conduc cu necesitate 

către dimensiunea filosofică a calităţii educaţiei.  

 Refacerea mapamondului în anii '90 ai secolului trecut s-a produs împreună cu reconsiderarea 

viziunii asupra lumii, care a re-pus şi chestiunea raportului  fizic - metafizic în educaţie. Lumea este o 

structură cu caracter dihotomic: material-spirituală, nu doar materială; fizică şi metafizică, nu numai 

fizică; sensibilă şi totodată suprasensibilă. Fiinţa umană, identificabilă pentru educaţie cu ce este-le 

(=esenţa) omului, individului, este deci o fiinţă în egală măsură fizică şi spirituală. Recunoscând însă 

drept finalitate principală a educaţiei desăvârşirea fiinţei umane (omul nu este, ci devine fiinţă .- 

C.Noica), suntem datori să recunoaştem şi că respectiva finalitate este una de natură şi origine mai mult 

spirituală decât fizică, desăvârşirea fizică datorându-se mai mult codului genetic moştenit, vârstei 

biologice a organismului  şi genului de activitate decât influenţei spirituale. Căci spiritul/ideea se 

înstrăinează în materie, de unde revine în propria stihie, îmbogăţită. Departe de a ignora necesitatea unei 

educaţii fizice, care să se soldeze cu o cultură a fizicului, vom recunoaşte totuşi că educaţia în toate 

timpurile s-a adresat preponderent spiritului, acesta fiind (şi) astfel recunoscut ca esenţă a fiinţei umane.  
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 Or, calitatea educaţiei înseamnă  calitatea fiinţei umane, esenţa acesteia, iar calitatea fiinţei umane se 

măsoară cu calitatea atitudinii sale faţă de lumea în care trăieşte şi faţă de sine - parte şi condiţie de 

existenţă a acestei lumi. 

   Întrebarea filosofică principală pe care şi-a pus-o dintotdeauna omul cu privire la educaţie este una 

cu privire la finalitatea educaţiei: Cum poate/cum trebuie să fie omul? Prin urmare, şi calitatea educaţiei 

este congenital legată de calitatea finalităţii educaţiei.  

 Deoarece educaţia este o activitate de formare  a indivizilor, a capacităţii de a lua atitudine faţă de 

sine şi faţă de lumea din afara sinelui, în raţiunea de a se auto-desăvârşi – unica raţiune a vieţii umane 

recunoscută de toate sistemele filosofice, religiile, culturile şi sistemele de valori pe care acestea le deţin 

şi le promovează, auto-desăvârşirea omului reprezintă şi finalitatea principală a educaţiei moderne, 

finalitate care apare şi în formulele individul/omul/fiinţa/sinele desăvârşit/ă, omul liber, identitatea 

individului/omului/fiinţei umane.  

 Dar deoarece sinele nu poate să se formeze, să existe şi  să se dezvolte altfel decât primind 

acţiunile lumii din afara sa, între cele două entităţi - universul intim al omului  (sinele) şi lumea din afara 

sa - are loc o relaţie permanentă şi continuă de interacţiune, în rezultatul căreia evoluează ambele entităţi. 

Prin urmare, educaţia este mai mult decât o influenţă din afară asupra celui educat; educaţia este o 

interacţiune a educatului şi a lumii din afara sa – a oamenilor, societăţii, mediului educaţional, altor 

factori educaţionali, totalităţii valorilor  produse de aceştia. A trata, deci, despre calitatea educaţiei, 

înseamnă a trata în egală măsură despre calitatea/esenţa celor două entităţi ale educaţiei.  

 Practica educaţională, însă, de la educator la legiuitor, arată că noţiunea de calitate a educaţiei 

este identificată cu cea de calitate tehnologică a educaţiei, considerându-se că metodele moderne (=noi) 

şi măiestria pedagogică (iscusinţa de a le aplica) sunt factorul cheie în obţinerea unei educaţii de calitate. 

Calitatea tehnologică a educaţiei, însă, este doar unul din aspectele nesemnificative ale calităţii educaţiei, 

căci este greşit să se identifice esenţa/calitatea unui lucru cu tehnologia obţinerii sau utilizării lui. De 

aceea, nefiind reglementate conceptual, politic, curricular şi material-financiar chestiunile de bază ale 

educaţiei, renovările tehnologice, ca şi măiestria pedagogică, nu pot asigura decât un aspect al educaţiei, 

identificabil de cele mai multe ori cu înţelegerea obiectului cunoaşterii de către obiectul cunoscător, ceea 

ce este egal cu a ne menţine în limitele conceptului educaţional clasic, centrat pe conţinuturile 

educaţionale. 

 Se  stabileşte astfel că conceptul de calitate a educaţiei este în legătură organică cu cel de 

identitate a individului. Finalitatea principală a educaţiei umaniste depline este fiinţa umană, 

identificabilă cu omul desăvârşit, omul liber. Filosofic vorbind, orice fiinţează este şi o fiinţă. Însă  fiinţa 

umană realizează o fiinţare specifică, pe care C.Noica a numit-o cu sintagma devenirea întru fiinţă. Prin 

urmare, a educa în pedagogie este sinonim în filosofie cu  devenirea întru fiinţă a celui educat, ceea ce 

înseamnă a-l ajuta pe educat să se formeze în propria sa identitate, să devină acea fiinţă pentru care este 

predestinat prin cauze de ordin congenital, social şi individual.  

 Se constată însă că ideea sau conceptul de identitate este foarte puţin cunoscut/utilizat în ştiinţele 

educaţiei, de unde şi  substituirea adevăratei finalităţi a educaţiei – omul liber, deci desăvârşit, cu  un 

aspect, o latură a fiinţei acestuia: cunoştinţele sau gradul de însuşire a conţinuturilor educativ-didactice. 

În consecinţă, nici conceptul de calitate a educaţiei nu este deocamdată definit decât cu prea multă 

aproximaţie. 

Dimensiunea social-politică este şi primul factor al educaţiei publice, prin care se manifestă ambele 

entităţi ale calităţii educaţiei (sinele/universul intim/identitatea subiectului educat şi lumea din afara 

sinelui, existenţa umană şi cea a naturii-cosmosului-universului), social-politicul trimiţându-şi 

determinaţiile asupra întregii calităţi a educaţiei şi a sistemului de învăţământ, public şi particular, formal 

şi neformal.  



