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ȘCOALA VIRTUALĂ 

ALTERNATIVĂ DE PREDARE ÎN LABORATOARE TEHNICO-APLICATIVE 

Profesor Grigore Luisian ,   

Palatul Copiilor Botoșani 

YENKA - CROCODILE CLIPS 

Yenka este un instrument modern de predare și o nouă metodă de învățământ din seria Crocodile 

Clips. 

Acesta este un multi- laborator virtual performant, folosit pe scară largă în întreaga lume, utilizat 

nu numai la școală, dar și  la domiciliu, de către elevi, pe calculatoare personale. Programul permite 

experimentarea temelor  predate într-o lume virtuală, în condiții de siguranță și exactitate. 

Acest soft oferă facilități extraordinare. Are implementate mii de lecții din diverse domenii. Câteva 

exemple: 

1. ȘTIINȚĂ 

Yenka Știință este un laborator virtual interactiv, care permite experimente de fizică și chimie, 

realizate cu ușurință în condiții de siguranță.  

Există o  gamă largă de lecții și un set de clipuri video de pregătire, pentru a  ajuta învățarea. 

Mecanisme 3D- experiment cu o serie de ansambluri mecanice. 

Electricitate și Magnetism – simulatoare pentru producerea de energie și transport, precum și 

circuitele electrice analogice. 

Yenka Electricitate și magnetism permit experimente cu generarea, transmiterea și utilizarea 

energiei electrice, în întregime 3D. 

Generare de energie 

Se pot studia efectele electromagnetice: se mișcă un magnet printr-un fir spiralat, având controlul 

asupra numărului de spire și al diametrului bobinei.  
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Transportul energiei electrice 

Se poate alege stația de alimentare și raportul de transformare, conectându-l la rețea cu linii de 

înaltă tensiune. 

Simularea circuitelor simple 

Programul permite să se construiască circuite, folosind un set de componente electrice de bază. 

Componentele pot include baterii, rezistori, becuri și întrerupătoare, precum și ieșiri, cum ar fi un 

motor, LED-uri  colorate sau  sonerie. 

  Simularea circuitelor complexe 

Yenka Electronics permite proiectarea și simularea circuitelor, folosind peste 150 de tipuri de 

componente, testarea și rafinarea design-ul în timp real. 

Instrumentele electronice profesionale pentru școli sunt create pe un design electronic, simplu de 

folosit chiar și pentru utilizatorii mai puțin experimentați. 

           

Editarea circuitului este simplificată. De exemplu, legăturile sunt introduse în mod automat, nefiind 

nevoie de  a șterge fire vechi sau a trage altele noi. Suprapunerea unei componente noi  va înlocui 

componenta exsistentă. 

2. TEHNOLOGIE 

Yenka Tehnologie este un puternic simulator pentru sisteme de control, uşor de utilizat. 

Acesta a fost conceput pentru ca inginerii, tinerii dar și copiii  să poată converti experimentele până 

la simulatoare industriale.  

YENKA SUNET ȘI LUMINĂ 

 Yenka sunet și lumină acoperă prin simulare toată optica și undele cunoscute în fizică. 

Yenka Sunet - experimente cu sunet în diverse medii, diagrame etc. 

Programul permite studierea propagării undelor și a fenomenelor-cheie, cum ar fi: refracția, 

interferența, difracţia și reflexia în diferite medii. 

 



 
   Pag.  5                                           Hobby ?                         Nr.3  -->  2021 

 

      
Yenka Optică 

Un puternic simulator optic, cu o serie de componente, inclusiv obiective, prisme, oglinzi și surse 

de lumină, care permite diagrame în  funcție de modelul ales. 

Se pot importa propriile imagini și analiza modul în care acestea arată când sunt vizualizate în 

lentile sau oglinzi.  

 

YENKA FORȚĂ ȘI MIȘCARE 

 – investighează  proiectile, oscilații, gravitate și mișcare. 

Yenka permite experimentarea nelimitată cu forțe și mișcare și control asupra unei game largi de 

parametri. Acesta acoperă toate  subiectele de mișcare cunoscute în fizică. 

În experiment se adaugă bile, blocuri și mașini, poziționați-le după cum dorim și pot fi făcute să 

accelereze sau să se ciocnescă. 

 

Se pot defini parametri, cum ar fi masa, elasticitatea, coeficientul de frecare, dimensiuni, viteză și 

forță motrică și se pot adăuga propriile imagini pentru a oferi contextul dorit. 

Se pot atașa tije și arcuri pentru a investiga pendule simple, oscilații, Legea lui Hooke și mișcarea 

de rotație. 

De asemenea se poate adăuga gravitația, seta puterea și, de asemenea, elasticitatea și frecarea de sol 

la simulările create. 

Putem urmări grafic mișcarea componentelor și o gamă largă de mărimi, cum ar fi viteza, ritmul, 

energia cinetică și potențială, sau accelerare. 
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YENKA ELECTROCHIMIE  

- experimentul cu electroliza, folosind o serie de electrozi și soluții. 

Yenka permite să se experimenteze electroliza, galvanizarea, celulele voltaice. Există o serie 

de activități la clasă și clipuri video de pregătire pentru tipurile standardizate. 

În timpul simulării facem măsurători  folosind echipamente cum ar fi un termometru, un pH-metru 

și construim grafice de date pentru experimentul simulat. 

3 YENKA CHIMIE ANORGANICĂ  

Yenka vă oferă un laborator virtual, unde se pot modela experimente în domeniul chimiei 

anorganice, cu ușurință și în condiții de siguranță. Acest soft poate înlocui materialele și soluțiile 

periculoase din laboratoarele școlare. Simulează experimente de toate categoriile, funcție de ce se 

dorește, reacții folosind peste 100 de substanţe chimice diferite. Instrumentele de grafic 3D permit 

urmărirea progresului experimentat. 

                  

Pentru că este un laborator virtual, se pot experimenta reacțiile chimice care nu sunt posibile în 

viața reală, în condiții de siguranță și cu ușurință, încurajând cercetarea științifică în rândul elevilor.  

4 YENKA MATEMATICĂ 

Yenka Matematică permite experimentarea cu ușurință de modele matematice 3D și aflarea datelor 

despre statistici, probabilitate, geometrie și coordonate. Acesta poate fi folosit ca un instrument de 

demonstrație flexibil. Elevii pot folosi Yenka, să învețe prin experimentarea matematicii în lumea 3D. 
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Yenka Matematică acoperă urmatoarele subiecte: 

Statistici – studierea relațiilor dintre date, grafice și statistici într-un mediu plin de culoare; 

Probabilitatea – metode de  experimente pentru a studia probabilitatea și rezultatele acestora; 

Forme 3D – experiment cu geometrie 3D, alegând dintr-o gamă de forme prestabilite,  cu 

posibilitatea de redimensionare, măsurare sau rotire; 

5 YENKA PROGRAMARE 

Yenka Programare este un mod nou, interesant de a crea programe pe calculator. Acesta permite să 

se utilizeze diagrame simple, pentru a controla personajele umane sau animațiile pe ecran. Este un mod 

nou de a învăța programare, începând cu conceptul de bază, o succesiune de etape, și  trecerea la bucle, 

variabile și funcții. 

                  

Mediu Yenka permite controlul personajelor și vizualizarea acțiunilor acestora, în întregime 3D. 

Yenka programare permite să importați modele 3D din Google SketchUp sau propriile obiecte - 

astfel încât să puteți crea o lume virtuală! 

