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În această lucrare se propune o metodă didactică interactivă care să facilieze accesul elevilor la înţelegerea informaţiei 
necesare, utilizând simularea asistată de calculator cu ajutorul programului Delphi. Pentru a îmbunătăţi competenţele tehni-
ce ale elevilor din învăţământul militar se impune promovarea unor noi direcţii de dezvoltare a metodologiei instruirii prin 
instruire asistată de calculator. La nivelul învăţământului universitar, integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţiona-
le în procesul de instruire poate fi realizată prin utilizarea „tehnicii simulării” ca instrument de investigare multidisciplinar. 

Cuvinte-cheie: soft educaţional, Delphi, metode de simulare, viteza glonţului, calculator, pendul balistic, proces in-
structiv-educativ. 

 
THE IMPLEMENTATION OF THE SIMULATION METHOD IN DETERMINING  

      THE SPEED OF THE BULLET 
The purpose of this study is the implementation of an interactive educational method in order to facilitate the access 

of students in understanding the necessary information using the simulation computer-aided due to the program Delphi.  
For improving the technical skills of the students, in military education, it is required the promotion of new directions 
for developing the training methodology through computer-assisted instructions. On the university level, the integration 
of information and communication technologies, in the process of education, it can be used the “simulation technique” 
as a tool for multidisciplinary study.  

Keywords: educational software, Delphi, simulation methods, the speed of the bullet, computer, ballistic pendulum, 
the educational process.  

 
 
Introducere 
Societatea modernă – indirect, armata – este interesată din ce în ce mai mult să-şi formeze elite/profesionişti 

pe baza soluţionării problemelor ce se pretează activităţii de învăţare permanentă: de la formarea de priceperi 
şi deprinderi în sistem tutorial la cele programate, studiu individual, ca desăvârşire şi actualizare continuă a 
bazei instrumentale ce se dobândeşte pe băncile instituţiilor de învăţământ militare. 

În concepţia didactică actuală, o lecţie modernă, activ participativă, se distinge prin caracterul ei solicitant, 
ceea ce presupune implicarea personală şi deplină a subiectului până la identificarea lui totală cu sarcinile de în-
văţare în care se vede antrenat [1]. 

În diferite etape ale dezvoltării didacticii modelul structural al lecţiei a cuprins diferite elemente prezenta-
te schematic şi sărac, neconstituind un sprijin real în formarea şi perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice. 

Lecţia eficientă – obiectiv prioritar actual – este aceea care concură la dezvoltarea intelectuală a elevilor, 
a gândirii lor, la consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, la îmbogăţirea sferei emoţionale, la dez-
voltarea interesului pentru învăţătură şi muncă, angajându-i în forme pozitive de comportament. 

Datorită duratei diferite a unităţilor de muncă didactică din instituţiile de învăţământ militare, o lecţie 
poate avea un număr variabil de secvenţe de instruire (probleme de învăţat), de aceea este mai potrivit a se 
folosi conceptul de „evenimente ale instruirii” decât cel de „evenimente ale lecţiei”. Rezultă necesitatea par-
curgerii evenimentelor instruirii pentru fiecare secvenţă sau subsecvenţă de instruire. Pentru eficienţa activi-
tăţii didactice se va avea în vedere faptul că evenimentele nu constituie funcţii secvenţiale în activitatea de 
conducere a procesului instructiv-educativ, unele dintre acestea, ca de exemplu „captarea atenţiei”, se reali-
zează la începutul secvenţei de instruire, dar şi pe parcursul desfăşurării acesteia, când se observă că atenţia 
beneficiarului scade din cauza oboselii şi intervine demotivarea. La fel şi reactualizarea cunoştinţelor, care se 
impune a fi executată ritmic, în consens cu corelaţiile ce apar ca necesare pentru înţelegerea noilor fenomene 
sau procese ce se explică. 

Determinarea vitezei glonţului 
În practica pedagogică întâlnim o mulţime de tipuri şi modele de organizare a activităţii de predare-învăţare. 

Fiecare tip de activitate prezintă, de regulă, o structură didactico-metodică de desfăşurare relativ specifică. 
Metodele de simulare sunt jocurile prezentate pe două categorii: pe de o parte – cea a jocurilor didactice 

sau educative, pe de altă parte – categoria jocurilor simulative. Această metodă este o metoda activă de pre-
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dare-învăţare, bazată pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene, sisteme etc. ce urmareşte forma-
rea comportamentului uman pornind de la simularea unei situaţii reale. 

Această metodă activizează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional, punâdu-i în situaţia de a 
interacţiona; este una din metodele eficiente de formare rapidă şi corectă a convingerilor şi atitudinilor. 