 
   Pag.  10                                           Hobby ?                     Nr.3 & 4  --> 2020  

 

 

      

 

Pe lângă alte funcţii asumate de social-politic în domeniul educaţiei şi învăţământului (managerială, 

asigurării material-financiare, sanoigienice, protecţiei drepturilor copilului etc.), prerogativa sa în 

devenirea/sporirea calităţii educaţiei este elaborarea unor demersuri şi strategii educaţionale de durată, 

care să reprezinte, pe de o parte, gradul şi perspectivele de dezvoltare cultural-spirituală (ştiinţei, 

literaturii şi artelor, tehnologiilor, raporturilor confesional-canonice) şi social-politică a 

naţiunii/poporului, pe de alta, aşteptările părinţilor/familiei cu privire la educaţia copiilor lor, iar pe de a 

treia – particularităţile psihologice, de vârstă şi interesele cultural-spirituale ale înşişi educaţilor, 

demersuri numite  politici educaţionale. Acestea includ cadrul politic, conceptual şi normativ-juridic, 

care acoperă sferele politică, juridică, lingvistică, educaţională, culturală şi socială. 

Cadrul politic, sau doctrina politică a educaţiei, presupune elaborarea unor principii politice de 

durată în domeniul educaţiei şi învăţământului. Autorul propunea următoarele principii politice pentru 

învăţămant, care, fiind acceptate/adoptate/promovate, ar asigura o calitate modernă a educaţiei: 

I - perspectivei social-istorice realiste a poporului Republicii Moldova în contextul schimbării lumii 

contemporane; 

II - refacerii învăţământului pe ideea unităţii civice a tuturor locuitorilor ţării; 

III - democratizării şi integralizării demersului educaţional instituţional cu demersul educaţional al 

comunităţii naţionale, comunităţii locale şi al familiei; 

IV - întemeierii educaţiei şi învăţământului pe interesul naţional şi ideea europeană; 

V - re-obţinerii şi consolidării identităţii celor educaţi: individuală,  cultural-spirituală, comunitară, 

naţională, umanitară; 

VI - racordării educaţiei şi învăţământului la valorile metaeducaţiei care guvernează lumea modernă 

(cf. noua filosofie a educaţiei; axiologia lumii contemporane; noile educaţii); 

VII - integrării sociale a persoanelor de alte etnii prin educaţie şi învăţământ; 

VIII - toleranţei interculturale şi interconfesionale; 

IX - interculturalităţii. 

 

În concluzie, calitatea educaţiei este o categorie filosofică care indică asupra esenţei acesteia. 

Calitatea educaţiei înseamnă, întâi de toate, politici educaţionale realiste, naţionale, care să asigure în 

fapt prioritatea naţională a învăţământului. 

 

 

Referinţe bibliografice: 

 

• Surdu, Al., Pentamorfoza artei.- Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1993. 

• Pâslaru,Vl., Introducere în teoria educaţiei literar-artistice. Chişinău, Ed. Museum, 2001. 

• Noica, C., Cuvânt împreună despre rostirea românească. Bucureşti, Ed. Eminescu, 1987; Creaţie 

şi frumos în rostirea românească. Bucureştii, Ed. Humanitas, 1996. 
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  Diplome obţinute de radioclubul YO2KQK – în 2020, 
  de la Clubul Copiilor ,,Valea Jiului” din Petroşani.  
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Ce este lectura ?  
Identități și diferențe... 

 
                                                                               Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

                                                                                               Bibliotecar prof. Nagy Monica 

 

 

 Ce este lectura? O întrebare la care răspunsul poartă pecetea istoriei; adică răspunsul corect 

poate fi dat în funcție de trebuințele pe care lectura le satisface și pe care totodată le dezvoltă. Într-o lume 

în care totul se schimbă rapid, unde acomodarea și asimilarea, ca să folosim expresiile lui J. Piaget, se 

succed cu repeziciune, lectura este în primul rând un instrument, un mijloc, o activitate esențială de 

adaptare la cerințele generate de schimbare. 

 Lectura elevilor se desfășoară, în mod obișnuit, sub îndrumarea cadrului didactic. În această 

activitate se angajează, uneori din proprie inițiativă, familiile elevilor, care pot avea un rol determinant în 

constituirea bibliotecii personale și în alegerea unui anumit tip de carte pentru citit.  

 În ultimii ani se observă o scădere a interesului față de lectură. Televizorul, jocurile video și 

calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor și chiar al adulților pentru a citi o carte. Unii 

părinți nu mai reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru că nici ei nu citesc. 

Făcând tot mai rar sau deloc gestul de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-și 

construi o bibliotecă proprie, părinții copiilor sunt mai puțin „modele” de urmat, în relația cu cartea. 

 Lectura este o activitate aparte, care implică multe procese ale gândirii (comparația, analiza, 

sinteza), iar deprinderea de lectură se formează începând cu primul an de studiu în școală. În acest sens 

trebuie să existe o strânsă colaborare între bibliotecar și învățători, în scopul creării deprinderii de a citi. 

  Mircea Eliade scria: „Cetim ca să trecem examene (lectura de studiu), ca să omorâm timpul 

(lectura de plăcere) sau cetim din profesiune (lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de 

alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de contemplație”. 

 Se dorește ca lectura să nu fie doar o competență dobândită într-un cadru instituționalizat, o 

activitate școlară obligatorie. Ea poate fi percepută și ca o plăcere. Ea poate fi o activitate valorizată, 

utilă pentru a trăi mai bine, pentru a descoperi și reflecta mai profund asupra lumii. O carte te poate 

îmbogății spiritual, îți poate marca felul de a fi. 

  Rolul important deținut de lectură - ca activitate intelectuală - este determinat de contribuția 

sa la dezvoltarea personalității elevilor din mai multe puncte de vedere: 

  a. Sub aspect cognitiv: le îmbogățește orizontul de cultură, mișcându-i pe verticale temporale 

și orizontale spațiale distincte, prezentându-le evenimente din existența universului, a comunităților și a 

indivizilor. 

 b. Sub aspect educativ: le oferă exemple de conduită morală superioară, le prezintă cazuri de 

comportamente care-i îndeamnă la reflexii, pentru a distinge binele de rău și a urma binele. 

 c. Sub aspect formativ: le dezvoltă gândirea, imaginația, capacitatea de comunicare. 

 Scopul principal al activităților de lectură este dezvoltarea gustului pentru citit, căruia i se 

adaugă și alte deziderate: stimularea interesului pentru cunoașterea realității, sporirea volumului de 

informații, îmbogățirea vieții sufletești, cultivarea unor trăsături morale pozitive etc. 