6 CONCLUZII ȘI OBSERVAȚII 

Yenka oferă numeroase avantaje: 

- chiar dacă softul este în engleză, folosirea programului în crearea de lecții-experiment este simplă 

chiar pentru un începător, datorită interfeței grafice prietenoase și intuitive, oferite de program; 

-lecțiile și simulările pot fi create, salvate pe calculator sau pe internet. Astfel, mii de lecții sunt 

create și utilizate de profesorii și elevii din întreaga lume; 

- experimentele sunt foarte exacte și în concordanță cu realitatea, indiferent de domeniul folosit; 

 - experimentele și grafica 3d realistă a obiectelor fac deliciul elevilor; 

- nu necesită performanțe și resurse exagerate; orice calculator personal poate rula aplicația; 

- licența este complet gratuit și se poate utiliza la domiciliu. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 

Documentație Yenka - http://www.yenka.com/ 
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ROLUL CLUBULUI COPIILOR DIN PETROȘANI ÎN DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR 

ARTISTICE ȘI PRACTICE 

                                                                   CLUBUL COPIILOR ,,VALEA JIULUI” 

                                                                                   PROFESOR , CIOC MIHAELA –ȘTEFANIA 

 

INTRODUCERE 

Preocuparea mea pentru tema de cercetare intitulată „Rolul Clubului Copiilor din Petroșani în 

dezvoltarea deprinderilor artistice și practice” este strâns legată de faptul că activez în acest club, fiind 

profesoară la cursul de metaloplastie. Ca urmare, mi-a venit această idee de a face o investigație 

științifică, de tip sociologic, asupra opiniei părinților care au avut de-a lungul timpului copii la cursul 

meu. Scopul principal a fost acela de am îmbunătăți activitatea pe baza observațiilor părinților. Între 

mine, pe de o parte, și copii sau părinți (dar și alți adulți care reprezintă copiii) a fost întotdeauna o 

relație sinceră. Părinții mi-au comunicat tot timpul dacă au avut nemulțumiri sau observații de făcut. Am 

ținut cont de aceste observații în condițiile în care au fost în favoarea copiilor. În cazul copiilor talentați, 

dacă părinții aveau ezitări ca aceștia să urmeze o școală sau o carieră în care să fructifice cele învățate în 

cadrul clubului, am încercat întotdeauna să-i încurajez și să-i conving de faptul că trebuie să dea copiilor 

tot sprijinul pentru realizarea lor în viitor.  

Preocuparea mea pentru metaloplastie provine și din faptul că sunt inginer de profesie în domeniul 

mecanic și am avut mereu atracție pentru punerea în practică a cunoștințelor teoretice. Pe de altă parte, 

prin pregătirea pedagogică pe care o am, calitatea mea în cadrul clubului este cea de cadru didactic. 

Predarea teoretică și aplicațiile practice în metaloplastie reprezintă un circuit complet, în care practica și 

teoria se combină în cel mai fericit fel.  

Pentru realizarea acestei disertații am parcurs toate etapele necesare, atât cele legate de 

documentarea teoretică, cât și cele aplicative. Aceste etape sunt redate,  în cuprinsul lucrării de față. 

Ipotezele pe care se bazează cercetarea sunt următoarele: 

a. Dacă activitățile Clubului Copiilor din Petroșani sunt desfășurate cu profesionalism, atunci 

crește numărul elevilor care frecventează aceste activități. 

b. Cu cât produsele manufacturiere realizate de elevi în cadrul activităților lucrative se 

concretizează în lucrări care sunt premiate la diferite concursuri, cu atât atracția pentru munca 

artistică și manufacturieră a elevilor crește. 
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c. Dacă elevii care frecventează cursurile clubului ajung la un anumit nivel valoric, atunci este 

posibil ca aceștia să urmeze în viitor o profesie conexă cu deprinderile și abilitățile formate în cadrul 

acestei instituții.  

CUNOAȘTEREA ȘI CONTEXTUL RELAȚIEI DINTRE MOTIVAȚIE, NIVELUL 

PERFORMANȚEI ȘI SATISFACȚIA MUNCII 

1.1. Cauzele performanţei umane 

 Performerul, ca figură centrală a mutaţiilor revoluţionare ale lumii contemporane, reprezintă o 

personalitate activă, trăind în societate, fiind influenţat de aceasta şi având la rândul său o acţiune 

substanţială asupra acesteia. Întrucât scopul de bază al performanticii este eficientizarea acţiunilor umane 

până la nivele performante, apare necesară abordarea sistematică, dialectică, a ansamblului societate – 

performer – acţiunea performantă, în special a cauzelor favorizante şi a celor defavorizante (a 

obstacolelor) ale performanţei. Performerul trebuie să cunoască şi să se familiarizeze atât cu obstacolele 

care-i pot apărea în faţă şi cu mijloacele de bază pentru eliminarea sau atenuarea acestora, cât şi cu 

cauzele care conduc la eficientizarea acţiunilor sale. 

 Performerul, având în centrul preocupărilor sale autoperfecţionarea şi profesionalizarea în 

demersurile sale performante, trebuie să cunoască în primul rând cauzele externe şi cele interne care 

determină eficientizarea acţiunilor sale. Aceste cauze sunt prezentate în cele ce urmează, sub forma lor 

negativă – ca obstacole în calea performanţei, insistându-se mai mult pe obstacolele interne asupra 

cărora performerul poate avea o acţiune directă de contracarare şi prin aceasta, de autostructurare a unei 

personalităţi performante. 

 Cauzele externe de ordin informaţional-instructiv şi educaţional îşi au ca sediu material, şcoala 

şi familia, iar cele de ordin tehnico-organizatoric şi psihosocial în structurile statale şi ale economiei de 

piaţă. Dacă acţiunea cauzelor externe este frenatoare, acestea se transformă în obstacole ale 

performanţei, sub forma unor metode de instruire învechite, rigide, sărăciei sistemului şi mijloacelor 

informaţionale, posibilităţilor reduse de educare a calităţilor moral-volitive şi motivaţionale, lipsei 

mijloacelor materiale, a stimulului moral. 

 Cauzele interne de ordin informaţional-gnoseologic, psihologic, educaţional, genetic, bioritmic 

şi de antrenament se pot manifesta şi structura ca obstacole sub forma necunoaşterii proceselor 

performante, sărăciei fondului informaţional personal, dezvoltării insuficiente a performanticii ca ştiinţă, 

supraspecializării incorect structutate (rigide), abordării unilaterale a performanţei, inerţiei psihologice, 

fluenţei scăzute, rigidităţii funcţionale, fricii de critică, autocritică şi de ridicol, timidităţii, descurajării şi 

autodescurajării, influenţei inhibante a superperformerilor, însuşirii rigide a cunoştinţelor ca sisteme 



 
   Pag.  10                                           Hobby ?                         Nr.3  -->  2021 

 

      
închise, lipsei spiritului competitiv, nivelului scăzut de aspiraţii, lipsei calităţilor moral-volitive şi a 

motivaţiei, lipsei de imaginaţie, lipsei de sensibilitate faţă de performanţă, caracteristicilor 

anatomofiziologice scăzute, coeficientului intelectual scăzut, capacităţii scăzute de memorare, lipsei 

aptitudinilor specifice, situaţiei bioritmice nefavorabile sau lipsei de antrenament. 

 Sub aspect psihopedagogic, pentru instruirea şi educarea performerilor, este convenabilă 

structurarea performanticii ca o ştiinţă şi artă a învingerii sau diminuării obstacolelor, a transformării 

totale sau parţiale a factorilor frenatori în factori acceleratori ai proceselor performante. Ca atare, vom 

analiza câteva dintre aceste aspecte, putând astfel să obţinem o imagine globală asupra obstacolelor 

interne şi externe ale performanţei umane. 

1.2. Factorii frenatori interni şi contracararea acestora 

 Obstacolele psihologice: 

 a) Flexibilitatea reprezintă capacitatea de a aborda flexibil şi nuanţat drumul spre performanţă. 

În cazul nostru, flexibilitatea este înţeleasă ca fiind restructurarea eficientă a mersului gândirii, ca 

posibilitatea de a opera cu uşurinţă transferul din planul perceptiv în cel figural şi cel conceptual. 

 Elevii cu o flexibilitate a gândirii, aceasta fiind strâns legată, aici, de aptitudinile matematice 

superior dezvoltate, reliefează, fără prea multe dificultăţi, relaţiile dintre elementele problemei, 

delimitează cu destulă precizie domeniul de investigare a necunoscutului, anticipă rapid schema generală 

de rezolvare şi, aspect deosebit de semnificativ, asociază corect şi fără prea multe încercări variabila 

necunoscută cu cele cunoscute sau sugerate din datele problemei. Şi, este cât se poate de evident că toate 

aceste manifestări presupun operaţii mintale deosebit de mobile, operaţii de analiză şi sinteză, 

generalizare şi abstractizare desfăşurate succesiv. Cu alte cuvinte, toate acestea presupun un nivel ridicat 

de dezvoltare al flexibilităţii gândirii1). 

