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Comunicarea didactică 
           
       Prof. Haiduc Laura 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani 

 

Scopul comunicarii didactice este acela de a forma convingeri prin organizarea activităţii 
didactice şi alegerea acelor procedee favorabile formării convingerilor privind toate domeniile 
cogniţiei şi practicii umane. Atunci când formarea de convingeri nu este posibilă, se apelează la  
persuadare, prin care întelegem influenţarea persoanei mai mult decât prin formare de 
convingeri, prin argumentare, dar si prin vizarea afectivităţii, de exemplu atunci cât apelam la 
flatare pentru a convinge mai uşor. Persuasiunea însoţeste convingerea atingând atât raţiunea cât 
şi sentimentele.  

 
PARTICULARITATI 
 
Comunicarea didactică are mai multe caracteristici, care o deosebesc de alte forme ale 

comunicării interumane: 
•se desfăşoară între doi sau mai mulţi agenţi: profesor şi elevi, având ca scop comun 

instruirea acestora, folosind comunicarea verbală, scrisă, non-verbalk, paraverbală şi vizuală, dar 
mai ales forma combinată; 

•mesajul didactic este conceput, selecţionat, organizat şi structurat logic de către profesor, pe 
baza unor obiective didactice precise, prevăzute în programele şcolare; 

•stilul didactic al comunicării este determinat de concepţia didactică a profesorului şi de 
structura lui psihică; 

•mesajul didactic (repertoriul) are o dimensiune explicativ- demonstrativă şi este transmis 
elevilor folosind strategii didactice adecvate dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de 
cunoştinţe pentni a fi înţeles de elevi; 

- comunicarea se reglează şi autoreglează cu ajutonil unor retroac¬ţiuni (feed-back şi feed-
farward), înlocuind blocajele care pot apare pe parcurs. 

 In cadrul interacţiunii profesor-elev, comunicarea psihopedagogica indeplineste mai multe 
FUNCTII:  

• funcţia informativă, de transmitere a mesajului didactic şi educativ; 
• funcţia formativă, de stimulare a gândirii şi a imaginaţiei la elevi; 
• funcţia educativă, de transmitere a influenţelor educaţionale, de coeziune şi afirmare a 

grupurilor şcolare; 
• funcţia de evaluare şi reglare a procesului de predare - învăţare; 
• funcţia de rezolvare a problemelor educaţionale şi a conflictelor şcolare. 

REGULILE comunicarii didactice eficiente sunt: 
- să asculţi, adică să ţii cont de părerea  şi interesele celorlalţi; 
- să observi, adică să te intereseze ceea ce se întâmplă în cadrul situaţiei de comunicare şi să 

înţelegi starea receptorilor; 
- să analizezi şi să cunoşti  situaţia receptorilor; 
 
- să te exprimi, adică să-ţi expui punctele de vedere şi sentimentele vis-a-vis de obiectul 

comunicării; 
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 - să controlezi, adică să urmăreşti calitatea şi eficienţa comunicării. 

Competenţa comunicaţională pentru profesor presupune achiziţii de cunoştinte şi abilităti din 
mai multe domenii: 

- cunoaşterea influenţei  contextului comunicaţional asupra conţinutului   şi formei 
comunicării, precum  şi adaptarea comportamentului de comunicare la acesta; 

- cunoaşterea regulilor comunicaţionale şi a impactului comunicării paraverbale şi 
nonverbale în cadrul comunicării didactice; 

- cunoaşterea psihologiei umane şi  şcolare, abilitate de relaţionare cu elevii; 
- cunoaşterea  culturii interlocutorilor, deoarece limbajul nonverbal diferă de la o cultură la 

alta, iar ceea ce este considerat eficient în comunicare pentru o cultură  poate fi ineficient pentru 
o alta. 

