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Leadershipul si echipa 
Prof. Imre Kovacs –YO2LTF 

 Toti putem fi lideri,  insa nu neaparat buni. 

 Nu trebuie sa te nasti cu aceste calitati, ci le poti dobandi in timp. 

 In suficient de mult timp.  

1. Planurile unui lider  

 

Multi stiu ca inteligenta emotionala este un factor important in afaceri dar 

putini sunt cei care iau masuri si se preocupa de cultivarea ei. Din pacate, in 

multe companii din intreaga lume, cunostintele angajatilor nu sunt atat de 

vaste in ceea ce priveste aceasta inteligenta emotionala, desi cunostintele lor 

generale pot fi dintre cele mai bune. Sa stii sa-ti manageriezi echipa si sa obtii 

rezultatele dorite acesta, este foarte important, dar diferit. Sa stii sa generezi 

un feed-back si sa o faci in asa fel incat sa mentii o relatie productiva, apartine 

de asemenea unui alt domeniu de studiu.  

 
Bine-nteles, un lider trebuie sa se descurce foarte bine in situatii de criza dar asta nu inseamna ca 
va sta mereu sa se gandeasca cum sa dezvolte strategii pentru a iesi din viitoarele situatii limita. 
Leadership-ul implica descoperirea eventualelor probleme si rezolvarea acestora inainte ca ele sa 
ia proportii. Un lider bun analizeaza, face planuri si le adapteaza noilor circumstante si 
oportunitati.  
 
2. Liderul are viziuni  
 
Viziunea este esentiala daca vrei sa fii un bun conducator si 
coordonator al afacerii tale. Viziunile ofera directii de urmat si 
fara directii, nu exista un punct esential al planificarii, mai ales ca 
mica ta afacere este inca in faza incipienta si are nevoie de 
resurse. Daca nu exista deja o viziune, fa primii pasi in leadership 
creandu-ti aceasta viziune proprie afacerii tale.  
 
3. Un bun lider imparte viziunea sa cu ceilalti  
 
Sa-ti imparti ideile vizionare cu ceilalti va ajuta, fara doar si poate, la cresterea afacerii tale. Ceilalti 

vor capata incredere in tine. Din moment ce tu crezi in tine, stii ce ai de 
facut, si le impartasesti si celorlalti lucrul acesta, iti solidifici opiniile, 
facand ca viziunea ta sa devina reala in ochii celorlalti.  
 
4. Un lider preia comanda  
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La acest nivel de conducere, pui alaturi planurile de afaceri cu viziunea ta si treci la actiune. Chiar 
daca implementezi un plan anume pentru a imbunatati afacerea si relatiile cu si dintre angajati sau 
pentru a raspunde unei crize din cadrul companiei pe care o conduci, tu esti liderul, ceea ce 
inseamna ca tu esti cel care ia decizii si care urmareste cu atentie bunul mers al lucrurilor. Nu poti 
doar sa urmaresti de la distanta, sa oferi sfaturi si sa pleci, nu asta intra in atributiile unui bun 
lider. Trebuie sa iei atitudine, sa fi eficient si sa rezolvi situatiile de criza care intervin.  
 
5. Un lider inspira prin puterea exemplului  
 
Fiecare dintre noi poate numi cu usurinta trei oameni de afaceri care au calitati de lider si care ne-
au inspirat. Faptul ca poti oferi aceste exemple si ghida dupa ele, iti poate dezvolta propriul 
business. Daca iti va cere cineva detalii, vei numi cateva dintre lucrurile pe care acesti oameni le-
au facut sau le fac.  
 
 

Cum se construieste o echipa de succes ? 

Echipa.  

Se vorbeste despre ea peste tot, la locul de munca, dupa munca, acasa 

inainte de a pleca, si toti membrii ei discuta despre ideea de 'lucru de 

echipa', fie ca este vorba de conducere sau de membrii de la baza 

piramidei organizationale. Scopul principal? Pentru angajati este sa se 

simpta implicati si sa constientizeze rolul lor in succesul total in timp ce managerii incearca sa 

imbunatateasca eficienta si randamentele, maximizandu-si practic profiturile.  

 

Explicati asteptarile.  