 Inerţia psihologică reprezintă obstacolul principal din calea oricărei performanţe spontane sau 

stimulate şi este constituită din tendinţa intelectului uman de a-şi păstra neschimbate schemele gândirii, 

raţionamentele, metodele, din tendinţa de a merge pe „căi bătătorite”, din tendinţa de a gândi în acelaşi 

mod. Ori, printr-o gândire şablon, oricât de metodică şi de bine pusă la punct şi oricât de eficientă sub 

aspectul acumulării de cunoştinţe şi în rezolvarea problemelor curente ar fi aceasta, nu se poate realiza 

performanţă. Flexibilitatea gândirii reprezintă condiţia de bază a creativităţii, a performanţei, care devine 

maximă atunci când metodele logice sunt îmbinate cu cele intuitive, deducţia cu inducţia, metodele 

algoritmice cu cele euristice. 

 
1 Berar I., Aptitudinea matematică la şcolari, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. 119. 
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 Inerţia psihologică este un rezultat al sistemului de învăţământ. Dacă se acumulează o anumită 

metodă şi aceasta a dat rezultate pozitive în rezolvarea mai multor probleme curente, omul este tentat s-o 

folosească şi în alte condiţii. 

V. Belous a ajuns la concluzia că mijlocul principal pentru asigurarea flexibilităţii gândirii 

viitorului performer este întărirea pregătirii fundamentale, rolul principal avându-l şcoala, prin 

restructurarea corespunzătoare a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, precum şi 

performerul prin autocunoaştere, autoinstruire şi autoeducare2). 

 b) Capacitatea de suspendare (amânare) temporară a criticii şi autocriticii 

 Frica de critică şi autocritică reprezintă o cauză importantă a ineficienţei în creaţie. Logica, 

gândirea convergentă, gândirea critică, localizată în emisfera stângă a cortexului şi dezvoltată aproape în 

exclusivitate pe toate treptele şcolii, determină un puternic autocontrol, care în rezolvarea problemelor 

algoritmice este eficient, dar care reprezintă un obstacol important în faţa procesului de creaţie, de regulă 

materializat în gândirea divergentă, localizată în emisfera dreaptă a creierului, foarte puţin antrenată şi ca 

atare, puţin dezvoltată. 

 Frica de ridicol în faţa propriului conştient şi în raport cu semenii, reprezintă factorul inhibant 

principal nu numai pentru desfăşurarea procesului de creaţie, ci chiar şi pentru amorsarea acestuia. 

 Instruirea în spiritul alternării fazelor creative cu cele evaluative reprezintă un proces relativ 

îndelungat, în care rolurile principale îl joacă şcoala, precum şi demersurile de autoeducare ale 

performerului. 

 c) Îndrăzneala, încurajarea (autoîncurajarea) 

 Descurajarea, autodescurajarea şi timiditatea reprezintă  factori de mare importantă în inhibarea 

procesului de creaţie spontan sau stimulat. Încrederea deplină în posibilităţile creative nu strică 

procesului creativ, dimpotrivă. 

 Timiditatea în creaţie provine în general din îndoiala instinctivă asupra capacităţii proprii. Ea 

poate constitui, de asemenea, un obstacol şi în cazul unui proces creativ demarat. Eşecurile nu trebuie să 

demobilizeze pe creator. Acceptarea eşecurilor tactice poate conduce în final la o reuşită strategică. În 

nici un caz nu poate reuşi cel care nu încearcă de mai multe ori. De aceea, creatorul trebuie să dea 

dovadă de tenacitate şi perseverenţă. 

 Precum afirmă I. Radu3), dacă teama de eşec prevalează, individul este ţinut sub presiune, se 

produce submotivarea cu efectele ei de blocaj. Rezultatul este declinul aspiraţiei: persoana în cauză se 

 
2 Belous V., Bazele performanţei umane, Editura Performantica, Iaşi, 1995, p. 13. 
3 Radu I. (coord.), Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1991, p. 231. 
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aşteaptă la mai puţin pentru a evita decepţia. Intervine aici un joc al mecanismelor de protecţie şi 

raţionalizare, care acţionează preconştient. Efectele depind şi de perspectiva apropiată sau mai 

îndepărtată a scopului. Scopurile imediate se modelează după sentimentul succesului / eşecului anterior, 

în timp ce ţelurile îndepărtate pot fi relativ independente de aceste condiţii. 

 Unii oameni sunt înzestraţi natural cu anumite calităţi moral-volitive superioare, pe când alţii nu. 

Dar şi aceştia din urmă le pot obţine treptat atât prin educaţie, cât şi prin antrenament. 

 1.3. Obstacole educaţionale şi de personalitate şi contracararea acestora 

 Sistemul de învăţământ existent în prezent, pe toate treptele sale, cultivă în exclusivitate gândirea 

convergentă, care după cum am arătat, este în general mai puţin adecvată creaţiei intelectuale spontane 

sau stimulate, care constituie în cea mai mare măsură, rezultatul unei gândiri divergente-combinatorice, a 

conlucrării eficiente dintre conştient şi inconştient. 

 În învăţământul primar şi mediu, tendinţa spre absolutizarea gândirii logice-convergente este în 

mare măsură justificată de considerentele de ordin metodic şi de obiectivul formării unui om cu o 

gândire logică, singura capabilă de a-l călăuzi corect în societate şi profesie. 

 Vom analiza în continuare principalele obstacole de ordin educaţional şi de personalitate. De 

asemenea, aceste obstacole trebuie transformate în factori acceleratori. 

a) Înalt spirit competitiv; înalt nivel de aspiraţii, de autodepăşire şi de emulaţie. 

  Lipsa spiritului competitiv şi nivelul scăzut de aspiraţii reprezintă o trăsătură de personalitate 

care-l poate ţine pe om, oricât ar fi el de dotat, departe de performanţa umană. Un rol important îl are 

instruirea şi educarea spiritului competitiv. 

 Dar, după cum afirmă M. Roco4), o competiţie este stimulativă numai dacă ea este corectă, bazată 

pe valori autentice, determinând pe fiecare să dea ce are mai bun şi ducând în final la afirmarea celui mai 

bun. Acest tip de competiţie implică valorizarea persoanei. Ştim că dorinţa omului de a se ridica este 

uneori prea mult legată de dominare, învingere şi mai puţin de progres. De aceea, se întâmplă ca în 

general competiţia să-i opună mai degrabă pe oameni, decât să-i apropie. 

 În formarea unor aspiraţii trebuie să avem în vedere şi o justă apreciere a propriilor posibilităţi, 

căci supraestimarea te condamnă la o viaţă plină de eşecuri, iar subestimarea te face să ratezi ţeluri 

realizabile. E. Potorac remarcă în această privinţă5): în general, nivelul aspiraţiei tinde să rămână aproape 

la nivelul performanţelor anterioare dar răspunde mai repede la succes decât la nereuşită. Cu alte cuvinte, 

în condiţiile succesului relaţia dintre aspiraţie şi performanţă este statistic liniară; în condiţiile 

 
4 Roco M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p. 104.  
5 Radu I. (coord.), Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1991, p. 230. 
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insuccesului sistematic dispersia reacţiilor creşte sensibil, caracterul liniar se estompează, ecoul subiectiv 

al eşecului se dovedeşte contradictoriu. Deci, cu cât succesul este mai mare cu atât şansa ridicării 

nivelului de aspiraţie sporeşte mai sensibil şi cu cât este mai puternic eşecul, cu atât apare mai mare 

şansa scăderii nivelului de aspiraţie. Or, în cazul nereuşitei, linearitatea este tulburată. Odată cu scăderea 

nivelului de aspiraţie, scade implicit şi efortul de învingere a dificultăţilor. 

 Şcoala şi profesorii pot contribui la formarea unor aspiraţii, a unui „eu ideal” superior şi, 

bineînţeles, la încurajarea performanţei şi a performerilor, prin crearea unor concursuri, premii, distincţii, 

cu ajutorul organizaţiilor de stat şi particulare, din domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii etc. 

 b) Motivaţie puternică pentru performanţă; înalte calităţi moral-volitive. 