 
Pentru a fi eficace, comunicării didactice i se cer anumite  

CARACTERISTICI: 
1. Ale profesorului: 
-  claritatea mesajelor 
- precizia acestora 
- utilizarea unui limbaj adecvat si accesibil elevilor 
- utilizarea unui limbaj adecvat ( corect din p.d.v stiintific) 
- structurarea logică a mesajelor transmise; 
- prezentarea interesantă a conţinutului instruirii; 
- asigurarea unui climat adecvat comunicării 
2. Ale elevilor: 
- să aibă capacitate de concentrare (pentru a putea recepta şi inţelege  mesajul profesorului); 
- să posede cunoştinţele anterioare necesare învăţării ce urmează; 
- să fie motivaţi pentru a învăţa ( in general şi la un anumit obiect 
studiu, în particular); 
- să cunoască limbajele utilizate (de profesor sau de calculator, cazul instruirii asistate de 

acesta 
 
În comunicarea didactică profesorul trebuie să-i facă pe elevi să simtă că are o vocaţie în 

această direcţie, că este un  partener de încredere, care doreşte un dialog autentic. Competenţa de 
comunicare se va manifesta    şi prin capacitatea de ascultare a elevilor. Cei mai apreciaţi 
profesori sunt cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se simtă  
judecaţi, nici manipulaţi, nici sfătuiţi, ci cei care le oferă sentimentul de siguranţa şi libertatea 
comunicării. 

 
Limbajul didactic are caracteristici proprii. Utilizează limbajul obişnuit, vocabularul, structurile 

gramaticale, modul uzual de expunere pentru că va recurge la noţiunile de transmis cu ajutorul acestora. În 
comunicarea didactică, prezentarea şi exprimarea cunoştinţelor îmbracă forme diferenţiate, în funcţie de 
auditoriul căruia îi sunt destinate, din aceste motive, putându-se afirma că limbajul didactic are un 
destinatar precis definit, variabil după nivelul, interesul, formele de utilizare viitoare a celor comunicate. 
Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de învăţare prezintă învăţarea învăţării, altfel  

spus, comunicarea didactică este una evaluativă şi autoevaluativă atât pentru profesor cât şi pentru 
elev. Consacrată fiind învăţării de a învăţa, acţiunea didactică urmăreşte capacitatea de a pune în relaţie 
informaţii anterioare cu cele noi; evaluarea în raport cu noile achiziţii; mobilizarea unitară a cunoştinţelor 
spre crearea nevoii de cercetare şi a altora; încorporarea reprezentărilor între cele oferite de viaţa socială, 



 
   Pag  5                                           Hobby ?                         Nr. 1  --> 2015 
 ştiinţifică şi culturală. Determinantă rămâne caracteristica formativă a comunicării didactice, profesorul 

exercitându-şi influenţa simultan asupra conţinuturilor şi a elevului. În acest context se evidenţiază 
raportul dintre cele trei forme de limbaj: verbal, paraverbal şi nonverbal, utilizate de profesori în corelaţie 
cu obiectivele didactice şi cu partenerii elevi. Stilul profesorului defineşte predominanţa verbal-nonverbal 
prin atitudinile personale care demonstrează ceea ce crede, dar şi ceea ce aşteaptă de la elevi, ceea ce 
respinge şi ceea ce acceptă în dialogul educaţional. 

   
Nonverbalul şi paraverbalul exprimă atitudini şi formează comportamente, sugerează reacţii în 

funcţie de situaţiile de comunicare, de interlocutori, de posibilităţile şi experienţele acestora. Unii 
profesori consideră că prin abuz verbal ţin sub control clasa. Un mesaj este mai credibil şi suportă o 
înţelegere mai profundă atunci când, în transmiterea lui suportul verbal şi nonverbal se îmbină eficient. 
Aria nonverbalului adaugă opţiuni pe zi ce trece. Unii autori extind această arie la toate lucrurile care ne 
reprezintă. Câte poţi spune despre un om numai privindu-l din perspectiva modului în care îşi alege 
îmbrăcămintea pe care o consideră potrivită cu statutul său sau aranjarea mobilierului în aşa fel încât să 
încurajeze interacţiunea de grup. În toate situaţiile educaţionale, datorită statusului profesorului, autoritate, 
competenţă, prestigiu, capacitatea de influenţă este net superioară elevilor şi studenţilor şi este normal să 
fie aşa. În asemenea relaţii de influenţare a elevilor sau studenţilor prin comunicare, cadrul didactic poate 
să exercite comportamente de rol constructive - cu efecte pozitive - sau distructive - cu impact negativ - şi 
neutru, fără impact real asupra receptorului.   