  Astfel se produce creșterea, dezvoltarea intelectuală, valorică sau practică în activitatea 

noastră cotidiană - adică învățarea. 
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 Orice lectură este o situație de învățare ale cărei directive sunt dezvoltarea reprezentărilor, a 

universului simbolurilor prin care cunoaștem și înțelegem lumea, a criteriilor de apreciere și a 

metodologiei de acțiune practică. Evident, aici ne aflăm în fața unui nou înțeles al lecturii. Astfel, orice 

carte pe care o citim conține în ea un model complex constituit din trei tipuri de elemente specifice între 

care se instituie raporturi specifice: de cunoaștere, de apreciere și practice. 

  Accentul care se pune pe lectură ca proces de învățare relevă și o altă dominantă a acesteia: 

baza lecturii este educația, informația.  

 Există două accepții majore ale conceptului de ”lectură”: una restrânsă la comunicarea 

scriptică, cealaltă extinsă la orice tip de comunicare. În primul sens, cel obișnuit, prin lectură se înțelege 

ansamblul activităților perspective și cognitive vizând identificarea și comprehensiunea mesajelor 

transmise scriptic. În termenii Dicționarului de semiotică al lui Greimas - Courtes această definiție 

devine ”recunoașterea grafemelor și a concatenării, având drept efect transformarea unei foi acoperite cu 

figuri desenate în planul expresiei unui text”. Analog dar  într-o  formulare mai puțin tehnică. DEX-ul 

explică acțiunea verbului ”a citi” în perspectiva finalității sale: „a parcurge un text pentru a lua 

cunoștință de cele scrise”.  

 În mod tradițional, de multe secole, învățarea citirii în școală se face printr-o metodă, numită 

„sintetică” sau „cumulativă”, pentru că trece progresiv de la cunoașterea literelor la cunoașterea 

combinărilor lor în silabe, cuvinte, propoziții etc. Teoretic, ea se fundează pe principiile raționalismului 

clasic, că evoluția are loc gradual, de la simplu la complex și că totalitatea se reduce la suma părților. 

Practic, sec preconizează exerciții repetate de rostire cu voce tare a literelor și silabelor, în vederea 

memorizării și automatizării procesului de recunoaștere. 

 În lectura textelor literare profesorul este obligat să fie totodată un „model” pentru elevii săi, 

propunându-și să facă din ei cititori pasionați. 

 Este necesar să-l apropiem pe copil, în mod conștient de universul cărții. 

 „El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „o călătorie prin suflete, gânduri și 

frumuseți”. (Mihail Sadoveanu).  

  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Biblioteca - Revista lunară Nr. 11 - 12/2007 

Organizarea colecțiilor de bibliotecă, Marcel Cioran, 2001. 

Biblioteca - Revista lunară Nr. 4/2005 

Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Editura Minerva, București, 1988. 
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CUB CU LEDURI RGB 4X4X4 

Autor : Furdui Bogdan Andrei, cls. a III-a 

Profesori coordonatori: Cucu Amalia-Mihaela, Stratulat Marcel 

Palatul Copiilor Deva, Deva, Jud. Hunedoara  

 

1. Consideraţii teoretice  

 Ledul RGB este un model de culoare aditiv, în care lumina roşie (Red), cea verde (Green) şi cea 

albastră (Blue) sunt combinate în diferite moduri pentru a crea o gamă largă de culori. Principala 

utilizare a modelului spaţiului de culori RGB constă în reprezentarea și afișarea imaginilor în sistemele 

electronice precum televizoare şi calculatoare. Acest model este utilizat, de asemenea, în fotografia 

analogică şi, la ora actuală, tot mai frecvent în sistemele de iluminat. Diodele RGB sunt folosite rareori 

pentru producerea luminii albe, dar sunt utilizate adeseori pentru obţinerea altor culori. Această metodă 

are multe utilizări datorită flexibilităţii de amestecare a diferitelor culori şi oferă o eficienţă energetică 

ridicată. 

 Lucrarea realizată de mine este un Cub cu leduri RGB 4x4x4, care conține 64 de leduri.  

 

2. Materiale necesare 

- 64 leduri RGB cu anod comun 

- 6 rezistoare de 470 Ω 

- controler specializat în aprinderea unei benzi cu leduri 

- fire conductoare 

- alimentator 12 V c.c. 

- șuruburi, piulițe 

- plăcuțe lemn                                                                      Figura 1. Led RGB cu Anod comun 

- conectori 

- 2 breadboarduri 

- carcasă plexiglass 

- suport din plastic               

                                    

3. Mod de lucru 

 Ledurile sunt montate (lipite) la o distanță de 4 cm unul de celălalt. De asemenea, ledurile 

folosite de mine sunt cu anod comun. 

Controlerul folosit în lucrare a fost recuperat de la o bandă de leduri. Pe suportul cubului sunt ridicate 48 

de fire conductoare negative și 4 fire conductoare pozitive, în total fiind 52 de fire conductoare din fier. 

Modul de lipire al ledurilor pe firele conductoare  
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Am folosit un șablon pătrat de 4X4 leduri, pe care am construit fiecare din cele patru etaje, după care am 

montat, pe rând, etajele pe conductorii verticali. La fiecare etaj de leduri am lipit anodul comun și 

catodul pe conductoarele de fier în locul corespunzător culorii respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lipirea ledurilor în etaje         Conectarea  ledurilor RGB     Lucrarea „Cub cu leduri RGB 4X4X4” 

4. Date experimentale 

 Cubul se alimentează la o tensiune de 12 V c.c. și un curent de 2 A, în scopul funcționării corecte 

a controlerului utilizat. 

5. Interpretarea rezultatelor 

 Cubul are foarte multe culori și animații, setate de la o telecomandă. Comandarea ledurilor se 

realizează cu ajutorul controlerului. În acest mod, folosind telecomanda, se pot schimba culorile 

ledurilor, se poate modifica luminozitatea acestora sau se pot stinge și aprinde în funcție de preferințele 

celui care comandă cubul. 

6. Aplicaţii practice 

 Principala aplicație a Cubului cu leduri RGB 4x4x4, este aceea de divertisment, crearea de efecte 

luminoase speciale. 

 Pe viitor aș vrea să adaug lucrării un dispozitiv Wifi pentru a putea controla cubul cu ajutorul 

telefonului, iar apoi să încerc să programez diferite animații realizate cu ledurile RGB, cu ajutorul unei 

plăci de dezvoltare Arduino. 

 

Bibliografie: 

[1] www.youtube.com 

[2] www.tme.eu/ro/pages/news/21799/Conectarea-si-programarea-benzilor-LED-RGB 

[3] www.instructables.com 
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Realizări în perioadă de pandemie …. 