 Motivaţia creativă este foarte importantă în demersul creativ pentru că, pe de o parte este supusă 

influenţelor din exterior, iar pe de altă parte motivaţia intrinsecă are un rol primordial în creaţie, ea nu 

poate fi înlocuită de nici un fel de set de abilităţi creative, oricât de mare ar fi acesta6. 

 Trebuie să facem o distincţie între lipsa motivaţiei de moment, ca obstacol psihologic şi lipsa în 

general a motivaţiei, ca trăsătură de caracter a individului, împotriva căreia trebuie luptat prin mijloace 

educaţional-pedagogice. 

 Motivaţia de realizare capătă o intensitate maximă atunci când individul ştie că acţiunile sale vor 

fi apreciate cu ajutorul unui standard. Dorinţa de a obţine un succes depinde fireşte  şi de atractivitatea 

performanţei, dar şi de dificultatea sarcinii de realizat. Se afirmă7, de altfel, că o performanţă este mai 

atractivă când e foarte dificilă, decât dacă este uşor de realizat. 

 Randamentul efectiv creşte paralel cu nivelul activării până la un punct sau nivel critic, dincolo 

de care un plus de motivare antrenează un declin al prestaţiei, supramotivarea prezintă deci efecte 

negative. Se citează, în acest sens, mobilizarea energetică maximă a hipermotivului – în raport cu orice 

sarcină – ceea ce duce la dezorganizarea conduitei. Există deci un optimum motivaţional, care este o 

zonă între nivelul minim şi cel maxim şi care diferă de la o persoană la alta, în funcţie de gradul de 

dificultate a sarcinii, de capacităţi, de echilibrul emotiv şi temperament etc. Bineînţeles, sub un nivel 

minim de activare, comportamentul nu are loc, în timp ce un exces de motivaţie se soldează cu efecte 

negative8.Dorinţa obţinerii unui succes este însă contracarată de furia eşecului, astfel încât modul de 

comportare al unei persoane într-un concurs este influenţat de dialectica tendinţelor pozitive, în lupta lor 

cu inhibiţia creată de teamă. 

 
6 Kulcsar T., Factori psihologici ai reuşitei şcolare, E.D.P., Bucureşti, 1978, p. 57.  
7 Cosmovici A., Iacob L., Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 201.  
8 Radu I. (coord.), Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1991, p. 231.  
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 Ca atare, calităţile moral-volitive de care trebuie să dispună performanţa, se structurează într-un 

timp îndelungat şi cere eforturi conjugate din partea familiei, şcolii şi a altor îndrumători. 

 c) Imaginaţie puternică 

 Lipsa de fantezie şi de imaginaţie este determinată în mare parte de inerţia psihologică, de fluenţa 

scăzută, de rigiditatea funcţională, care manifestându-se repetat conduce la această trăsătură de 

personalitate deosebit de dăunătoare în performanţă. A. Einstein considera că „imaginaţia este mai 

importantă decât cunoaşterea”9. 

 Imaginaţia este o componentă principală a structurii mentale creative, şi ea are la bază două 

procese fundamentale: analiza şi sinteza. Imaginaţia, apreciază V. Belous, este în mare măsură un 

obstacol dobândit pe calea unei anumite educaţii, acesta neputând fi eliminat decât printr-o reeducare 

specială a spiritului performerului prin ingineria creativităţii. Un rol important îl poate juca şi 

dezvoltarea calităţilor de vizualizare. 

 d) Ridicarea caracteristicilor anatomo-fiziologice. 

 Caracteristicile anatomo-fiziologice scăzute se pot constitui în factori frenatori importanţi în 

calea proceselor performante ale individului. 

 Dacă în performanţa sportivă, caracteristicile anatomo-fiziologice reprezintă o condiţie de bază, 

iar în cea psiho-fizică joacă un rol foarte important, se poate trage concluzia că în toate domeniile 

performanţei umane, baza anatomo-fiziologică se constituie ca un element fundamental. 

 Chiar şi în performanţa dominant psihică, pregătirea fizică generală poate juca un rol hotărâtor. 

 Forma principală de ridicare şi menţinere a caracteristicilor anatomo-fiziologice este practicarea 

sporturilor aerobice (cu autocompensare ritmică a consumului de oxigen) cum sunt jogging-ul, nataţia de 

fond, marşul sportiv, schiul fond, canotaj fond, patinaj fond, ciclismul etc. 

 Pe lângă pregătirea fizică necesară, unii autori10 constată că şi insuficienţa aportului alimentar 

împiedică dezvoltarea inteligenţei, iar în aceste cazuri nici nu mai putem vorbi de performanţă. Este 

vorba despre aşa-zisele nevoi „calitative” (pe lângă cele „cantitative” – raţia de proteine), adică acele 

cantităţi minime, de anumite substanţe indispensabile constituirii structurii celulare, precum şi producerii 

de proteine enzimatice, de hormoni etc., substanţe pe care organismul nu le poate fabrica din alte 

materiale alimentare. 

 Aşadar, pentru a atinge o anumită performanţă, trebuie să acordăm o atenţie sporită şi felului în 

care ne alimentăm. 

 
9 Belous V., Bazele performanţei umane, Editura Performantica, Iaşi, 1995, p. 104.  
10 Larmat J., Genetica inteligenţei, E.S.E., Bucureşti, 1977, p. 111.  
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 e) Ridicarea coeficientului intelectual (Q.I.) 

 Coeficientul intelectual scăzut se poate constitui într-un parametru frenator de bază în baza 

performanţei umane. Evident că nu poate fi vorba de o adevărată performanţă la indivizi mediocri (Q.I. < 

90), chiar dacă este vorba de performanţa fizică. Desigur, inteligenţa este mai importantă în domeniul 

ştiinţific, având un rol mai mic în artă şi sport. În ştiinţă este esenţială „sensibilitatea la probleme”, care 

trezeşte spiritul investigator. 

 Din numeroasele cercetări făcute în cadrul testării inteligenţei11, reiese că nu trebuie niciodată 

folosit drept criteriu unic, coeficientul de inteligenţă obţinut la un test, pentru a orienta un copil către un 

program special, el trebuind corelat cu alte date (anamneza, caracterizările făcute de părinţi şi profesori, 

alte teste sau instrumente psihologice). 

 Din ultimele studii rezultă că activitatea intelectuală intensă poate amplifica substanţial 

coeficientul Q.I., la cei deosebit de activi pe plan intelectual. 

 Cu toate că marea majoritate a oamenilor normali au calităţi creative, acestea se amplifică odată 

cu creşterea coeficientului Q.I. până la 120, după care nu se mai constată vreo corelaţie. Desigur, această 

afirmaţie este relativă12. 

 Ridicarea coeficientului intelectual se obţine prin intensificarea vieţii spirituale, prin amplificarea 

proceselor logice, emoţionale şi inspirative. Rolul principal în amplificarea coeficientului Q.I. îl are în 

perioada copilăriei timpurii (2-4 ani) familia, iar mai târziu şcoala şi autoinstruirea. 

f) Existenţa aptitudinilor de grup 

 Pe lângă acea aptitudine generală reprezentată de inteligenţă, există şi o serie de aptitudini de 

grup care ar favoriza realizarea unui număr mai mare de activităţi, fiind acceptată de către toţi 

cercetătorii din domeniu. Se admite în general existenţa a şase aptitudini de grup: factorul verbal, 

factorul de fluiditate verbală, factorul numeric, factorul perceptiv, factorul de reprezentare spaţială şi 

factorul de dexteritate manuală. Psihologii care nu admit existenţa inteligenţei ca factor general include 

printre aptitudinile de grup şi un factor de raţionament, notat cu R. 

 De altfel, aceeaşi aptitudine de grup poate fi implicată în constituirea mai multor aptitudini 

complexe. De exemplu, capacitatea de reprezentare spaţială poate interveni şi în aptitudinile tehnice şi în 

cele ştiinţifice. 

 
11 Cosmovici A., Iacob L., Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 111.  
12 Conform celor spuse de V. Belous, această concluzie a psihologilor a fost infirmată de Catherine Cox, în  urma unui studiu 

efectuat pe 300 de oameni geniali: „Toţi au fost în acelaşi timp foarte inteligenţi şi foarte  creativi”. Vezi Belous V., op. cit., p. 