 
Prin intermediul comunicării didactice, profesorii şi elevii sau studenţii pot să se conformeze 

normelor şcolare sau pot să-şi păstreze independenţa; pot să cedeze presiunilor sociale, cerinţelor 
educative, să le accepte şi să se supună acestora. Fiind un proces atât de complex, comunicarea didactică 
cunoaşte mai multe abordări şi mai multe definiţii. În literatura de specialitate nu există un consens asupra 
conceptului de comunicare didactică, astfel că se mai utilizează şi cel de comunicare educaţională sau 
pedagogică, care mijlocesc fenomenul educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, 
formele sau partenerii implicaţi. Faţă de acestea, comunicarea didactică apare ca formă particulară 
obligatorie în vehicularea unor conţinuturi determinate specifice unui act de învăţare sistematică asistată.  

 
Un comunicator (şi prin extensie cadrul didactic, ce se conturează pornind de la calităţile sale 

de bun comunicator) trebuie să reuşească să descifreze intenţiile de comunicare proprii, respectiv ale 
celorlalţi. Această desluşire a intenţiilor se poate realiza fie în etapa premergătoare actului de comunicare, 
fie în timpul conversaţiei. În acest sens, trebuie să amintim faptul că un fundament al succesului 
comunicaţional este egalitatea dintre partenerii de comunicare. Interlocutori trebuie să se adreseze unul 
altuia de pe aceeşi treaptă, nu trebuie să existe discriminare între ei; orice antipatie, tendinţă de evaluare, 
de control al situaţiei nu duce decât la instaurarea unui climat defensiv, ceea ce se va finaliza treptat în 
încetarea comunicării, respectiv în eşecul relaţionărizării. Perceperea diferenţiată a interlocutorilor, 
respectiv a elevilor sau încercarea de a încadra fiecare interlocutor într-un anumit tipar al perfecţiunii 
imaginat de noi (complexul lui Pygmalion), atitudinea de a judeca persoanele din jurul nostru după prima 
impresie sau după impresii auzite sunt doar obstacole ale comunicării. De asemenea, atribuirile excesive 
(interne sau externe) sau stereotipurile ne transformă doar în nişte actori pe planul actului de comunicare.  

 
 
De exemplu, am avut uneori tendinţa să judec anumite persoane din perspectiva celorlalţi fără 

să cunosc în prealabil interlocutorii mei.  
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 În actul de comunicare didactică, comunicarea interpersonală eficientă presupune atât francheţe 

(ca marcă a autodezvăluirii şi a menţinerii stimei de sine), ascultare empatică, solidaritate şi egalitate. 
Pentru ca actul de comunicare să se catalizeze, să se încadreze într-un tipar al coerenţei şi al conciziei, 
interlocutorii trebuie să îndeplinească şi rolurile de ascultători. Ascultarea nu trebuie să ia forma unui 
exerciţiu al egocentrismului sau al pasivităţii deoarece relaţionarea între vorbitori trebuie să se coordoneze 
cu empatia dintre cei doi. Un punct forte al portretului personal de comunicator este ascultarea, sub forma 
ei empatică, prin care pot să mă identific cu interlocutorul meu, pot să văd situaţia şi din perspectiva lui. 
Gestionarea interacţiunii semiotice, respectiv echilibrul dintre emiterea mesajului, autodezvăluirea şi 
ascultarea, congruenţa verbal-nonverbal şi conştientizarea şi reglarea imaginii produse, dar şi stimularea 
interlocutorului sunt obiectivele primordiale ale desăvârşirii actului de comunicare.  