Membrii echipei trebuie sa cunoasca foarte bine care sunt sarcinile pe 

care trebuie sa le duca la indeplinire la fel cum trebuie sa puneti la dispozitia 

echipei toate resursele necesare (timp, bani, personal etc) indeplinirii 

obiectivelor stabilite. De asemenea, purtati discutii constante cu conducerea 

unei echipe sau cu membrii acesteia, fara a lasa un spatiu gol intre momentul 

stabilirii sarcinilor si termenul limita cand se evalueaza rezultatul final.  

Imbunatatiti angajamentul membrilor echipei. 
 
  Daca acestia nu doresc sa faca parte, din diverse motive, dintr-o echipa 
ce are un proiect de indeplinit, este evident ca randamentul lor va fi mai scazut. 
Alegeti membrii cat mai motivati, care isi doresc din plin sa faca parte din 
echipa pe care o formati si care vor sa obtina cele mai bune rezultate cu putinta,  
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atat la nivel personal cat si pentru intreaga echipa. Incercati de asemenea sa recompensati 
rezultatele pozitive.  
 
 
 
Integrati singularul in context. 
 

 Cat de implicati in afacerea in ansamblu se simte fiecare 
angajat? Daca acestia vor vedea tabloul mare, avansand apoi spre 
rolul pe care ei il au in mecanismul general, gradul de implicare 
individuala are sanse sa se imbunatateasca.   
 

 
Cauta sa formezi echipa din persoane de acelasi nivel. 

 
   
Este evident ca o echipa are un lider, si in general acesta are mai multe 
competente decat ceilalti. Cu toate acestea, ar fi indicat ca toti sa aiba un 
nivel similar, deoarece o persoana mai putin pregatita va fi marginalizata, 
conflictele in cadrul echipei fiind foarte probabil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stabileste grafice de indeplinire a obiectivelor 

 
 Acestea au un rol important, deoarece se pot face constant 

comparatii intre rezultatele preliminare si cele stabilite initial ca obiective. 
De asemenea, angajatii au in general tendinta de a da rezultate mai bune 
atunci cand exista un dead line.  
 
 
 

 
 
Stabileste clar pozitiile de autoritate.   
 

Controlul unei echipe este un foarte important. Membrii echipei 
trebuie sa cunoasca ce atributii au, care sunt liniile de responsabilitate 
trasate si in fata cui trebuie sa raporteze. In plus, membrii unei echipe pot  
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face comentarii la adresa sarcinilor indeplinite de colegii lor, fie din cadrul aceesi echipe fie din 
cadrul altor echipe din organizatie.  

 
 
 

 
Colaborarea transforma o multime de indivizi intr-o echipa.  

 
Suna evident, dar de multe ori membrii echipei nu colaboreaza la 

potentialul maxim intre ei si nu percep cat de important este rezultatul final al 
colaborarii cu colegii lor. Colaborarea va aduce de la sine noi sugestii, critici 
constructive si un randament mai bun la final.  

 
 

 
 
 
 

 
Comunica cu membrii echipei si admite criticile. 

 
 

 
  Chiar daca membrii se pot simti importanti intr-o organizatie, de multe 
ori acestora nu li se comunica date privind evolutia organizatiei in ansamblul 
ei. De asemenea, orice remarca negativa la adresa unor rezultate ar trebui sa 
fie insotita de argumente si mai ales de solutii de imbunatatire a rezultatului 
final. Autoritatea nu este data doar de o functie superioara ci si de 

cunostiintele vaste pe care le deti. 
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AFIȘAJ CU MATRICE DE LED-URI 8X8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    Realizatori:  Blaj Emanuel,  cls. a XI-a 
                                                             Macarie Paul, cls. a VIII-a   
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 În cadrul cercului nostru, de construcții electronice, au apărut în ultima perioadă elevi pasionați 

de construirea unor ”roboței” și de noțiuni elementare de robotică. Cu aceștia am încercat să realizăm în 

ultimii ani câteva experimente (lucrări) simple sau de o complexitate medie din acest domeniu atât de 

interesant și actual. Printre acestea sunt și montajele cu led-uri programate cu placa de dezvoltare 

Arduino Uno. 