107. 
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 Ca în orice alt domeniu al realizării performanţelor, şi în matematică sunt necesare acele 

aptitudini speciale care îl ajută pe subiect să realizeze performanţe. După cum afirmă Ioan Berar13, 

aptitudinea matematică reprezintă o componentă specifică a personalităţii, relativ independentă, 

formată din componente cognitive, afectiv-motivaţionale şi volitive, elaborată în ontogeneză prin 

adaptări succesive ale copilului şi tânărului la modelele matematice externe, oferite de societate şi care, 

pe măsura constituirii, facilitează obţinerea de performanţe şcolare, eventual şi profesionale, superioare 

mediei elevilor de aceeaşi vârstă sau persoanelor cu o pregătire şcolară similară. 

 La fel ca toate celelalte însuşiri psihice specific umane, aptitudinile matematice se formează, se 

dezvoltă şi se manifestă ca unităţi structurale şi funcţionale relativ distincte pe parcursul dezvoltării 

ontogenetice a omului, prin modelarea unor premise ereditare polivalente de către factorii ambientali. 

 Referitor la problema aptitudinilor şcolare, sarcina profesorului, indiferent de disciplina predată, 

constă în primul rând în cunoaşterea individualizată a nivelului de dezvoltare al aptitudinilor fiecărui 

elev, apoi în adaptarea conţinutului şi metodelor didactice în funcţie de acestea asigurând astfel eficienţa 

demersului educativ. 

g) Ridicarea capacităţii de memorizare. 

 Capacitatea scăzută de memorizare poate constitui un important obstacol în calea performanţei 

umane, în special, prin faptul că sărăceşte banca de date şi legi de compoziţie a creierului uman, 

diminuând substanţial posibilitatea apariţiei unor disocieri, combinări, analogii, extrapolări consonante şi 

eficiente. Acest obstacol, în mare parte înnăscut, poate fi substanţial corectat prin educaţie, în special 

prin practicarea şi dezvoltarea fluenţei şi a percepţiei consonante cu ceea ce este deja stocat. 

h) Situaţia bioritmică favorabilă. 

 Situaţia bioritmică nefavorabilă poate duce la eşecuri în demersurile performante ale omului. În 

general, când este vorba de realizarea unei anumite performanţe, solicitările supraoptimale sau 

suboptimale produc un dezechilibru între reacţiile solicitate şi capacitatea individuală de realizare a 

acestora. 

 Psihologii F.E. Fielder şi A.F. Leister14 au în vedere efectele cauzate de stres asupra inteligenţei. 

Indirect, stresul influenţează performanţa chiar şi în circumstanţe normale, care nu se referă la anumiţi 

stresori în mod special. Stresul rezultat din relaţii interpersonale deficitare, în colectivul clasei – în cazul 

elevilor, va duce la o participare inteligentă sub posibilităţi: tulburări psiho-fizice, incapacitatea de a lua 

decizii, concentrare scăzută, lapsusuri în memorie, toleranţă scăzută la critică etc. De asemenea, copiii 

 
13 Berar I., op. cit., p. 22. 
14 ) Ceauşu V., Pitariu H., Toma M., Stresul, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1988, p. 61.  
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dotaţi devin mediocri sau slabi în medii şcolare inadecvate. În acelaşi timp, copiii cu dotare intelectuală 

medie vor da dovadă de performanţe superioare într-o clasă al cărei colectiv este bine structurat şi 

constituie pentru ei un suport social adecvat, stimulator. 

 Analiza de mai sus a fundamentelor teoretice are scopul de a scoate în evidenţă complexitatea 

fenomenului numit performanţă. Această analiză este, în mare măsură, restrânsă în comparaţie cu aria 

discursurilor teoretice asupra performanţei. În acelaşi timp, analiza de mai sus este suficientă pentru 

cercetarea sociologică avută în vedere. Ea deschide căile prin care cercetarea în sine poate fi abordată. 

Una dintre dimensiunile fundamentale ale modelului incitativ-personal15, întemeiat pe psihologia 

umanistă, este cea referitoare la motivaţie. Un bun educator este mai ales acela care ştie să se servească 

şi să servească sistemul motivaţional al celui pe care îl îndrumă16. 
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ROBOTUL URMĂRITOR DE LINIE 

                                                                                      Profesor Grigore Luisian , 

                                                                                       Palatul Copiilor Botoșani 

 

Viitorul automobilului este cert unul electric și autonom. Compania Google experimentează un 

astfel de robot, complex, ce se poate deplasa în 

aceleasi conditii de infrastuctura de azi. O variant mai 

sigură în deplasare ar fi un automobil-robot 

urmăritor de linie ce ofera mai multă stabilitate, viteză, 

siguranță.  În prezent, există competiții în astfel de 

machete. Aşa cum spune și denumirea, robotul 

trebuie să parcurgă (să urmărească) un traseu creat 

de o linie neagră pe un  fond alb.(imaginea alăturată) 

Pentru aceasta folosim o platformă construită pe baza conceptului Arduino cu Atmega 328. 

Senzorii folosiți pot fi construiți sau poate fi achiziționată o bară de  senzori Polulu analogici.  

În colectorul fototranzistorului se foloseşte un rezistor de 47 k ca divizor de tensiune. 

Schema: 

 

La majoritatea roboților studiați se face un soft de calibrare a senzorilor, funcție de suprafața și 

lumina ambientală, citind valorile minime și maxime pe fiecare senzor iar aceste intervale sunt folosite în 

programarea mișcării robotului. 

Senzorii se conectează la porturile de intrare analogice iar motoarele, prin intermediul unui driver 

LM 293, la pini de ieșire digitali PWM, conform schemei: 
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Şasiul permite prinderea motoarelor la distanța de 15 cm iar roțile trebuie să aibă o aderență cât mai 

bună. Senzorii se plasează în față, la o distnță de 15-20 cm, pentru o reacție rapidă și pentru a nu ridica 

botul robotului în timplul accelerării. 

Varianta programabilă cu 3 senzori, clasică. 

 

Pentru a obține o viteză cât mai mare, trebuie folosiți cel puțin 6 senzori și controlul motoarelor cu 

algoritmul P.I.D (Proporționala, Integranla, Derivata). 

Un controler proporțional-integral-derivat (PID) este un algoritm de control mecanism de feedback, 

utilizat pe scară largă în sistemele de control industrial. Un controler PID calculează o "eroare", valoare 
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ca diferență între valori diferite, măsurate în procesul de referință . Regulatorul încearcă să minimizeze 

eroarea prin ajustarea intrărilor de control al proceselor. 

Algoritmul implică trei parametri diferiți:  proporțională , integrantă și derivată de valori, notate P, 

I, și D. P reprezintă eroare prezentă, I acumularea de erori din trecut, iar D este o predicție a erorilor 

viitoare, funcție de rata de schimbare. Aceste valori pot fi interpretate funcție de timp. Suma ponderată a 

acestor trei acțiuni este utilizată pentru a regla și controla un proces  precum poziția unei vane de reglare 

, un amortizor, puterea furnizată la un element de încălzire sau, în cazul nostru, deplasarea unui robot. 

Sistemul de control PID este numit după cei trei termeni de corectare, a căror sumă reprezintă 

variabila manipulată (MV). Termenii proporțional, integrat și derivat sunt însumați pentru a calcula 

ieșirea controlerului PID.   este definit ca ieșirea regulatorului, forma finală a algoritmului PID este: 

 

unde 

 : Câștig proporțional, constantă; 

 : Câștig Integral, constantă; 

 : Câștig derivate, constantă; 

 : Eroare ; 

 : Timp sau instantanee (în prezent); 

 : Variabilă de integrare, ia valori de la momentul 0 până în prezent  . 

Aplicarea algoritmului PID la un robot  LINE FOLLOWER poate fi transpusă astfel: 

• Proporționala este dată de poziţia senzorilor pe linie în momentul citirii. Aceasta este o 

valoare în intervalul (-p..0..+p) unde p depinde de numărul senzorilor. Valoarea 0 indică 

faptul că linia este pe mijloc. 