 
Prin urmare, comunicarea, sub diferitele ei aspecte, verbală şi nonverbală, este unul dintre 

elementele definitorii ale fiinţei umane, care trebuie să se formeze pe fundamentul raţiunii, onestităţii, 
empatiei, egalităţii. Fiecare dintre interlocutori are responsabilitatea de a relaţiona cu receptorul său, nu 
trebuie să îşi focalizeze atenţia numai pe conţinutul mesajului. O situaţie de comunicare eficientă va avea 
şi un feedback pe măsură, un răspuns metacomunicaţional corespunzător, pentru că, prin excelenţă, 
comunicare didactică  se defineşte ca intervenţie complexă cognitivă, afectivă, atitudinală în procesul de 
instruire, compensare, recuperare. 

 
 
Bibliografie: 
1. Fârte, Gheorghe-Ilie, Comunicarea – o abordarea praxiologică, Editura Casa Editorială Demiurg, 
Iaşi, 2004; 
2. Cosmovici, A., Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, 1999; 
3. Jude, I., Psihologie şcolară şi optim educaţional, Editura E.D.P., Buc., 2002; 

4. Pânişoară, I. O., Comunicarea eficientă – metode de interacţiune educaţională, Iaşi, Editura 
Polirom, 2003 ; 

5. Sălăvăstru, Dorina, Psihologia Educaţiei, Editura Polirom, 2004; 
6. Şoitu, L, Pedagogia Comunicării, Editura Institutul European, 2001. 
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Elevi de clasa a IV-a la cercul de Electromecanică de la Clubul Copiilor Petroşani . 
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          Pregătirea machetelor în vederea   participării la concurs – C.C.Petroşani . 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ LA   PALATELE   ŞI 
 CLUBURILE COPIILOR 

Prof. Imre Kovacs  
          Clubul Copiilor Petroşani 

 
                Educaţia non formală  este realizată după procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie 
modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 
 Educaţia non formală  are  în general, cel mai 
larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
              Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor 
prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt atraşi de 
activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează 
implicarea în actul decizional . 
              Activităţile nonformale, bine pregătite, sunt 
atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
 produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional,  dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de 
activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 

să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă 

 Educaţia non formală  contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor şcolarilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
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activităţi. Potenţialul larg al activităţilor nonformale este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

                 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.    Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului 
pentru viaţă.   
              Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea 
unor aptitudini speciale, antrenarea elevi-lor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului 
pentru activități socio-cul-turale Aceste activități trebuie 

să le privim ca întreguri, nu ca părți rupte și scoase din viața reală a copilului. Ele se desfășoară 
într-un cadru informal, ce le permite tinerilor/elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar 
să reducă nivelul anxietății, să-și maximizeze potențialul intelectual și latura relațional-valorică. 
             Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care: valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o 
manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de 
învățământ; formele de organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber 
pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; participarea este liber consimțită, 
necondiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate susținută; au efect pozitiv 
pentru munca desfășurată în grup.  
          Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă 
destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor. 
sens . 
               Exemple de activități nonformale  pe care copilul elev le poate realiza sunt multiple. 
Ele variază în funcție de locație, modul de realizare, forma, timpul acordat, instituțiile și 
persoanele implicate. Cluburile şi palatele copiilor sunt un bun prilej pentru aceste activităţi. 
Cercurile tehnice din palatele si cluburile copiilor dezvoltă abilităţi şi deprinderi atât de necesare 
în viaţa de zi cu zi. 
 
Bibliografie: 

1.Cernea, Maria - ”Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 
învă-țământ, în învățământul primar” nr.1/2000, Ed. Discipol, București;  
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SURSE DE TENSIUNE CONTINUĂ 

Autor : Haiduc Darius Gabriel 
Clasa a -III-a 

Clubul Copiilor Petrosani  
 

Sursele de alimentare cu tensiune continuă prezentate sunt o aplicație a redresării curentului 
alternativ. Scopul lor este de a furniza o tensiune continuă care să prezinte variații cât mai mici. 
Aceasta deoarece circuitele care utilizează dispozitive semiconductoare necesită o tensiune de 
alimentare care să rămână relativ constantă și cu pulsație minimă. Din această cauză redresoarele 
fără filtraj sunt, în general, rar utilizate.  