        Arduino este una dintre cele mai simplu de utilizat platforme cu microcontroller. Te poți gândi la el 

ca la un minicalculator (are puterea de calcul a unui computer obișnuit de acum 15 ani), fiind capabil sa 

culeagă informații din mediu și să reacționeze la acestea. Microcontroller-ul 

utilizat de placa Arduino Uno este circuitul Atmega 328. 

 

Matricea de led-uri 8X8 

 

        Matricea de led-uri 8x8 este o matrice  înlănțuibilă capabilă să afișeze  șiruri de caractere sau să 

creeze diverse efecte luminoase. Se pot conecta mai multe matrici împreună, obținând astfel afișaje de 

dimensiuni oricât de mari. 

La baza unei matrici se află 2 circuite integrate 74HC595D. Aceste circuite  se numesc registre de 

deplasare sau shift registers (termenul echivalent în engleză). Un astfel de registru de deplasare îți 

permite să controlezi 8 ieșiri digitale utilizând doar 3 pini ai plăcii Arduino (pini corespunzători 

intrărilor în matrice Clock, Latch și Data). Și pentru două matrici ai nevoie tot de trei pini. Și pentru trei 

matrici la fel. Și tot așa, poți controla sute de matrici folosind exact trei pini. 

Arduino transmite pe pinul Data 8 biți (serial, unul după altul) câte unul pentru fiecare dintre cele 8 

ieșiri. Delimitarea între biți se realizează prin pinul Clock, comandat tot de către Arduino (citirea 

semnalului util se face atunci când semnalul Clock trece prin zero). Folosind pinul Latch valorile celor 8 

biți sunt trimise pe ieșire. 

 

Conectarea matricii la placa Arduino 

 

Conectarea unei matrici la placa Arduino se realizează foarte ușor. Sunt necesare 5 fire pe care le 

conectăm ca în cele de mai jos (2 fire reprezintă alimentarea matricei): 

Arduino UNO 5V- Matrice led-uri VCC 

Arduino UNO GND- Matrice led-uri GND 

Arduino UNO Digital 7- Matrice led-uri SCK 
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Arduino UNO Digital 6- Matrice led-uri LATCH 

Arduino UNO Digital 5- Matrice led-uri DATA 

 

Programul următor afișează litera A dintr-un array de 8 octeți, respectiv: 

byte message[8] = {63,127,136,136,136,136,127,63}; 

 

  
 

int latchPin = 6; 

int clockPin = 7; 

int dataPin = 5; 

byte message[8] = {63,127,136,136,136,136,127,63}; 

void setup() {pinMode(latchPin, OUTPUT); 

pinMode(clockPin, OUTPUT); 

pinMode(dataPin, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

int numberToDisplay1 = 1; 

byte numberToDisplay2 = 64; 

for (int contor=0; contor<=7; contor++) { 

digitalWrite(latchPin, LOW); 

shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, message[contor]); 

shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, numberToDisplay1); 

digitalWrite(latchPin, HIGH); 

numberToDisplay1 = numberToDisplay1 << 1; 

delay(1); 

} 

 



 
   Pag  10                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2014 

 

      
Cu ajutorul programului următor, realizat în cadrul cercului de construcții electronice, am afișat pe 

matricea de led-uri 8X8, un grup de 3-4 cuvinte, înlocuind valorile din paranteză (în programul de mai 

sus) cu valorile calculate pentru fiecare literă în parte. Am afișat următoarele cuvinte (caractere): BENI 

ȘI PAUL-P.C.D. 

 

Program: 

 

int latchPin = 6; 

int clockPin = 7; 

int dataPin = 5; 

 

int latchPin2 = 12; 

int clockPin2 = 13; 

int dataPin2 = 11; 

 

int i, nr = 0; 

 

#define LIT 82 

#define LIT2 82 

byte message2[LIT][8] = {{255,0,0,0,0,0,0,0} 

,{145,255,0,0,0,0,0,0} 

,{145,145,255,0,0,0,0,0} 

,{110,145,145,255,0,0,0,0} 

,{0,110,145,145,255,0,0,0} 

,{255,0,110,145,145,255,0,0} 

,{145,255,0,110,145,145,255,0} 

,{145,145,255,0,110,145,145,255} 

,{129,145,145,255,0,110,145,145} 

,{0,129,145,145,255,0,110,145} 

,{255,0,129,145,145,255,0,110} 

,{16,255,0,129,145,145,255,0} 

,{8,16,255,0,129,145,145,255} 
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,{255,8,16,255,0,129,145,145} 