                                            Ventilator ,,home made” 
 

Autor : Buciumanu Denis - Constantin  

 

 

Mă numesc Buciumanu Ianis-Constantin, sunt elev în clasa a IV-a și frecventez cursul de 

Electromecanica / Robotică, coordonat de prof. Imre Kovacs , de la Clubul Copiilor,,Valea Jiului „ din 

Petroșani.  

Deşi în acest an cursurile de la cercul de Electromecanică s-au realizat on line, am decis să nu 

renunţ la pasiunea mea, la dragostea de a face cite ceva, acasa, singur sau îndrumat on line de domnul 

profesor.  

Am decis să realizez  un ventilator puternic pentru mașină, dar si pentru alte aplicatii practice . 

  

Acesta este ventilatorul, la care am folosit următoarele componente: 

-Un ventilator de computer/laptop 12V 

- Un întrerupător 

- Contact pentru   baterie (9V - 80mAh) 

 

 

 

 

Circuitul electric arată astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este un circuit foarte simplu, sunt numai 3 componente. 

Bateria de 9V va ajunge pana la 10 minute de ventilaţie. 

Viteza vântului este de 15km\h. 

Acest ventilator este simplu de făcut, dar util. 

Am folosit pentru lipirea conductoarelor fire de conexiune 

Lipirea a fost făcută cu pistolul meu de lipit cu fludor şi sacâz.  

 

 

9V 

=== 

 

M 
Motor Baterie 

Intrerupator 
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Acasă la mine în cameră.... 

 

 

 

Când se cositoreşte cu Letcon sau cositor, inspiri toate fumurile, care  sunt destul de  toxice 

pentru organism, dar acest ventilator este 2 în 1, deci este şi ventilator şi aspirator de fum. 

Aşa cum se vede în fotografia ataşată, fumul este aspirat de curentul de aer produs de ventilator.   

 Asta înseamnă că poate aspira şi fumul  de la cositor sau letcon din timpul lucrului ... 

Menţionez că lucrarea am realizat-o acasă , în urma cursurilor on line .... 

 

Încercaţi şi voi , să vedeţi că se poate ...... 

 

Elev : Buciumanu Denis - Constantin  

Clasa a IV-a 
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2020....dor de părinţi ... 

 

Mitran Marina Denisa 

Clasa a IX-a 

 

 

 

Nu pleca de lângă mine...  

Că noaptea-i grea fără tine 

Cu cine-mi fac temele, 

Cui îi spun problemele? 

 

Cu cine mă uit la stele. 

Cu cine cânt cântecele? 

Fără tine nu e zi 

Nu-i nici soare-n poezii! 

 

Fără tine dragă mamă,  

Nu-i un început de zi   

Tată tu nu stai acasă  

Că noi s-avem viață frumoasă  

Poate m-ați pedepsit și poate 

 m-ați și certat 

Dar în viață dragi părinți  

voi mereu m-ați îndrumat.  

Când ți-am spus prima dată, tată 

Ai avut în ochii umezi, apă.  

 

Erau lacrimi de mândrie  

C-ai copil, că ai soție.  

C-ai făcut un copil care, 

Teama nu îi stă în cale. 

 

De ce exiști străinătate? 

Să ții familia departe! 

Să nu existe bucurie, 

Crezând că doar banii-s o 

mândrie. 
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Observarea meteoroizilor in spectrul radio 
 

 Autor : Cristian Negru – YO3FFF 

e-mail: cyo3fff@yahoo.com 

 

Cuvant inainte – Acest articol se adreseaza astronomilor amatori, radioamatorilor cat si celor 

interesati de radio astronomie. Nivelul de abordare a subiectului este de popularizare. Nivel de 

cunostiinte solicitat: astronomie, cultura generala de fizica. 

 

1. Introducere 

 

Seara de vara intr-o excursie la munte cu prietenii. Voia buna ne-a petrecut pe nesimtite in noapte. 

Spre dimineata, numai spiritul ramasese treaz si…visa! Deodata visul se impleti cu cerul instelat pe care 

aparuse o dara luminoasa efemera. Ce sa fie? Un meteor mi-am spus. Stiam de existenta si 

comportamentul lor de la IMO [1]. Tot de la IMO stiam cum se observa ei si la ce sunt bune aceste 

observatii. Amicii de pe lista de discutii SARM [2] erau profund dezamagiti cand in mijlocul unui curent 

de meteoroizi, cerul “catadicsea” sa se “intunece” devenind opac observatiilor de acest fel. Eforturi bine 

planificate erau zadarnicite de cativa nori. Atunci s-a produs un declick. Ce-ar fi daca am privii cerul pe 

o alta lungime de unda, de data asta in spectrul radio? 

 Din fizica stiam ca undele radio nu sunt influentate de conditiile atmosferice decat foarte putin. Un 

nor, cat de compact ar fi el, in unde metrice devine transparent [17]. Din experineta mea de radioamator 

nu lipseau nici lagarutile radio bilaterale folosind reflexia pe meteoroizi. Urmare a declick-ului, s-a 

nascut ideea unor “ochelari” cu care sa privesc cerul in “goana dupa meteori”, de data asta in spectrul 

radio. Am adormit linistit, convins ca visasem ceva frumos.  

Intors acasa, visul “ochelarilor” s-a transformat in ceva constient. Am inceput sa caut, sa intreb prin 

cunoscuti, inclusiv pe “prietenul Google”. Am descoperit ca va trebui sa am de-a face cu radio 

astronomia, disciplina din astronomie care studiaza Cosmosul pe toate lungimile de unda cunoscute, mai 

putin spectrul vizual. Cum era si firesc, am incercat sa gasesc “la mine acasa” documentatie si sprijin in a 

intelege fenomenul. Nu mica mi-a fost mirarea cand am constatat ca in Romania nu a facut nimeni radio 

astronomie la modul practic. Au fost ceva incercari timide de observatii solare pe la Institutul 

Astronomic al Academiei Romane de la Cutitul de Argint intreprinse de dl. Adrian Oncica. Cat despre 

observatii in spectrul radio a meteoroizilor nici nu se punea problema. Si asta la nivel de profesionisti, de 

amatori ce sa mai spun… Documentatie in limba roamana, cu exceptia unui articol din revista Tehnium 

[3] si a cartii lui Ioan Todoran [4] nu exista, cel putin eu nu am gasit. Alta mare surpriza a fost ca nici in 

lume aceasta activitate nu este prea raspandita. Asta se datoreaza cu siguranta complexitatii acestor 