Redresorul cu filtru  

La ieșirea redresorului dublă alternanță, fig. 1.1., se montează condensatorul de filtraj. În 
funcție de cerințele impuse, valoarea acestuia este relativ mare (500-5000 µF) sau chiar mai 
mare. 

D4D3

C1 RL

D1D2

 

Fig. 1.1. 

Pe durata intervalelor de timp în care tensiunea furnizată de redresor este mai mare decât 
tensiunea între armăturile condensatorului, acesta înmagazinează energie (se încarcă). În 
intervalele de timp în care tensiunea furnizată de redresor este mai mică decât tensiunea între 
armăturile condensatorului acesta debitează energie (curent) pe sarcina R1. În acest interval în 
care se extrage curent din condensatorul de filtraj, tensiunea începe să scadă. Ea scade până când 
tensiunea de intrare de la redresor atinge o valoare mai mare decât tensiunea între armăturile 
condensatorului, pe durata pulsului următor, când începe să crească din nou și procesul se repetă. 
Valoarea (amplitudinea) acestei modificări se numește riplu (pulsație), fig. 1.2., și el este cu atât 
mai mic cu cât valoarea condensatorului de filtraj este mai mare. Trebuie avut însă în vedere că 
la pornirea instalației când condensatorul este complet descărcat, curentul de încărcare în primul 
sfert al ciclului tensiunii este foarte mare. Acest fapt limitează valoarea maximă a capacității 
condensatorului de filtraj în concordanță cu curentul maxim ce poate fi debitat de puntea 
redresoare, pentru a preîntâmpina distrugerea punții. 
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Valoarea capacității condensatorului de filtraj se poate obține din relația: 
rU

I
C

×

×

=

300
, în 

care C este capacitatea în µF, I este intensitatea curentului în mA, U este tensiunea în V și r 
valoarea permisă a riplului în procente din valoarea tensiunii. 

În fig. 1. sunt prezentate formele de undă la intrarea și ieșirea redresorului. 

 

Fig. 1. 

În cazul în care pentru a obține filtrajul necesar (o valoare impusă a riplului) este necesară 
utilizarea unui condensator de o capacitate prea mare care ar distruge puntea de redresare, se 
poate utiliza un filtru Π, fig. 2. 

 

Fig. 2. 

Trebuie menționat că în cazul în care avem un consum variabil de curent (sarcină variabilă), 
tensiunea de ieșire (la bornele lui C2) va varia datorită căderii de tensiune variabile pe R1, filtrul 
Π fiind indicat la un consumator care prezintă variații mici ale consumului de curent, ceea ce îi 
limitează utilizarea.  
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Stabilizatoarele de tensiune 

Stabilizatoarele de tensiune asigură tensiuni de alimentare constante micșorând variațiile 
acestora până la limitele impuse de performanțele consumatorului. Ele compensează atât 
variațiile tensiunii sursei de alimentare cât și influența unei sarcini variabile asupra tensiunii.  

• Stabilizatorul  cu diodă Zener 

În fig. 3. este redată schema unui stabilizator parametric cu diodă Zener. 

 

Fig. 3. 

 

Stabilizatorul cu reacție fără amplificator de eroare 

Funcționarea acestui tip de stabilizator se bazează pe utilizarea reacției negative. 
Tensiunea de ieșire a stabilizatorului este comparată cu tensiunea de referință dată de dioda 
Zener. Se obține un semnal de eroare care comandă modificarea valorii rezistenței 
echivalente a tranzistorului regulator (modificarea punctului de funcționare al tranzistorului). 
Tensiunea de ieșire a stabilizatorului este menținută constantă, întrucât tranzistorul preia prin 
deplasarea punctului de funcționare influența variațiilor de tensiune ale sursei și cele de 
curent ale sarcinii asupra tensiunii de ieșire. 

Schema de funcționare a stabilizatorului cu reacție fără amplificator de eroare este 
prezentată în fig. 4.                            

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 4 
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Stabilizarea cu tranzistor permite în condiții normale de funcționare o variație a 
curentului de sarcină de β ori mai mare decât variația de curent maxim admisibilă prin dioda 
Zener, β fiind amplificarea în curent a tranzistorului. 