,{0,255,8,16,255,0,129,145} 

,{159,0,255,8,16,255,0,129} 

,{0,159,0,255,8,16,255,0} 

,{0,0,159,0,255,8,16,255} 

,{98,0,0,159,0,255,8,16} 

,{145,98,0,0,159,0,255,8} 

,{137,145,98,0,0,159,0,255} 

,{70,137,145,98,0,0,159,0} 

,{0,70,137,145,98,0,0,159} 

,{159,0,70,137,145,98,0,0} 

,{0,159,0,70,137,145,98,0} 

,{0,0,159,0,70,137,145,98} 

,{255,0,0,159,0,70,137,145} 

,{144,255,0,0,159,0,70,137} 

,{144,144,255,0,0,159,0,70} 

,{240,144,144,255,0,0,159,0} 

,{0,240,144,144,255,0,0,159} 

,{63,0,240,144,144,255,0,0} 

,{72,63,0,240,144,144,255,0} 

,{136,72,63,0,240,144,144,255} 

,{72,136,72,63,0,240,144,144} 

,{63,72,136,72,63,0,240,144} 

,{0,63,72,136,72,63,0,240} 

,{255,0,63,72,136,72,63,0} 

,{1,255,0,63,72,136,72,63} 

,{1,1,255,0,63,72,136,72} 

,{1,1,1,255,0,63,72,136} 

,{255,1,1,1,255,0,63,72} 

,{0,255,1,1,1,255,0,63} 

,{255,0,255,1,1,1,255,0} 

,{1,255,0,255,1,1,1,255} 
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,{1,1,255,0,255,1,1,1} 

,{1,1,1,255,0,255,1,1} 

,{0,1,1,1,255,0,255,1} 

,{0,0,1,1,1,255,0,255} 

,{24,0,0,1,1,1,255,0} 

,{24,24,0,0,1,1,1,255} 

,{24,24,24,0,0,1,1,1} 

,{0,24,24,24,0,0,1,1} 

,{0,0,24,24,24,0,0,1} 

,{255,0,0,24,24,24,0,0} 

,{144,255,0,0,24,24,24,0} 

,{144,144,255,0,0,24,24,24} 

,{240,144,144,255,0,0,24,24} 

,{1,240,144,144,255,0,0,24} 

,{60,1,240,144,144,255,0,0} 

,{66,60,1,240,144,144,255,0} 

,{129,66,60,1,240,144,144,255} 

,{129,129,66,60,1,240,144,144} 

,{66,129,129,66,60,1,240,144} 

,{1,66,129,129,66,60,1,240} 

,{255,1,66,129,129,66,60,1} 

,{129,255,1,66,129,129,66,60} 

,{129,129,255,1,66,129,129,66} 

,{66,129,129,255,1,66,129,129} 

,{60,66,129,129,255,1,66,129} 

,{1,60,66,129,129,255,1,66} 

,{0,1,60,66,129,129,255,1} 

,{0,0,1,60,66,129,129,255} 

,{0,0,0,1,60,66,129,129} 

,{0,0,0,0,1,60,66,129} 

,{0,0,0,0,0,1,60,66} 

,{0,0,0,0,0,0,1,60} 
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,{0,0,0,0,0,0,0,1} 

,{0,0,0,0,0,0,0,0}}; 

int litere = LIT; 