• Derivata este diferenţa dintre ultimele două valori a proporționalei, mai precis indică cât de 

rapid se mișcă linia pe senzori sau cât de strânsă este curba. 

• Integrala este suma derivatelor. 

Astfel control = proportional * Kp + integral * Ki + derivat * Kd; 

Kp,Ki,Kd sunt constante prin care se impun valoarea elementului PID în controlul mișcării și 

comportamentul robotului, funcție de traseu, dimensiuni etc. Prin mărimea Kp se controlează cât poate 

varia linia pe suprafața senzorilor, Kd controlează curbele strânse și oscilația robotului pe linie.  
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Algoritmul este valabil cât timp linia se găsește pe suprafața senzorilor. Este inevitabil ca aceasta 

să nu părăsească linia la viteză mare, curbe strânse, unghiuri 90 grade, zigzaguri. În aceste situații funcţia 

PID nu își mai face efectul iar aceste cazuri trebuie tratate separat în algoritm. 

Transferul valorii control spre motoare în condițiile date crește gradul de dificultate. O formă 

folosită în aceste cazuri este ca senzorii laterali să fie folosiți pentru depistarea părăsirii liniei, cu ajutorul 

unor variabile logice; astfel pot fi considerate ca butoane ce sunt apăsate în momentul când linia 

părăsește senzorii, reținând partea stangă sau dreaptă. Ele revin când robotul intră pe linie. 

Acest cod clasic  are dezavantaje: 

• senzorii laterali nu mai intră în funcția PID și sunt folosiţi exclusiv pentru părăsirea liniei. 

În cazul nostru rămân doar 4 senzori pentru mișcare, din care 2 stau pe linie; 

• revenirea pe linie se face cu valori fixe pentru puterea motoarelor, ceea ce duce la o 

oscilație a robotului pe linie; 

• la unghiuri de 90 grade sau întreruperi ale liniei, proporționala ia valori abrupte și duce la 

ieșirea robotului de pe traseu; aceste cazuri trebuie tratate separat. 

Aceste dezavantaje au dus la un studiu amănunțit și astfel s-au calculat: 

• situația când sezorii părăsesc linia și toți senzorii sunt pe suprafața albă, atunci: 

prop=limit+1. Pentru 6 senzori limit=5000. Diferenţa este =1 când linia se află pe ultimul 

senzor, prop=5000 și când toți senzorii se află pe alb, prop=5001; 

• valoarea precedentă a proporționalei este pozitivă, pentru părăsirea liniei prin dreapta, și 

negativă pentru părăsirea liniei prin stânga; 

• valoarea amortizării oscilațiilor la revenirea pe traseu funcție de viteză și viraj; 

• situația traseului întrerupt prin reținerea ultimei proporționale; 

• valoarea proporţionalei pozitive sau negative în cazul  unghiurilor de 90 grade sau 

zigzaguri; 

• situația obstacolelor de pe traseu, ce trebuie ocolite. 

În urma studiilor s-a obținut un algoritm ce acoperă toate situațiile, inclusiv obstacolele pentru 

competițiile univesitare Enhanced Line Follower. 
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Am observat ca integrata Ki nu are o influență vizibilă în mișcarea robotului. 

Nicio sursă nu explică analiza situațiilor în care senzorii părăsesc linia, unghiuri de 90 grade, 

întreruperi etc. Acestea au fost introduse în algoritm, prin propiile studii și observații. Singurele 

dezavantaje constatate la algoritmul creat sunt că suprafața de concurs să fie perfect albă și senzorii să 

citească corect pentru a avea valoarea exactă a proporţionalei pe alb. Cea mai mică uzură(un punct 

negru) duce la schimbarea valorii proporționale, fapt considerat de robot ca revenire pe linie. Suprafeţele 

de concurs nu au probleme de acest gen, fiind construite din pal și întreținute. 

Pentru realizarea unui robot performant nu este suficient doar softul. Este bine folosirea mai multor 

senzori pentru a lăsa robotului un grad mai mare de libertate pe traseu, astfel ca variațiile mici ale 

traseului să nu influențeze viteza. S-au folosit chiar și 16 senzori, dar robotul depista și traseele alăturate. 

Consider că maxim 8 senzori sunt suficienți. O mişcare a senzorilor pe traseu cu ajutorul unui 

servomotor, în detrimentul incetinirii robotului la viraje ușoare ar fi o soluţie eficientă. Aderența la o 

greutate cât mai mică duce, de asemenea, la mărirea vitezei. Greutatea mărită ajută la îmbunătățirea 

aderenței, dar crește considerabil inerția robotului în curbe și părăsirea traseului. De aceea s-a optat 

pentru construcția și turnarea roților din materiale specilale (soluții folosite în tehnică dentară) și 

rezultatele au fost vizibil mult îmbunătățite. S-a încercat și folosirea unor pompe electrice vacum care să 

impingă robotul pe suprafață. Cu un cod optimizat și imbunătățit s-a reușit realizarea unor roboți foarte 

performanți ce au adus numeroase premii naționale preuniversitare și universitare. 
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ROBOȚI SUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  Elev: TRUFAȘ ROBERT, clasa a X-a 

                                                             Profesor coordonator: AMALIA-MIHAELA CUCU 

                                                          PALATUL COPIILOR DEVA 
Noțiuni generale 

Robot-sumo sau pepe-sumo este un sport în care doi roboți încearcă să se împingă unul pe celălalt dintr-

un cerc (într-un mod asemănător cu sportul sumo). În concursul de sumo roboții se împing unul pe 

celălalt în afara unui ring circular. Pentru a câștiga, un robot trebuie să-și scoată adversarul în afara 

ringului. 

Provocările ingineriei sunt pentru robot să-și găsească adversarul (de obicei realizat cu senzori infraroșii 

sau ultra-sonici) și să-l împingă din arena plană. Un robot ar trebui să evite, de asemenea, să părăsească 

arena, de obicei prin intermediul unui senzor care detectează marginea. 

Cea mai obișnuită "armă" utilizată într-o competiție de roboți sumo este o lamă înclinată în partea din 

față a robotului, de obicei înclinată la un unghi de 45 de grade față de partea din spate a robotului. 

Această lamă are o înălțime reglabilă pentru diferite tactici. 

Robotul-sumo este împărțit în clase, luptându-se pe arene progresiv mai mici: 

• Greutate-Heavy. Standard în Challenge Național Robotics. Roboții pot cântări până la 125 kg (56,8 kg) 

și se potrivesc într-un cub de 2 picioare (61 cm). 

• Greutate-Light. De asemenea, standard în Challenge Național Robotics. Roboții pot cântări până la 50 

kg (22,7 kg) și se încadrează într-un cub de 2 picioare (61 cm). 

• Roboții de clasă standard (uneori numiți Mega-sumo) pot avea până la 3 kg și se încadrează într-o cutie 

de 20 cm până la 20 cm, în orice înălțime. 

• Mini-sumo. Până la 500 g masă, trebuie să se potrivească într-un cub de 10 cm . 

• Micro-sumo. Până la 100 g masă, trebuie să se potrivească într-un cub de 5 cm. 
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• Nano-sumo. Trebuie să se potrivească într-un cub de 2,5 cm. 

• Femto-sumo. Trebuie să se potrivească într-un cub de 1 cm. 

Există, de asemenea, roboți sumo Lego Mindstorms NXT, în care roboții NXT concurează.  

 

 

Clasele sunt în continuare împărțite în roboți auto-controlați și autonomi. De asemenea, ar putea exista o 

categorie legată. 

Roboții Sumo sunt construiți de la zero, de la truse sau de la componente Lego, în special seturile Lego 

Mindstorms. Unele șasiuri sumo sunt construite doar cu lemn sau placaj și motoare pentru mai multă 

provocare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulament de desfășurare a concursurilor de sumo  

Suprafața de concurs pentru concursul de sumo este un disc făcut din lemn. Partea superioară a ringului 

este vopsită în negru mat, cu o margine exterioară albă. Liniile de start au culoarea maro. Marginea 

verticală a ringului poate avea orice culoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timpul întrecerii, în zona din jurul ringului, pe o distanță de cel puțin 100 cm, nu trebuie să se afle 

obiecte sau persoane, pentru a evita distragerea roboților. 