Dacă avem un consumator de putere mare sau dacă semnalul de eroare este prea mic 
pentru comanda tranzistorului se intercalează în montaj încă un tranzistor (fig. 5) sau chiar un 
amplificator de eroare. 

Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizatorul prezentat în fig. 1.8. (cu element serie în 
montaj Darlington) permite o variație a curentului de sarcină de 
βT = βT1 x βT2 ori mai mare decât variația de curent maxim 
admisibilă prin dioda Zener. În acest caz tensiunea de ieșire este 
însă US=UZ – 1,4V (se pierde tensiune pe două joncțiuni EB în 
serie. 

Dacă IS (curentul prin sarcină) crește, tensiunea pe 
sarcină are tendința să scadă. Deoarece UZ= US + UBE și UZ= 
constant, scăderea US duce la creșterea UBE și deci la saturarea 
tranzistorului adică la scăderea UCE. Prin scăderea tensiunii 
colector-emitor a tranzistorului, acesta preia tendința de scădere 
a tensiunii de sarcină US, aceasta rămânând constantă. 

Dacă IS scade, US are tendința să crească, deci UBE scade conform relației date anterior și 
se produce reglarea tensiunii prin fenomenul invers. 

Bibliografie: 

http://ep.etc.tuiasi.ro/site/Introducere%20in%20Electronica/LUCR4.pdf 

http://vega.unitbv.ro/~craciun/ElnAn/Lab/Lucr4_Redr.pdf 

http://www.utgjiu.ro/ing/down/dce1-lucrarea02.pdf 

https://mail.uaic.ro/~ftufescu/LUCRAREA%20NR.5-Stab.parametric.pdf. 
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Ce este lucrul cu reflectie pe urme de meteoriti ?  
Meteoriții care intră în atmosferă 
ard ionizind stratul E al 
ionosferei. Acest lucru permite 
semnalelor ra-dio să fie refractate 
înapoi pe pământ și să sperăm că 
într-o formă undele radio vor 
atinge antena cuiva care ascultă. 
Semnalele pot dura de la câteva 
microsecunde până la secunde. 
Deci este nevoie de unele tehnici 
speciale pentru a facilita 
comunicarea. 
 
 
 
 

 

Când putem lucra?(în timpul anului) 
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Când putem lucra?(în timpul zilei ) 

 
Meteorii se pot împărţi în două categorii: sporadici şi roiuri. Meteorii sporadici apar permanent, 
având un maxim în jurul orei 6 dimineaţa (ora locală) şi un minim în jurul orei 18. Această 
variaţie se datorează fap-tului că Pământul se deplasează având de zona de răsărit în faţă şi zona 
de apus în spate şi la fel cum majori-tatea insectelor se lovesc de parbrizul maşinii şi foarte 
puţine de lunetă majoritatea meteorilor vor lovi zona din faţă adică cea în care răsare soarele. În 
plus, meteorii de dimineaţă sunt mai rapizi deoarece se adaugă şi viteza Pământului (30 km/s) şi 
deci vor produce reflexii mai bune, deoarece viteza mai mare înseamna ener-gie cinetica mai 
mare . 
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Când putem lucra?(în timpul minutului ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă trasăm o axă Nord Sud pe meridianul de unde lucrăm, stațiile care sunt la Est de noi vor 
lucra primele (1st) și noi vom recepționa(vom fi 2nd) adica ei vor emite în primele 30secunde ale 
minutului și noi vom emite în secundele de la 30 pâna la 60 ale minutului.  

Și reciproc stațiile care sunt la West de noi vor lucra al doilea și noi vom emite în primele 
30 de secunde noi devenind First (1st).  

Practic acest lucru se face automat bifând casuța corespunzătoare din fereastra principală a 

ecranului WSJT 

 

Statia Statia 

din acest din acest 

cadran cadran 

va emite va emite 

a doua prima 

(2nd) (1st) 
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Cu ce lucrăm ? 
 