byte message[LIT][8] = {{255,0,0,0,0,0,0,0} 

,{145,255,0,0,0,0,0,0} 

,{145,145,255,0,0,0,0,0} 

,{110,145,145,255,0,0,0,0} 

,{0,110,145,145,255,0,0,0} 

,{255,0,110,145,145,255,0,0} 

,{145,255,0,110,145,145,255,0} 

,{145,145,255,0,110,145,145,255} 

,{129,145,145,255,0,110,145,145} 

,{0,129,145,145,255,0,110,145} 

,{255,0,129,145,145,255,0,110} 

,{16,255,0,129,145,145,255,0} 

,{8,16,255,0,129,145,145,255} 

,{255,8,16,255,0,129,145,145} 

,{0,255,8,16,255,0,129,145} 

,{159,0,255,8,16,255,0,129} 

,{0,159,0,255,8,16,255,0} 

,{0,0,159,0,255,8,16,255} 

,{98,0,0,159,0,255,8,16} 

,{145,98,0,0,159,0,255,8} 

,{137,145,98,0,0,159,0,255} 

,{70,137,145,98,0,0,159,0} 

,{0,70,137,145,98,0,0,159} 

,{159,0,70,137,145,98,0,0} 

,{0,159,0,70,137,145,98,0} 

,{0,0,159,0,70,137,145,98} 

,{255,0,0,159,0,70,137,145} 

,{144,255,0,0,159,0,70,137} 
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,{144,144,255,0,0,159,0,70} 

,{240,144,144,255,0,0,159,0} 

,{0,240,144,144,255,0,0,159} 

,{63,0,240,144,144,255,0,0} 

,{72,63,0,240,144,144,255,0} 

,{136,72,63,0,240,144,144,255} 

,{72,136,72,63,0,240,144,144} 

,{63,72,136,72,63,0,240,144} 

,{0,63,72,136,72,63,0,240} 

,{255,0,63,72,136,72,63,0} 

,{1,255,0,63,72,136,72,63} 

,{1,1,255,0,63,72,136,72} 

,{1,1,1,255,0,63,72,136} 

,{255,1,1,1,255,0,63,72} 

,{0,255,1,1,1,255,0,63} 

,{255,0,255,1,1,1,255,0} 

,{1,255,0,255,1,1,1,255} 

,{1,1,255,0,255,1,1,1} 

,{1,1,1,255,0,255,1,1} 

,{0,1,1,1,255,0,255,1} 

,{0,0,1,1,1,255,0,255} 

,{24,0,0,1,1,1,255,0} 

,{24,24,0,0,1,1,1,255} 

,{24,24,24,0,0,1,1,1} 

,{0,24,24,24,0,0,1,1} 

,{0,0,24,24,24,0,0,1} 

,{255,0,0,24,24,24,0,0} 

,{144,255,0,0,24,24,24,0} 

,{144,144,255,0,0,24,24,24} 

,{240,144,144,255,0,0,24,24} 

,{1,240,144,144,255,0,0,24} 
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,{60,1,240,144,144,255,0,0} 

,{66,60,1,240,144,144,255,0} 

,{129,66,60,1,240,144,144,255} 

,{129,129,66,60,1,240,144,144} 

,{66,129,129,66,60,1,240,144} 

,{1,66,129,129,66,60,1,240} 

,{255,1,66,129,129,66,60,1} 

,{129,255,1,66,129,129,66,60} 

,{129,129,255,1,66,129,129,66} 

,{66,129,129,255,1,66,129,129} 

,{60,66,129,129,255,1,66,129} 

,{1,60,66,129,129,255,1,66} 

,{0,1,60,66,129,129,255,1} 

,{0,0,1,60,66,129,129,255} 

,{0,0,0,1,60,66,129,129} 

,{0,0,0,0,1,60,66,129} 

,{0,0,0,0,0,1,60,66} 

,{0,0,0,0,0,0,1,60} 

,{0,0,0,0,0,0,0,1} 

,{0,0,0,0,0,0,0,0}}; 

void setup() { 

 pinMode(latchPin, OUTPUT); 

 pinMode(clockPin, OUTPUT); 

 pinMode(dataPin, OUTPUT); 

 pinMode(latchPin2, OUTPUT); 

 pinMode(clockPin2, OUTPUT); 

 pinMode(dataPin2, OUTPUT); 

} 

void loop() {  

  for(i=0;i<litere;i++) 

  { 
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     nr = 0; 

     while (nr++<60) 

     { 

    int numberToDisplay1 = 1;  

       byte numberToDisplay2 = 64;  

       for (int contor=0; contor<=7; contor++)  

       { 

         digitalWrite(latchPin, LOW); 

         shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, message[i][contor]); 

         shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, numberToDisplay1);  

         digitalWrite(latchPin, HIGH); 

 

         digitalWrite(latchPin2, LOW); 

         shiftOut(dataPin2, clockPin2, MSBFIRST, message[i][contor]); 

         shiftOut(dataPin2, clockPin2, MSBFIRST, numberToDisplay1);  

         digitalWrite(latchPin2, HIGH); 

 

         numberToDisplay1 = numberToDisplay1 << 1;  

         delay(0.50);  

       } 

Utilizări în practică: 

 

        Afișajul poate fi folosit pentru prezentarea unor reclame, punând matricea în dreptul geamului unor 

magazine sau pe marginea străzilor (în cazul matricilor mai mari). 