“ochelari” la care visasem eu. Radio astronomia este o stiinta polivalenta ce impleteste cunostiinte 

avansate din aproape toate domeniile stiintei si ingineriei. Ca amator lucrurile sunt si mai greu de abordat 

avand in vedere bugetul disponibil. Dupa un an de cautari, am ajuns la “Mecca” observatorilor amatori a 

“radio meteorilor”, lista de discutii VVS [5]. Aici am intalnit pe “amatorii” care se ocupa in mod activ de 

acest domeniu. Am pus intre ghilimele “amatori” pentru ca sunt profesionisti care fac stiinta de dragul 

stiintei, pe cheltuiala proprie! De aici am aflat si despre “biblia” celor din bransa [6]. Dupa un scurt 

schimb de informatii cu cei de pe lista, in mod special cu Chris Steyaert, am ajuns la concluzia ca aveam 

acei ipotetici “ochelari” insa… “nu-i vedeam de nas”. 

 

mailto:cyo3fff@yahoo.com
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 Echipamentul meu de radioamator a fost un bun inceput in acest sens. Completat cu ceva software 

adaptat scopului, am realizat primul radiotelescop din Romania cu care observ in mod regulat activitatea 

meteorica. Acest lucru s-a intamplat la inceputul anului 2005. Cu un an inainte, dintr-o pura intamplare 

realizasem primele observatii radio astronomice din Romania in unde metrice (144MHz)…Eram dupa o 

zi lunga de legaturi radio folosind reflexia pe Luna, acele fantastice EME [7] cand, deodata am observat 

o crestere anormala a zgomotului de fond al radioreceptorului. Nu mi-am dat seama pe moment ce se 

intampla insa am inregistrat fenomemul. Ulterior am inteles ca tocmai inregistrasem o explozie 

solara…Dupa acest eveniment am reusit sa inregistrez soarele si cateva radio surse principale (Sagetator, 

Cassiopeia, Lebada, Taur si Fecioara). Folosind o antena cu doua elemente suprapuse vertical si un 

baseline de 8 lungimi de unda, pe 26.11.2005 am reusit sa fac primele masuratori interferometrice pe 

unde metrice la soare. Tot in acest sens am reusit estimarea temperaturii soarelui si lunii prin masuratori 

radio astronomice in gama de 11GHz. In 2006 am reusit sa fac masuratori radioastronomice la eclipsa de 

soare din 29 martie. Rezultatele acestor intreprinderi au fost publicate si pe lista de discutii SARM. 

Asadar, conditiile tehnice erau ca si satisfacute in a faurii “ochelarii”.  

Observarea meteoroizii in spectrul radio a inceput in 2005. Primele observatii serioase au avut loc in 

perioada 20-21.10.2006 urmarind maximul activitatii curentului Orionide. Un real succes, masuratorile 

mele erau in concordanta cu cele efectuate (in spectrul radio cat si optic - IMO) pe plan mondial. 

Rezultatele au fost trimise la RMOB [8] si distribuite pe plan mondial. De atunci, am inregistrat aproape 

toti curentii meteorici cunoscuti devenind o activitate de rutina.  

Punctul culminant l-a constituit inregistrarea maximului de activitate a curentului Aurigide din 1 

septembrie 2007. Acest maxim a avut loc in timpul zilei, fapt ce a facut imposibile abservatiile in 

spectrul vizual. Din Europa, numai 6 statii radio au reusit sa inregistreze aceasta activitate. Masuratorile 

au fost transmise doctorului Peter Janniskens de la SETI/NASA, unul dintre cei mai autorizati oameni de 

stiinta in domeniu. Nu mica mi-a fost mirarea cand am constatat impreuna cu Dr. Janniskens ca 

masuratorile mele erau in foarte stransa corelatie cu cele facute de SETI [9] si IMO [10], contribuind la 

confirmarea predictiilor stiintifice.  

Acest rezultat mi-a confirmat inca odata ca “ochelarii” functionau si inca bine. Visul devenise 

realitate. Acum si din Romania, meteoroizii puteau fi “zariti” printre nori! 

 

2. Undele radio si meteoroizii 

 

Ce face ca meteoroizii sa poata fi observati in spectrul undelor radio? In cele ce urmeaza o sa incerc 

sa raspund la aceasta intrebare. 

Din Fizica stim ca plasma are proprietatea de a reflecta undele electromagnetice de inalta frecventa. 

Limita superioara a frecventei unei unde electromagnetice reflectate de un strat ionizat este direct 

proportionala cu densitatea de electroni pe unitatea de volum. Majoritatea reflexiilor datorate 

meteoroizilor se produc in ionosfera la altitudinea de circa 90-100Km. Aceasta portiune din ionosfera se 

afla la limita dintre Mezosfera si Termosfera [11]. In aceasta regiune, ionizarea este cuprinsa intre 10^4 

– 10^5 electroni/cm^3. Aceasta ionizare permite reflexia undelor electromagnetice cu frecvente maxime 

de 2.84MHz. La impactul unui meteoroid cu ionosfera, ionizarea poate depasii 10^9 electroni/cm^3 ceea 

ce face ca limita superioara a frecventei undelor electromagnetice reflectate sa depaseasca 280MHz. 

Gama de frecvente folosita in mod uzual pentru observarea  meteoroizilor este cuprinsa intre 30 si 

60MHz fiind la limita dintre gama undelor decametrice si cele metrice. Propagarea undelor din gama 

mentionata se face in general prin unde de suprafata si propagare troposferica [12]. 