 
În general aparatura cu care lucram în US în 
modurile digitale se poarte lucra liniștit și pentru 
modurile digitale din UUS. Aparatura de lucru:  
1) Un transceiver care sa receptioneze benzile 
de 50MHz /144 MHz în modul USB  
2)O interfața cu care se poate lucra în 
modurile digitale 3) O antena cu minim 3 
elemente  
4)Programul de lucru WSJT 
sau MSHV 5)Un calculator . 

 
1)În mod curent eu lucrez cu FT100 (transceiverul din imaginea de mai sus) dar am mai testat 

ocazional la receptie și transceivere din generație mai veche gen Efir și TS...... Am lucrat în 
condiții bune cu 10W dar deobicei lucrez cu 50W în 144MHz și 100w în 50MHz  

 
Pentru început cel mai important este să 

indentificăm corect mufele Data In și Data Out 

pentru comu-tare RX TX. 
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Exemplu: la Ft100 mufa este pe 

panoul din spate iar mufa este notată 

în imaginea alaturata.  
Pentru a identifica exact ordinea 
punem cu o sârma pinul PTT la 
masa și stația trebuie să treaca pe 
emisie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Interfața 
  
Aici se poate discuta cel mai mult dar cel mai important este ca interfata sa fie cu 
separare galvanică pentru a nu periclita integritatea aparaturii (curenti vagabonzi , 
potentiale diferite....).  
Eu folosesc cea mai simpla interfata cea din manualul Ham Radio de Luxe care vine 

odată cu progra-mul 
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3)Antena 
Ca deobicei cu cît mai mare cu atât mai bună. Am debutat în 50MHz cu dipolul de 80m și am 

lucrat cu ON4IQ controlul a fost 26 dar așa am început să văd ce și cum se poate lucra .  
De obicei se lucrează cu Yagy cu 3-6 elemente pe 6m și cu peste 10elemente în 2m dar nu rareori 

am văzut că se folosesc antenele pentru EME (care dupa ce gustăm din meteoriti nu mai e un vis așa 

de îndepartat). 

 

 

 

 

 

 

 

Sau variantele clasice pentru : 
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4) Programul de decodare  

Există mai multe programe de decodare dar toate pleacă de la algoritmii stabiliți de Joe 
Taylor care stau la baza seriei de programe WSJT (Weack Signal Joe Tatylor).  

Programul se poate “downloda” de la http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/  
De curând a apărut și MSHV dezvoltat de LZ2HV-Christo și testat de mai mulți 
radioamatori din Europa. Programul se poate “downloda” de la 
http://www.lz2hv.host.sk/?q=node/6  
Dar pentru început vom testa varianta clasică a WSJT pentru ca să avem o baza comună de 

discuție. Există pe site și o variantă în limba româna a helpului dar se referă mai mult la modul 

de lucru pentru  
EME(refelexie pe lună).  

Primul lucru înainte de a ne apuca de instalarea vreunui program pentru MS trebuie să 
copiem un pro-gram pentru sincronizarea timpului la calculator, chiar daca avem Internet time 
tot trebuie să lucrăm cu un program de sincronizare. Am văzut calculatoare la care le fugea 
ceasul și 15 secunde față de timpul real mai ales dacă nu suntem conectați o perioadă la internet. 

Sincronizare 
 

Sincronizarea exactă este o necesitate atunci când 
se lucrează în orice mod WSJT deși în lucrul cu 
JT6M nu este atât de critic, dar este înțelept să avem 
o precizie de sub o secundă. Acest lucru poate fi 
realizat prin utilizarea unor programe de tip 3rd 
party, cum ar fi Dimensiunea 4 sau Tardis care 
sincronizează ceasul PC-ului pentru sistemele de 
operare bazate pe Windows. De obicei acestea vor 
monitoriza conexiunea la Internet și vor regla 
automat ceasul calculatorului atunci când sunteți 
online, la un interval specificat. Acest lucru se face 
folosind servere de timp, care de obicei au ceasuri 
atomice proprii, sau sunt conectate direct la alte 
siteuri care fac acest lucru. 

Programul Dimensiunea 4 prezintă sincronizarea 
timpului setată la fiecare 60 de minute de la serverul de timp ntp2.uu.net. Acest interval de 
actualizare se va potrivi probabil, pentru cei mai mulți utilizatori chiar dacă aveți un ceas pe 
calculator foarte slab.  