Dimensiunile roboților sunt diferite în funcție de clase. Pentru cele 2 clase din competițiile școlare la 

care participăm, limitele maxime sunt date în tabelul următor: 

SUMO  Masa  Lungimea  Lățimea  Înălțimea  
Mini  500 g  10 cm  10 cm  10 cm  
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Micro  100 g  5 cm  5 cm  5 cm  
La startul meciului, un robot din clasa Mini trebuie să intre într-un cub cu laturile de 10 cm. În caz 
contrar robotul este descalificat. Roboții construiți de noi se încadrează în clasa minisumo.Robotul care 
are o greutate mai mare decât cea corespunzătoare clasei sale în tabelul anterior este descalificat.  
 
Un robot poate fi programat cu informații specifice înainte de începerea rundei. Odată ce o rundă a 
început, nu se mai poate programa nici o informație referitoare la concurs. În timpul concursului, între 
runde, sunt permise modificări ale programului.  
Elemente și acțiuni interzise  
Roboții nu pot folosi proiectile sau alte componente care zboară.  
Roboții nu pot să lase intenționat componente în ring. Se poate ca unii roboți care nu sunt realizați prea 
bine, să piardă o parte de componente în timpul rundei ca urmare a ciocnirilor și împingerilor normale 
dintre cei doi roboți.  
Elemente și acțiuni permise  
Un robot poate folosi diverse metode de detecție pentru localizarea celuilalt robot (senzori optici, 
senzori de atingere, ultrasunete, etc.). De asemenea poate încorpora tehnologie „stealth” pentru a 
evita detectarea de către celălalt robot. Pot fi utilizate semnale pentru a încurca detectarea sa de către 
celălalt robot, cum ar fi saturarea cu lumină, atingerea robotului pentru a-l deruta sau convingerea 
celuilalt robot că este pe marginea ringului. Nu sunt permise încercările de distrugere a robotului 
advers cu excepția ciocnirilor și a împingerilor normale. Nu sunt permise lamele rotitoare, flăcări sau 
alte forme de arme!  
Desfășurarea concursului  
Atât în etapa de calificare cât și în cea finală meciurile au cel mult 3 runde. Fiecare rundă durează cel 
mult 3 minute. Dacă după 3 minute, ambii roboți sunt încă în ring, meciul este oprit și se decide 
câștigătorul sau se decide rejucarea meciului.  
Etapa de calificare  
Dacă un robot este omologat de către arbitru, va concura cu un obiect fix (de exemplu un paralelipiped 
din lemn). Vor exista trei runde de câte 3 minute în care robotul trebuie să împingă obiectul cel puțin o 
dată în afara ringului. Dacă robotul nu reușește să împingă în niciuna dintre cele trei încercări obiectul 
fix în afara ringului este descalificat.  
Roboții calificați vor fi ierarhizați în funcție de numărul de runde pierdute, numărul de runde câștigate și 

valoarea medie a timpului necesar pentru împingerea obiectului în afara ringului. Pe baza rangului astfel 

obținut se va completa tabloul de concurs pentru turneul final desfășurat după sistemul cu simplă 

eliminare. 

Etapa finală  

Etapa finală se desfășoară după sistemul cu simplă eliminare sau turneu. Fiecare meci se desfășoară după 

sistemul cel mai bun din trei runde. Fiecare rundă durează cel mult 3 minute.  

În continuare este descris modul de desfășurare al unei meci și al unei runde.  

Poziționarea roboților  
La începutul fiecărei runde, roboții sunt poziționați în mijlocul ringului spate în spate.  
Imediat după ce roboții pornesc, aceștia trebuie să se deplaseze direct în față spre marginea ringului. 
Abia după ce au atins marginea ringului pot începe să caute robotul oponent în ring.  
Startul rundei  
Când roboții sunt pregătiți, arbitrul dă startul rundei anunțând: „Pregătiți-vă! Fiți gata! Start!”.  
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Concurenții pornesc roboții, de obicei prin apăsarea / eliberarea unui buton. Dacă apare o problemă, 
un concurent poate anunța arbitrul că robotul nu este gata înainte ca acesta să dea startul. Arbitrul 
amână startul rundei fără să penalizeze concurentul.  
Imediat după ce au acționat butonul de pornire, concurenții vor elibera exteriorul ringului. În timpul 
rundei atât oamenii cât și obiectele trebuie să fie în afara ringului și a ariei exterioare a acestuia pentru 
a evita distragerea roboților sau vicierea rezultatului.  
După start, fiecare robot trebuie să rămână nemișcat timp de 5 secunde (timp necesar concurenților 
pentru a elibera ringul).  
După temporizarea de 5 secunde, este obligatoriu ca fiecare robot să se deplaseze direct în fața sa, 
până la marginea ringului. Abia după ce au atins marginea ringului, roboții pot să înceapă căutarea 
robotului oponent în ring.  
Dacă concurentul observă că robotul său nu a început temporizarea de 5 secunde, poate înștiința 
arbitrul în decursul celor 5 secunde de după start. Arbitrul oprește runda și acordă un avertisment 
concurentului respectiv. La al doilea avertisment acordat în cadrul aceleiași runde, indiferent de 
motivul pentru care a fost acordat, concurentul pierde runda respectivă.  
Dacă un robot începe să se miște, înainte de trecerea celor 5 secunde, spunem că robotul a furat startul. 

Arbitrul oprește runda și acordă avertisment concurentului al cărui robot a furat startul. 

 

 
Când un robot este considerat afară din ring?  
Un robot pierde o rundă când o porțiune oarecare a robotului atinge exteriorul ringului. Nu contează 
dacă robotul este împins sau cade de unul singur. Atingerea marginii verticale a ringului este 
considerată ieșire din ring.  
Dacă ambii roboți ating exteriorul ringului, câștigă robotul care a atins ringul al doilea. Dacă arbitrul 
decide că ambii roboți au atins exteriorul ringului în același timp se rejoacă runda.  
Dacă o piesă detașată dintr-un robot ajunge în exteriorul ringului, robotul este considerat afară. De 
exemplu, dacă o piuliță cade în interiorul ringului, robotul nu pierde; dacă piulița ajunge în exteriorul 
ringului, robotul pierde.  
 
Alcătuirea robotului sumo: 
 

• o placă de dezvoltare construită de elevi cu 
microcontrollerul Atmega 328 sau Atmega 8, cu driver 
de motoare L293 (sau o placă cumpărată - de exemplu 
Arduino Nano și driver de motoare) 

• 2 sau 4 motoare HPCB 75:1 sau 100:1 

• senzori pentru detecția adversarului: senzor ultrasonic 
de distanță, senzori optici (folosiți de noi la roboții 
prezentați) 

• 3 senzori pentru detecția ringului, a marginii acestuia 

• alte componente electronice: cuarț 16 MHz, 
tranzistoare, rezistoare, condensatoare, diode, circuit 
stabilizator de tensiune L7805  

• șasiul robotului cu patru roți sau cu șenile 
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• acumulator 7,4 V/1000 mA 

• lama de metal pentru împingerea adversarului din ring  
 

 
Funcționarea robotului sumo: 
Programul utilizat la roboții de sumo este scris în Arduino și este realizat în cadrul grupei de 
performanță de la cercul de construcții electronice. 
Programul este astfel conceput ca atunci când robotul detectează cu ajutorul senzorilor adversarul, 
microcontrollerul plăcii de dezvoltare este sesizat și dă comandă motoarelor prin driver-ul de motoare 
să deplaseze robotul înspre adversar cu scopul de a-l înpinge afară din ring. 
Succesul unui robot de sumo constă în îmbinarea cât mai eficientă a detecției adversarului cu puterea 
motoarelor folosite de robot. 
Mai jos este prezentată schema unei plăci de dezvoltare construită în cadrul cercului nostru care poate 
fi utilizată atât la roboții de sumo cât și la cei urmăritori de linie. La roboții de sumo cu care participăm 
la concursuri, am utilizat o placă realizată în cadrul cercului de construcții electronice. 
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Nichelul și Zincul în organismul uman 

 
                                                                                                              Profesor Szollosi – Moța Cristina  

Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

 

Zincul este un element chimic cu simbolul Zn și numărul atomic 30. Zincul este un metal ușor 

fragil la temperatura camerei și are un aspect albastru-argintiu atunci când oxidarea este îndepărtată. 