        Se mai poate folosi și pentru jocuri de lumini sau pentru a-ți impresiona prietenii. 

 

 

Bibliografie: 

- www.instructables.com 

- www.robofun.ro – „ARDUINO pentru începători”- curs de robotică 

- www.google.com 

http://www.instructables.com/
http://www.robofun.ro/
http://www.google.com/
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Majordomul Lurch 

 
Realizatori:  Neagu Cristian, cls. a IX-a  

                             Blaj Emanuel, cls. a XI-a  

Palatul Copiilor Deva                     

     Profesor coordonator: Amalia-Mihaela Cucu 
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      Majordomul Lurch 
 

 

  Un robot este prin definiţie o maşinărie care ne ajută la diferite activităţi. Robotul 

nostru este folositor în cadrul petrecerilor sau a unor întâlniri mai puţin formale. 

 

 Alcatuire: 

  4 servomotoare 

  3 roți 

  1 senzor DYP-ME007v 

  1 gheară robotică 

  1 placă de programare “Arduino Uno” 

  1 acumulator Li-Po de 7,4V, 1800 mAh 

  Placă susținere roți din alucobond, 3 tije oțel, măsuță 
 placaj 

 

 Funcţionare: 
     Robotul funcţionează pe baza programului care este conceput în mediul 

Arduino. Programul nu este foarte complicat, acesta presupune scanarea pe o 

rază de 3 metri, dar aceasta nu este o distanţă fixă, ea  se poate schimba în 

funcţie de mărimea camerei şi numărul invitaţilor.     Senzorul ultrasonic 

scanează și dacă găseşte o valoare sub cea stabilită, de exemplu o rază de 3 

metri, robotul se opreşte din scanat şi se îndreaptă spre acel obiect. Când 

distanţa dintre senzor şi obiect este mai mică sau egală cu 40 de centimetri 

robotul se opreşte și aşteaptă un interval de timp, după care pleacă mai departe 

în căutarea altei persoane pe care să o servească. Dacă în acel interval de timp 

robotul întâlnește un om, acesta trebuie să pună un anumit obiect în “mâna” 

robotului. Robotul îşi va da seama că are de-a face cu un om, astfel aşteptarea  
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se va încheia, iar robotul va rămâne nemişcat. Când persoana respectivă nu mai 

are nevoie de robot îi va scoate obiectul din “mână” şi ori se va da la o parte ori 

va aştepta ca robotul să plece de unul singur.  

 Programul: 
 

#include <Servo.h> 

#define ECHOPIN 7        // Pin to receive echo pulse 

#define TRIGPIN 6       // Pin to send trigger pulse 

 

Servo m1; 

Servo m2; 

Servo m3; 

Servo m4; 

intpos=50; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

pinMode(ECHOPIN, INPUT); 

pinMode(TRIGPIN, OUTPUT); 

m1.attach(2); 

m2.attach(3); 

m3.attach(4); 

m4.attach(5); 

} 

void loop() 

{ 

  // Start Ranging 

digitalWrite(TRIGPIN, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(TRIGPIN, HIGH); 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(TRIGPIN, LOW); 

  // Compute distance 

float distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH); 

distance= distance/58; 

Serial.println(distance); 

delay(200); 



 
   Pag  22                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2014 

 

      
if(distance <= 300.00) { 

 

m1.write(180); 

m2.write(0); 

       } 

 

else{ 

 

for(pos = 50;pos < 130; pos += 1) 

            { 

m3.write(pos); 

delay(15); 

 

m1.write(50); 

m2.write(50);  

          } 

 

   } 

if(distance <= 50.00){ 

m1.write(92); 

m2.write(92); 

delay(15); 

 

if(distance < 12.00){ 

 

m4.write(0); 

delay(100); 