Desigur, sunt şi dezavantaje legate de utilizarea metodei: activitatea bazată pe această metodă durează re-
lativ puţin, dar proiectarea şi pregătirea ei cer timp şi efort din partea cadrului didactic. 

Una dintre problemele ce-i preocupă pe militari este determinarea vitezei glonţului. 
Din punct de vedere economic, este foarte costisitor a executa trageri la baza de instruire pentru determi-

narea vitezei şi în acest caz sunt binevenite softurile educaţionale. 
În softul educaţional propus, pentru a determina viteza glonţului a fost utilizat pendulul balistic. Pendulul 

balistic este una din metodele de determinare a vitezei glonţului. În acest procedeu se aplică legile 
conservării impulsului [2] şi transformării energiei cinetice în energie potenţială [3]. Încălzirea corpului în urma 
ciocnirii se neglijează. 

Energia cinetică nu se conservează în urma ciocnirii glonţului cu bila pendulului, iar impulsul se conservează. 
Conform legii conservării impulsului [4], 

 ( ) ,VMmmv +=  (1)
unde: m – masa bilei; 
          M – masa pendulului; 

     v – viteza iniţială a bilei; 
    V – viteza pendulului. 
La ciocnirea glonţului cu bila pendulului, pendulul se va ridica la o înălţime h, energia cinetică se trans-

formă în energia potenţială [2]: 
 

mghmV =2

2
1

, (2)

unde g  –  acceleraţia gravitaţională; 
h  – înălţimea la care s-a ridicat pendulul. 

Ţinând cont şi de masa pendulului, obţinem: 
 ( ) ( )ghMmVMm

+=
+

2

2

 (3)

De unde: 
 hgV ⋅⋅= 2  (4)

Determinarea înălţimei h  este un procedeu mai greu, în acest caz înălţimea o exprimăm prin unghiul de 
abatere de la poziţia iniţială a pendulului. 

Din triunghiul dreptunghic (Fig.1) se vede că: 
 ( )α−= cos1lh  (5)

 
Fig.1. Determinarea înălţimii de la poziţia iniţială. 

 

unde: l – lungimea pendulului; 
     α- unghiul dintre poziţia iniţială şi cea finală a pendulului. 
Înlocuind expresiile matematice (4) şi (5) în (1), obţinem: 
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 ( ) ( )αcos121
−⋅⋅⋅⋅+= lgMm

m
v (6)

În urma evaluării, pentru compararea rezultatelor s-a calculat media aritmetică a notelor la tema „Viteza 
glonţului”, în grupa experimentală 6,4 şi în cea de evaluare 5,6. Diferenţa este mare şi este o dovadă în plus a 
necesităţii de a-i motiva pe profesori şi studenţi să utilizeze softurile educaţionale în cadrul lecţiilor. 

În acest soft educaţional (Fig.2) obiectivul simulării este de a-i lăsa pe elevi să descopere singuri valorile corecte 
ale masei pendulului balistic şi unghiul de deplasare a pendulului, pentru aflarea corectă a vitezei glonţului. Softul 
educaţional nu se limitează doar la formarea deprinderilor, vizează în acelaşi timp consolidarea unor cunoştinţe. 

 

 
Fig.2. Determinarea vitezei glonţului cu ajutorul pendulului balistic. 

Concluzii 
Calitatea şi eficienţa lecţiei ţine de pregătirea cadrului didactic, de capacitatea acestuia de a proiecta fina-

litatea activităţii, de a analiza resursele pe care le are la dispoziţie, de a elabora strategia didactică şi de a eva-
lua efectele educative. 

Metoda simulării poate fi folosită în promovarea, dezvoltarea unei gândiri critice şi a creativităţii indivizi-
lor şi la construcţia unor abilităţi sociale, dezvoltări posibile în zona atitudinilor şi valorilor. Această metodă 
poate fi folosită pentru diminuarea barierelor inhibitorii, deoarece se va folosi activitatea individuală. 

În softurile educaţionale informaţia se va reda cu mare fidelitate, atât în plan sonor, cât şi vizual; vor sur-
prinde aspecte care pe altă cale ar fi imposibil sau cel puţin foarte greu de redat; datorită diferitelor procedee 
tehnice pot separa, descompune şi reda fenomene insesizabile pe altă cale; permit reluarea rapidă ori de câte 
ori este nevoie; sunt mai atractive pentru elevi şi mai productive. 

Profesorul va organiza activităţile didactice astfel încât să sporească şansele de reuşită a atingerii obiecti-
velor propuse, adoptând o varietate de activităţi la specificul şi potenţialul elevilor săi. 
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