Sincronizare timpului (de exemplu) este setată la 60 min și produce ca informații de 

sincronizare următoarele: 
 
 

Dim 4 Sincronizarea ceasului PC a deviat cu 5ms pentru 1oră, astfel încât stabilirea unei 
perioade de sin-cronizare mai mică ar fi inutilă. 

Va continua … 
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STAND DIDACTIC RADIO 
 

                                                                                                 Autor :  Oprisan Ovidiu 

                                                                                                              clasa – XII - A 

                                                                                               Clubul Copiilor Petrosani 

 

Standurile didactice isi aduc aportul cu prisosinta la intelegerea fenomenelor 

electronice. Pentru studierea receptoarelor radio simple, la Clubul Copiilor Petrosani 

am realizat in colaborare cu colegii, un astfel de stand. 

 

Din punct de vedere 

constructive standul a fost realizat pe 

un suport izolant de placaj de 4mm , pe 

acest panou a fost montat un circuit 

imprimat care prezinta niste insulite pe 

care se pot cositori diferite 

componente electronice. 

 Pe aceslasi stand in partea 

stanga avem un condensator variabil 

dublu cu o capacitate de 2x500pF. 

Langa el este prevazut un comutator cu 

3 sectiuni cu mai multe contacte. De 

asemenea standul este prevazut si cu 

un baston de ferita de 10mm diametru 

pe care se pot realiza diferite bobine cu diferite inductante. 

 Pe panoul din spate al standului este prevazut un difuzor care are o rezistenta de 4 

ohmi si o putere de 0,25w. De asemenea regasim si un potentiometru cu o valoare de 

10k.de  Exista  desigur ,circuite de alimentare cu tensiune continua de 9v. 

Montajele experimentale ce se pot realize vor fi exemplificate mai jos: 

 

 Amplificator audio cu un transistor 

   Pentru a intelege functionarea amplificatorului audio folosim schema de principiu 

realizata din 2 condensatori electrolitici de 10 microfarazi 2 rezistoare de 0,25w precum 

si 1 tranzistor de tip BC108 montajul realizat este cel din figura de mai jos: 

 

Observam ca iesirea semnalului din amplificatory este conectat la difuzor prin 

intermediul condensatorului electroltic. 

Intrarea semnalului se face pe baza 

tranzistorului prin intermediul condensatorului 

electrolytic C1 care realizeaza separarea galvanica a 

tensiuni de polarizarea bazei de audio frecventa. 

In vederea realizari reglari amplificari semnalu 

de intrare se aplica prin intermediul unui 

potentiometru de 10k existent pe panou.  
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 Amplificator cu circuit integrat pentru studierea 
amplificatorului audio integrate vom folosi : 
 un circuit de tip TDA intr-o capsula cu 8 pini punul 8 
se conecteaza la tensiunea de alimentare pozitiva iar 
pinul 4 la masa . 
 
 Montajul este prezentat in figura de mai jos : 
 

Pentru a putea regal nivelul sonor din difuzor 
intrarea semnalului util este realizat prin intermediului 
potentiometrului de pe panou. 
 
 
 
Radio receptor cu amplificare directa  
 
Pentu testarea functionari si pentru intelegerea 
fenomenului electric vom realize un montaj simplu de 
radio receptor cu amplificare directa montajul contine 
doar cateva componente printer care amintim  
-circuitul de intrare realizat dintr-o bobina si 
condensatorul variabil  
-dioda redresoarea de tip EFD  
-amplificatorul de joasa frecventa realizat cu un 
transistor EFT. 
 
 

Standul prezentat prin versatilitatea lui permite realizarea unui numar mare de montaje 
de diverse tipuri utilitatea acestuia a fost testata cu success in cadrul orelor de curs de la 

cercul de electro-mecanica de la Clubul Copiilor din Petrosani 
 

Bibliografie : 
www. Elforum.ro 
www. Tehnium.org 
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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... 
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NOASTRĂ !  