Undele decametrice sunt reflectate adesea si de stratul E din Ionosfera ceea ce face sa fie receptionate 

mult peste limita orizontului radio [13] provocand interferente. 
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 Interferenta a doua sau mai multe unde     electromagnetice reprezinta suprapunerea lor in faza sau 

antifaza, functie de drumul parcurs pana la punctul de interferenta. Astfel, daca avem doua posturi de 

radiodifuziune invecinate folosind aceeasi frecventa de emisie, sa zicem 23MHz, ele se perturba 

reciproc, neputand sa fie receptionate simultan in acelasi punct. Daca insa aceste posturi sunt separate 

printr-o distanta mai mare decat orizontul radio, sa zicem 1000Km atunci fiecare post poate deservi o 

zona cuprinsa in orizontul radio propriu. Considerand un post de radio cu frecventa de 23MHz si 

inaltime antenei de 100m deasupra nivelului marii, orizontul radio se intinde pe o raza de circa 36Km. Se 

vede clar ca la distanta de 1000Km doua statii folosind aceeasi frecventa nu se interfereaza reciproc cu 

conditia ca undele emise de acestea sa se propage prin unde de surpafata sau troposfera. Daca ionosfera 

capata dintr-un motiv sau altul o ionizare mai mare decat 7*10^6 electroni/cm^3 atunci propagarea 

ionosferica poate extinde zona de acoperire a unuia dintre posturile de radio provocand interferenta in 

zona de acoperire a celuilalt. Ionizarea maxima in straturile E si D ale ionosferei nu depaseste in mod 

normal 10^7 electroni/cm^3 deci propagarea ionosferica are loc pana la circa 50MHz in cazuri 

exceptionale. Teoretic, reflexia undelor radio produsa de catre meteoroizi are loc si in gama undelor 

decametrice insa datorita propagarii ionosferice se produc interferente. Din acest motiv, pentru 

observarea meteoroizilor se folosesc undele metrice si gama superioara a undelor decametrice. 

 

3. Observarea meteoroizilor in spectrul radio 

 

In capitolul precedent am explicat de ce propagarea undelor electromagnetice este influentata de 

interactiunea meteoroizilor cu atmosfera terestra. Mai departe o sa vedem cum putem pune in practica 

aceste cunostiinte pentru a ne atinge scopul, observarea meteoroizilor in spectrul radio. 

In spectrul optic, la interactiunea cu straturile dense ale atmosferei meteoroizii emit lumina ce se 

propaga in toate directiile ajungand in acest fel la observator. In spectrul radio, meteoroizii au o emisie 

foarte slaba, aproape nedetectabila. Din aceasta cauza, pentru a putea fi observati, meteoroizii trebuie 

“iluminati” artificial. Cum am aratat mai sus, unda electromagnetica iluminatoare trebuie sa aiba o 

anumita frecventa (pulsatie) pentru a putea fi reflectata de stratul ionizat in urma interactiunii cu 

meteoroidul. In figura de mai jos este ilustrata reflexia undelor electromagnetice emise de la emitator si 

receptionate de receptor. In lipsa meteorului, unda electromagnetica nu este reflectata de ionosfera deci 

nu ajunge la receptor. La aparitia meteoroidului, unda electromagnetica este reflectata de urma ionizata 

ajungand la receptor.  
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Ambele metode de observatie, optica si radio au avantaje si dezavantaje. Mai jos voi enumera cateva 

dintre ele. 

 

Metoda optica (“cu ochiul liber”) 

Avantaje: - Simplitate; metoda poate fi invatata de oricine cunoaste principalele constalatii 

- Dotare materiala minima; este necesar un cronometru, creion, hartie si o sursa de  iluminat 

- Se poate obtine distributia si apartenenta meteoroizilor la un curent meteoric 

- Cu tehnici avansate se poate determina cu precizie viteza, traiectoria cat si marimea 

meteoroizilor 

Dezavantaje: - Imposibilitatea observatiilor pe timpul zilei cat si in conditii atmosferice cu nebulozitate 

ridicata 

- Necesita prezenta observatorului 

- Prezinta un grad ridicat de subiectivizm (ochiul uman nu este calibrat) 

- Datele observationale nu sunt inregistrate, neputand fi analizate ulterior. 

 

Metoda radio 

Avantaje: - Poate fi utilizata in orice conditii atmosferice cat si in timpul zilei 

- Cu tehnici avansate se poate urmarii si inregistra fara intrerupere toata activitatea meteorica 

din raza de actiune a observatorului; 

- Se pot detecta de la micro meteoroizi (de marimea micronilor) pana la bolizi 

- Se pot obtine date stiintifice despre viteza, traiectoria, apartenenta la un curent meteoric, masa 

meteoroizilor cat si compozitia chimica 

Dezavantaje: - Complexitatea ridicata a instalatie de emisie receptie 

        - Costuri ridicate de achizitie si intretinere 

        - Personal poli calificat (astronomie, fizica, inginerie, etc.) 

 

In spectrul radio, dupa locul de amplasare a emitatorului si receptorului, exista doua tehnici de 

observatie. Backscatter si Forwardscatter. 

 Backscatter foloseste acelasi amplasament si aceeasi antena pentru emitator si receptor. Undele 

electromagnetice reflectate de meteoroid ajung inapoi la locul de unde au fost emise de unde si 

denumirea de “backscatter” (reflexie inapoi). Unghiul de incidenta si de reflexie tind spre zero. Aria de 

acoperire a cerului este mica fiind data de unghiul de radiatie al antenei. 

Forwardscatter foloseste amplasamente diferite pentru emitator si receptor asa cum se arata in 

imaginea de mai sus. Unghiul de incidenta si cel de reflexie tind catre 90 de grade. Distanta emitator-

receptor variaza intre 500 si 2000Km. Distanta optima este de circa 1500Km. Aria de acoperire este data 

de unghiul de radiatie a antenei emitatorului cat si de distanta emitator-receptor [14]. 

Dupa intensitatea ionizarii urmei produse in atmosfera, meteoroizii se impart in doua categorii: 

underdense si overdense. Aceasta clasificare desparte micrometeoroizii (underdense) de 

macrometeoroizi (overdense). Meteoroizii cu “densitate scazuta” (underdense) nu sunt vizibili cu ochiul 

liber fiind sub magnitudine 5, urma ionizata fiind de pana la 10^8 electroni/cm^3. Cei cu “densitate 

mare” (overdense) sunt vizibili cu ochiul liber, urma ionizata fiind peste limita de 10^8 electroni/cm^3. 

Meteoroizii cu densitate mica provoaca urme ionizate cu persistenta mica de pana la cateva sute de 

milisecunde. Cei cu densitate mare au durata reflexiei de ordinul secundelor depinzand de marimea 

obiectului, compozitia chimica precum si de starea atmosferei terestre la acel moment. 

Urma (trail) ionizata provocata de meteoroizi are proprietatea de difuzie (imprastiere). Aceasta are 

loc exponential.  
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Odata cu difuzia, scade (tot exponential) si concentratia de electroni. In acest fel, persistenta reflexiei 

undelor electromagnetice este limitata in timp. Comparativ, uitandu-ne pe cer la urma lasata de un avion 

cu reactie, in timp vom observa ca aceasta se imprastie pana la un moment dat cand nu se mai vede 

deloc. Atunci spunem ca densitatea vaporilor de apa condensati din acel loc nu mai este suficienta pentru 

a reflecta lumina. 