                } 

else{ 

 

m4.write(150); 

delay(100); 

                } 

   

      Bibliografie: 

    www.arduino.cc 

 

http://www.arduino.cc/
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Mec a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizatori:  Neagu Cristian, cls. a IX-a 

                Blaj Emanuel, cls. a XI-a 

Palatul Copiilor Deva 

Profesor coor. : Amalia-Mihaela Cu 
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MECANISME SIMPLE 
 

       Autori :             - Gillig Francisc 

         - Bosnea Alin 

          - Tarbau Victor 
       Coordonator: prof. Sollozi Mota Cristina 

                 Scoala Gen Nr.7 
 

 

 

 Pârghia  este o bară rigidă care se poate roti în 

jurul unui punct fix numit punct de sprijin și asupra 
căreia acționează două forțe: forța care trebuie 
învinsă, numită forță rezistentă și forța cu ajutorul 
căreia este învinsă forța rezistentă, numită forță 
activă. Pârghia servește, în general, la multiplicarea 
forțeiMecanisme simple  

 
Arhimede (287 - 212 i.Hr.) 
 

 O personalitate multilaterala, Arhimede a fost matematician, fizician, astronom, inginer si 

un inventator de succes. El a devenit popular datorita modului de gandire inovator, reusind 
sa faca multe descoperiri: surubul lui Arhimede, principiul fundamental al hidrostaticii, 
legea lui Arhimede : legile parghiilor. 
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  Statuia lui Arhimede : unul dintre cei mai mari inventatori ai antichitatii 
 

      Scripetele 

 

 
 Un scripete este un mecanism simplu format dintr-o 

roată canelată de-a lungul periferiei, care servește la 
schimbarea direcției unei forțe și transmiterea ei prin 
intermediul unui cablu sau a unui lanț care rulează pe 
periferia ei. 

 
 

 

Scripete fix si mobil  
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     Planul inclinat  

 

 
Planul înclinat este în mecanică o suprafață plană care 

formează un anumit unghi cu orizontala. Acesta este utilizat la 

ridicarea maselor la o anumită înălțime folosindu-se o forță 

mai mică decât în cazul ridicării lor pe direcție verticală 
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 Planul inclinat este folosit pentru a ridica anumite greutati folosin o forta mult mai mica 

asemana tor scripetelui si parghiei numai ca planul inclinat ajuta la ridicarea corpului la 
inaltimi mai mari. 

  Multe dintre planurile inclinate sunt lucruri obisnuite cum ar fi : delaul , scarile , panta sau 
orice plan cu un unghi de 90 de grade la baza. 

 

Bibliografie :  

 
 http://www.google/images.ro 

 http://www.wikipedia.ro/ 

 http://www.googlesearch.ro/ 

 http://www.curiozitati.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machetă  realizată în cadrul concursului,, Minitehnicus -2014” 

http://www.google/images.ro
http://www.wikipedia.ro/
http://www.googlesearch.ro/
http://www.curiozitati.ro/
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Concursul Minitehnicus –Clubul Copiilor Petroșani - Editia 2014 
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Concursul Minitehnicus –Clubul Copiilor Petroșani - Editia 2014 



 
   Pag  30                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2014 

 

       

        
    YO   HD ANTENA                        DX GRUP DEVA 
 

  

      DDIIPPLLOOMMAA  
 

S e  a c o r d ă   c u  m u l t u m i r i  s t a ţ i e i  d e  r a d i o a m a t o r  
 Y O 2 K Q K  

c a r e  a  p a r t i c i p a t   l a  c a t e g o r i a  B   a  
c o n c u r s u l u i  d e  U S  

Z I U A  T E L E C O M U N I C A Ţ I I L O R  F A I R  
P L A Y  2 0 1 4  

 

Preşedinte YOHDDX,                                                  Secretar YOHDDX,       
                                      
  Ovidiu RAŢIU,                                                                  Adrian VOICA 
  
     YO2LSK                                                                             YO2BPZ 
 
 

 

Nr. 025 din 15.06.2014 
Deva  
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În numărul următor : 

 Reportaje 

 Internet 

 Radioamatorism 

 Curiozităţi  

 Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 

 

Pentru detalii,  contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul 

Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

SAU 

Telefon:   0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

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

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  

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