Acesta este primul element din grupa 12 al tabelului periodic. 
  

Zincul este un element esențial tuturor formelor de 

viață.    Zincul participă activ la desfășurarea în condiții 

optime a funcțiilor celulare. Acesta joacă un rol important 

în imunitatea mediată de către celulă, formarea oaselor, 

creșterea țesuturilor, creșterea fătului și a copilului, ajută 

funcțiile cerebrale. Totodată, acesta regenerează funcția 

hepatică și are proprietăți antibacteriene și antiseptice. 

Simptoamele deficienței severe de zinc includ 

încetinirea sau chiar oprirea creșterii și dezvoltării, maturizare 

sexuală întârziată, urme pe piele caracteristice, diaree severă 

și cronică, apărare imună slăbită, însănătoșire mai lentă a rănilor, apetit scăzut, diminuarea capacității 

gustative, orbire nocturnă, inflamarea și întunecarea corneei și modificări comportamentale. 

Toxicitatea provocată de zinc este o afecțiune care implică o supradoză sau supraexpunerea toxică 

la zinc. Astfel de niveluri de toxicitate s-au  observat la ingerarea de cantități mai mari decât 225 mg de 

zinc. Absorbția excesivă de zinc poate suprima absorbția de cupru și fier. Ionul liber de zinc în soluție 

este foarte toxic pentru bacterii, plante, nevertebrate, chiar și pești precum și vertebrate.  

Zincul în cantități mari poate dauna sănătății. Peste 40 de miligrame de zinc pe zi poate duce la 

apariția intoxicației acute, iar consumul a peste 150 de miligrame de zinc pe o perioada îndelungată 

poate duce la apariția intoxicației cronice. Acest tip de toxicitate produce apariția următoarelor probleme 

de sănătate: 

• stări de greață, vomă, diaree, crampe abdominale și scăderea poftei de mâncare; 

• absorbția defectuoasă de substanțe nutritive; 

• slăbirea sistemului imunitar; 

• apariția anemiei și scăderea nivelului de cupru din organism; 

• scăderea nivelului de colesterol HDL (colesterol bun); 

• apariția pietrelor la rinichi. 

Un studiu recent arată un alt rol al zincului - chiar și o creștere mică a cantității zilnice de zinc ar 

putea proteja ADN-ul împotriva deteriorării care are loc odată cu trecerea timpului. Corpul nostru are 

capacitatea de a repara această „uzură” zilnică, însă o cantitate insuficientă de zinc ar putea compromite 
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      această abilitate. În cazul în care apar simptomele unei deficiențe sau ale unui exces de zinc, este 

important să mergem la medic. Acesta va stabili care este tratamentul necesar. 

Nichel este un element chimic cu simbolul Ni și numărul atomic 28. Este un metal lucios 

argintiu, cu o ușoară tentă aurie. Nichelul aparține metalelor de tranziție și este greu și ductil. Nichel pur, 

pudră pentru a maximiza are o activitate chimică semnificativă asigurând un strat de protecție 

anticorozivă. Chiar și așa, nichel pur nativ se găsește în scoarța Pământului numai în cantități mici, de 

obicei, în roci iar cantități de nichel mai mari în meteoriții de fier. 

Nichel se găsește în: apă, sol, hrană, aer chiar și în produsele cosmetice. Acesta poate fi inhalat, 

ingerat sau pur și simplu intră în contact fizic cu ochii sau pielea. Din cauza acestor tipuri de expunere 

posibilă, nichelul afectează organismul în multe feluri. 

Practicile industriale joacă un rol important în distribuirea de nichel în mediul nostru.  Nichel se 

găsește în aerul înconjurător la niveluri foarte scăzute. Aceasta fiind rezultatul unor procese din arderea 

petrolului și a cărbunelui, rafinarea metalelor, nămolul de canalizare, incinerarea și instalațiile de 

fabricație. 
    

Surse de nichel: 

• Poluarea atmosferică cauzată de arderea combustibililor fosili  

• Baterii  

• Monede  

• Produse cosmetice  

• Veselă (din oțel inoxidabil lucios)  

• Restaurări dentare și ortodontice  

• Galvanizare  

• Grăsimi hidrogenate și uleiuri vegetale  

• Instalații industriale  

• Piese de mașini  

• Magneți  

• Instrumente placate cu nichel  

• Expunere ocupațională, în primul rând rafinarea, galvanizare și sudare  

• Proteze și implanturi chirurgicale (cum sunt implanturile de șold, genunchi, cohlear și cardiace)  

• Crustacee ca midii și stridii  

• Vase si oale din inox  

• Fum de tutun 

• Apa filtrata necorespunzător  

 

Nichelul poate fi găsit în alimente pe bază de plante. Avem nevoie de o cantitate mică de nichel, 

astfel încât aceasta nu este o sursă problematică. Alimentele care conțin nichel includ leguminoase, nuci, 

boabe, cartofi, boabe, mazăre, și ciocolată. Este demn de remarcat faptul că, în timp ce sursa majoră 

dietetică de nichel sunt alimentele vegetale, alimentele de origine animală au de fapt conținut scăzut în 

nichel. 

Cercetările din ultimul timp au dovedit că organismul uman este sensibil de reacții alergice, de 

respingere și de toxicitate și această toxicitate intră în genomul uman și se transmite și mai departe 

urmașilor. Pentru realizarea implanturilor ortopedice și nu numai se folosește nichel, cobalt sau crom. 

Soluția, spun specialiștii, este eliminarea acestor substanțe, care vin în contact cu organismul uman și 

înlocuirea cu aliaje din titan și metale prețioase. Statisticele arată că 14% din populația Europei 

Occidentale este alergică la nichel, dintre care 8% sunt femei.  Numeroasele studii epidemiologice au  
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arătat că expunerea cronică la praful de nichel poate cauza cancer pulmonar sau nazal. Pacienții supuși 

dializei sunt expuși acumulării de nichel in organism, dar nu s-au constatat efecte adverse acestei 

expuneri. Hipernichelemia de dializă nu produce efecte toxice. 

Alte roluri si efecte ale nichelului: 

- intervine în procesul de reglare al glicemiei, prin stimularea funcțiilor ficatului si pancreasului și prin 

stimularea absorbției de glucoza la nivel celular; 

- intervine in metabolismul lipidelor și favorizează digestia amidonului, activând anumite enzime aflate 

în salivă și în pancreas;  

- reduce tensiunea arterială si combate stările de nervozitate; 

- facilitează absorbția fierului. Carenta de nichel este asociata cu carenta de fier si, implicit, cu anemia; 

- stabilizează structura lanțului ADN și ajută la menținerea intactă a structurii țesuturilor; 

- nichelul susține producerea de prolactină, având un rol important în producerea laptelui matern. 

Cele mai importante surse alimentare de nichel sunt: fasole, cacao, ciocolată, nuci, migdale, 

fistic, ciuperci, stridii. Acidul oxalic din anumite alimente atacă oțelul inoxidabil și eliberează nichel. 

Vasele produse din oțel inoxidabil de calitate pierd mult mai puțin nichel decât cele produse din oțel slab 

calitativ.  

Persoanele ce suferă de afecțiuni ale rinichilor sau care au raportat iritații ale pielii după contactul 

cu monede, bijuterii și alte obiecte din nichel sau oțel inoxidabil trebuie să evite suplimentele alimentare 

ce conțin acest mineral. Corpul uman necesită aproximativ 100 de micrograme de nichel pe zi. 

În concluzie metalele de tipul nichelului și zincului sunt necesare în organism în cantități reduse, 

dar au efecte toxice deosebit de importante asupra organismului uman în cantități ridicate. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roboţel jucărie-lego, realizat în pandemie de elevul Rareş Bulancea de la Clubul               

Copiilor ,,Valea Jiului” din Petroşani. 
                                                           Prof. coordonator  Imre Kovacs – YO2LTF 
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Lucrări prezentate în cadrul concursului judeţean ,,Minitehnicus” 2021 - 

concurs on line. 
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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 

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!  

 