Datorita unghilui mare sub care undele electromagnetice sunt emise in spatiu (ordinul gradelor), 

ilumineaza o mare suprafata din cer. Neuniformitatile ionizarii produse la trecerea meteoroizilor 

provoaca o variatie in timp a amplitudinii undelor electromagnetice datorata interferentei pozitive si 

negative. Undele electromagnetice ajung in faza sau antifaza producand asa numitele oscilatii Fresnel 

[15]. 

In atmosfera superioara a pamantului exista curenti de aer foarte puternici (50-100m/s -asa numitul 

wind shear). Acestia distorsioneaza traiectoria darelor ionizate lasate de meteoroizi. Acest lucru are ca 

efect producerea unor oscilatii rapide ale amplitudinii undelor electromagnetice. Efectul se mai numeste 

si oscilatie pronuntata (deep fading), frecventa uzuala a acesteia fiind cuprinsa intre 5 si 10 perioade pe 

secunda. 

Datorita wind shear-ului, frecventa undei electromagnetice reflectate de urma ionizata este 

modificata in sens pozitiv sau negativ datorita efectului Doppler. La frecventa de 60MHz si o viteza de 

100m/s, frecventa sufera o modificare de 40Hz. Acest aspect are importanta in stabilirea vitezei de 

deplasare a diferitelor paturi de aer din atmosfera cat si a traiectoriei de deplasarea a meteoroizilor. Un 

alt fenomen interesant observat datorita efectului Doppler este asa zisul “head echo” (ecoul de cap). 

Adesea, meteoroizii stralucitori prezinta o ionizare foarte puternica inca de la intrarea in atmosfera 

terestra (in jur de 120Km altitudine). In jurul lor se produce un nor de plasma ce se deplaseaza cu aceeasi 

viteza ca a meteoroidului. Undele electromagnetice sunt reflectate de acest nor suferind in acelasi timp o 

modificare pronuntata a frecventei datorata efectului Doppler. Cunoscand traiectoria meteoroidului, pe 

baza deviatiei doppler se poate calcula viteza de deplasare. 

Acestea sunt doar cateva aspecte legate de fenomenele produse in spectrul radio de catre meteoroizi. 

Principalele obiective pentru studierea meteoroizilor sunt: 

a) Observarea activitatii de fond a meteoroizilor sporadici (care nu apartin unui curent anume); 

b) Observarea curentilor meteorici; 

c) Observarea individuala a meteoroizilor; 

Pentru studiul activitatii de fond a meteorilor sporadici este necesar sa se cunoasca densitatea 

particulelor, cat si viteza si distributia masei acestora. 

Pentru studierea curentilor meteorici, este necesar a se cunoaste densitatea particulelor, viteza, 

radiantul si distributia masei acestora. 

Pentru a studia fiecare meteoroid in parte, orbita si masa acestuia trebuie determinate. Masa se poate 

calcula pe baza profilului ionizarii urmei meteoroidului iar orbita cunoscand radiantul, viteza si franarea 

acestuia. 

Cunoscand aceste obiective, s-au dezvoltat mai multe tehnici de observatie folosind forwardscatter-

ul. Fiecare are avantaje si dezavantaje. Principala caracteristica de la simplu la complex o constituie 

costul proiectului. Cu cat mai complex este proiectul, cu atat mai completa informatia obtinuta dar si 

costul pe masura. Mai jos o sa enumar cateva solutii constructive folosite la ora actuala de amatori si 

profesionisti. Prezentarea va avea caracter general, detalierea acestora nefacand scopul acestui articol. 

1. Radiotelescop simplu 

Are in componeta o antena, un radioreceptor comercial (in genul celor de masina), un detector de 

amplitudine si un sistem de achizitie de date. Emitatorul este unul de radiodifuziune sau TV.  
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Antena capteaza undele electromagnetice refelectate de catre urma meteoroidului din atmosfera, 

radioreceptorul le amplifica si le transforma intr-o marime electrica. Detectorul sesizeaza variatiile in 

amplitudine si le transmite spre unitatea de achizitie de date (in general un PC). Unitarea de achizitie de 

date le stocheaza si in final produce un grafic al intensitatii puterii receptionate functie de timp. Se 

inregistreaza numarul reflexiilor cat si durata si amplitudinea. Acest sistem a fost folosit la inceputurile 

observarii meteoroizilor in spectrul radio si este cel mai raspandit printre radio amatorii astronomi 

datorita simplitatii si costurilor mici de implementare. Cu acest sistem se poate determina indexul de 

masa si fluxul intregii activitati meteorice la un moment dat indiferent de apartenenta la vreun curent 

meteoric, numarul de meteoroizi de densitate scazuta si densitate mare pe unitatea de timp, timpul de 

scadere a amplitudinii meteoroizilor de densitate scazuta cat si durata reflexiei si amplitudinea tuturor 

meteoroizilor. Datele stiintifice ce se pot obtine cu un astfel de sistem nu sunt de foarte mare importanta 

insa corelate cu cele mai precise, pot avea valoare stiintifica. Cu aceasta instalatie se poate observa 

variatia diurna a activitatii meteorice, izbugnirile diferitilor curenti meteorici cat si periodicitatea 

acestora, activitatea de fond in lipsa vreunui curent meteoric, descoperirea unor curenti meteorici noi cat 

si analiza individuala a meteoroizilor. 

 2. Radiotelescop bazat pe goniometru 

Aceasta instalatie are la baza un sistem de antene ce permite determinarea directiei de deplasare a unui 

obiect in spatiu. Pe baza informatie de faza a undei electromagnetice receptionate se obtine azimutul si 

elevatia meteoroidului [16]. Drept sursa de unde electromagnetice se utilizeaza un emitator dedicat a 

carui baza de timp trebuie sincronizata cu cea a receptorului. Cu aceasta instalatie se pot obtine fluxul de 

meteoroizi, indexul de masa, radiantul si viteza elementelor unui curent meteoric. Se poate stabili 

directia unui meteoroid apartinand unui curent cunoscut insa nu se pot studia meteoroizi sporadici. 

3. Observatii radio in multi statie 

Pe langa sistemele descrise mai sus, pentru imbunatatirea preciziei determinarilor stiintifice se folosesc si 

alte sisteme identice cu acestea sincronizate intre ele in timp si faza. Statiile de receptie sunt distantate 

intre ele de la cativa kilometrii la sute de km. Exista o balansare in a alege distanta optima. Daca este 

prea mare atunci este posibil ca nu toate statiile sa surprinda un eveniment. Daca este prea mica atunci 

precizia determinarilor scade. In teorie este nevoie de o statie cu goniometru si una obisnuita. Practic, 

este nevoie de cel putin 3 statii dintre care una sa fie cu goniometru (sistem de stabilire a directie undei 

electromagnetice receptionate). Prin asa numitul procedeu de triangulatie se poate stabili cu mare 

precizie traiectoria unui meteoroid precum si viteza si franarea acestuia. Cu cat creste numarul de statii 

cu atat precizia masuratorilor este mai mare dar si complexitatea sistemului. Ca acet tip de masuratori sa 

fie posibil, este necesar ca timpul tuturor statiilor cat si al emitatorului dedicat sa fie sincronizat la nivel 

de microsecunda. Acest lucru nu este intotdeauna usor de realizat, costurile acestui sistem nefiind la 

indemana amatorilor si nici a multor profesionisti. Cu acest tip de instalatie se pot studia inclusiv 

meteoroizii individuali si sporadici. Precizia datelor obtinute satisfac cele mai exigente solicitari ale 

oamenilor de stiinta. 

 

4. Concluzii 

 

In acest articol s-au prezentat succint principalele aspecte teoretice si practice ale observarii 

meteoroizilor in spectrul radio. Pentru aprofundarea cunostiintelor in domeniu s-a oferit o 

bibliografie/webografie punctuala, una dintre cele mai complecte lucrari fiind [6]. In utimul capitol s-a 

prezentat pe scurt si componenta a doua instalatii sofisticate folosite in cercetarea stiintifica, instalatii ce 

nu se pot aborda de catre amatori. Amatorii, au un rol important in aceasta activitate stiintifica. Au o 

larga raspandire geografica si sunt disponibili aproape 100% din timp (cei cu instalatii automate).  
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Acest ultim aspect poate constitui un factor important in a studia anumiti curenti meteorici sau anumite 

evenimente unice. NASA incurajaza astfel de activitati organizand o retea mondiala de amatori. Din 

aceasta retea pot face parte amatorii care indeplinesc anumite conditii tehnice. 

Abordarea observatiilor radio la nivel de amator este fezabila cu o investitie relativ mica. O problema 

majora a zilelor noastre o constituie interferenta radio din partea surselor artificiale. Pe zi ce trece, ca si 

in astronomie, spectrul radio este din ce in ce mai poluat facand practicarea radio astronomiei aproape 

imposibila in mediul urban. Trecand peste dificultatile constructiei unui radiotelescop, satisfactiile sunt 

pe masura. Sa ne gandim doar ca datorita “ochelarilor speciali” putem vedea meteorii in orice moment al 

zilei si pe orice vreme. 

  

  

 

Bibliografie/Webografie 

 

[1] International Meteor Organization, http://www.imo.net - septembrie 2008 

[2] Grup de discutii pe teme de Astronomie din Romania infiintat de Societatea Astronomica Romana de 

Meteori, http://tech.groups.yahoo.com/group/SARM/ – septembrie 2008 

[3] N. Turtureanu, Radiotelescop – revista Tehnium 6/1976 pag. 8-9 

[4]Ioan Todoran, editura Albatros 1989, Astronomia Invizibilului 

[5] Grup de discutii despre observarea meteoroizilor in spectrul radio, http://ls.kuleuven.ac.be/cgi-

bin/wa?SUBED1=vvs&A=1 – septembrie 2008 

[6] D.W.R. McKinley, 1961, Mc Graw-Hill Book Company,  “Meteor Science and Engineering” 

[7] How to get started on EME, Paul Kelley - N1BUG, 

http://www.g1ogy.com/www.n1bug.net/prop/eme.html - septembrie 2008 

[8] Radio Meteor Observing Bulletin, RMOB, http://visualrmob.free.fr/index.php - septembrie 2008 

[9] Aurigids MAC Mission 2007, SETI/NASA, http://aurigid.seti.org/ - septembrie 2008 

[10] IMO first result Aurigids 2007, IMO, http://www.imo.net/live/alpha-aurigids2007/ - septembrie 

2008 

[11] Ionosfera, http://en.wikipedia.org/wiki/Ionosphere - septembrie 2008 

[12] Radio Propagation, http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_propagation  - septembrie 2008 

[13] Orizontul radio, http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_horizon - septembrie 2008 

[14] MS observing with VHF & Computer Incl. software! , Ilkka Yrjola – OH5IY, 

http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msobs/msobs.html - septembrie 2008 

[15] Meteor reflections, http://www.imo.net/reflection - septembrie 2008 

[16] Andenes Meteorradar, http://www.iap-kborn.de/Andenes-Meteor-Radar.174.0.html?&L=1 - 

septembrie 2008 

[17] Opacitatea atmosferei terestre functie de lungimea de unda, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Atmospheric_electromagnetic_transmittance_or_o

pacity.jpg - septembrie 2008 
 

 

 

 

http://www.imo.net/
http://tech.groups.yahoo.com/group/SARM/
http://ls.kuleuven.ac.be/cgi-bin/wa?SUBED1=vvs&A=1
http://ls.kuleuven.ac.be/cgi-bin/wa?SUBED1=vvs&A=1
http://www.g1ogy.com/www.n1bug.net/prop/eme.html
http://visualrmob.free.fr/index.php
http://aurigid.seti.org/
http://www.imo.net/live/alpha-aurigids2007/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionosphere
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_propagation
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_horizon
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msobs/msobs.html
http://www.imo.net/reflection
http://www.iap-kborn.de/Andenes-Meteor-Radar.174.0.html?&L=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Atmospheric_electromagnetic_transmittance_or_opacity.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Atmospheric_electromagnetic_transmittance_or_opacity.jpg


 
   Pag.  26                                           Hobby ?                     Nr.3 & 4  --> 2020  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Clubul copiilor ,,Valea Jiului “ -Petrosani  
      Diploma ,,Cupa Brailei” – editia 2020 
 



 
   Pag.  27                                           Hobby ?                     Nr.3 & 4  --> 2020  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Acum un an in 2019 cind nu era pandemie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Acum în anul 2020,activitatea continuă şi când totul este on line… 
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Două locuri I obţinute de Radioclubul YO2KQK de la Clubul Copiilor 
,,Valea Jiului” din Petroşani. 



 
   Pag.  29                                           Hobby ?                     Nr.3 & 4  --> 2020  

 

 

      

 

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 

Petrila, Str. T.Vladimirescu, nr. 3, cod poştal 305800 

SAU 

Telefon: 0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

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

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTĂ 

NOASTRĂ!  

 


