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Cap.1: Introducere în senzoristică 

 
1.1 Procese de măsurare 

1.2 Senzori și traductoare: tipuri, caracteristici 

1.3 Tipuri de semnale. Prelucrarea numeric a semnalelor 
 
 
 

 1.1 Procese de măsurare 

A măsura înseamna a compara o mărime necunoscută (X) cu o alta de aceeași natură (x) 

luată drept unitate, după relația: 

X = mx                 (i .1) 

în care m reprezintă valoarea mărimii necunoscute (X). Aceasta comparare este efectuată, de 

regula, de către un aparat de masură ce are memorată unitatea de măsura, în interior, pe scara 

gradată. 

 

 
 

Mărimea de măsurat (X) se mai numește și măsurand. Indicația aparatului de măsură 

(valoarea m) este percepută de către un operator (uman sau automat), iar acest rezultat al 

măsurării este transmis mai departe pentru a fi utilizat în practică (fig. i .1). 

Schema bloc din figura i.1 sugerează că procesul de măsurare poate fi considerat ca o 

interfață între obiectul de măsură și domeniul de utilizare a rezultatului măsurării (control, 

verificare experimentală a unei teorii etc). 

Din cauza imperfecțiunii aparatului de măsurat (AM) și a operatorului, precum și datorită 

prezenței unor factori perturbatori (FP), rezultatul  măsurării este întotdeauna afectat de o eroare, 

iar nivelul acesteia definește calitatea de bază a unei măsurări: precizia; cu cât eroarea este mai 

mică, cu atât precizia este mai bună. Rezultatul unei măsurări nu prezintă nici o importanță 

practică dacă nu se cunoaște și precizia acestuia. 

Pentru micșorarea erorilor și deci creșterea preciziei de măsurare, trebuie, în primul rând, 

eliminați sau menținuti la nivele constante, controlabile, toți factorii perturbatori (FP) cum sunt 
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factorii de climă (temperatura, umiditatea, presiunea), câmpurile electrice, magnetice și 

electromagnetice. 

În afară de acestea mai trebuie precizate și condițiile tehnice de definire a mărimii X.  De 

exemplu, dacă la măsurarea pierderilor în fier rezultă 2W/kg această cifră nu este concludentă 

dacă nu se specifică și valoarea inducției magnetice, respectiv frecvența la care au fost măsurate. 

Ca regulă generală se recomandă ca obiectele să fie măsurate în condițiile lor normale de 

lucru, sau cât mai apropiate de acestea. 

Cu privire la aparatul de măsură și la operator este necesar să se observe urmatoarele: 

Aparatul de masură (AM) trebuie sa fie cât mai adecvat scopului urmărit, iar o alegere 

judicioasă cere cunoașterea performanțelor și limitelor aparatului respectiv în condițiile reale de 

lucru. Principalul parametru de calitate al unui AM este precizia; această precizie trebuie 

verificată, de regulă, înaintea operației de măsurare, mai ales când se fac măsurări de mare 

răspundere, fără a acorda credit sută la sută indicațiilor din prospectul aparatului. 

Operatorul uman. Cel mai solicitat simț al acestuia este văzul, iar în cazul măsurătorilor 

acustice se adaugă și auzul.  

În cazul utilizării operatorului automat este necesar ca aparatul de măsură să poată 

“vorbi” în limbajul acestuia. De exemplu, dacă operatorul este un calculator de proces, aparatul 

trebuie să furnizeze informația în codul acestuia. În figura i.2-a este data schema de principiu a 

unui lanț de măsură. 
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Observații: 

1. Când măsurandul este o mărime neelectrică (de exemplu, temperatura), între OM și AM 

se interpune un dispozitiv care să-l convertească într-o mărime electrica X (de exemplu, o 

tensiune); un asemenea dispozitiv (termocuplu în cazul citat) se numeste traductor (figura i.2-a).  

2. În cazul mărimilor neelectrice este necesar, adesea, nu numai măsurarea ci și reglarea 

mărimii respective cum ar fi, de exemplu, măsurarea și reglarea temperaturii într-un cuptor de 

tratamente termice. În acest caz, în schema de măsurare (figura i.2-b) apare, în plus, un organ de 

decizie și acțiune (regulator automat de temperatură, în cazul citat). 

 

 Importanța măsurărilor în știință și tehnică 

Baza oricărei inginerii este proiectarea, iar proiectarea se sprijină pe date obținute prin 

operații de măsurare. Atât în știință, cât și în tehnică informațiile necesare sunt obținute, în 

principal, prin măsurări.  

Încă la finele secolului trecut, W.Thomson arată că: “Istoria fizicii este în esentță istoria 

evoluției mijloacelor de măsură deoarece un fenomen fizic nu poate fi înțeles și utilizat în practică 

pâna nu e măsurat”. “Fizica este știința care măsoară realitatea”. 

În prezent, trăim într-o lume a măsurătorilor; în nici un domeniu al activităților umane 

(știință, cercetare, producție) nu se poate progresa fără operații de măsurare. Dintre științele 

tehnice, electronica este cea mai dependenta de tehnica măsurăilor. În același timp, evoluția 

remarcabilă a aparatelor de măsură electronice se datorează progreselor realizate în domeniul 

dispozitivelor și circuitelor electronice, a tehnicilor numerice de condiționare și prelucrare a 

semnalelor. AM electronice s-au răspândit atât de mult în toate sferele de activitate, încât azi nu e 

posibil ca cineva să pretindă că are o cultură tehnica generală fără a cunoaște cât de cât 

instrumentația electronică de bază. În fine, afirmația lui G.Keinath (specialistul care a dominat 

scena metrologică electrică între anii 1930-1950): “Mehr messen, mehr wissen” (măsurăm mai 

mult, știm mai mult) pledează suficient de convingător în această direcție. 

 

Unități de măsură 

După cum resultă din (i.1), pentru efectuarea unei operații de măsurare este necesară și o 

unitate de masură. Odata cu creșterea numărului mărimilor de măsurat a apărut cerința stabilirii 
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unui grup de unități care să permită măsurarea tuturor mărimilor fizice cunoscute. Un asemenea 

grup se numește sistem de unități. 

În trecutul fizicii au fost elaborate și folosite mai multe sisteme de unitati: CGS 

electrostatic, CGS electromagnetic și MIKSA. Aceasta din urmă are la bază sistemul metric 

(metru, kilogram, secunda) adoptat în Franța înca din anul 1795 și a fost completat de către 

italianul Giorgi, în anul 1936, cu o a patra unitate – amperul. Tot Giorgi a propus și numele de 

MSKA (metru, secunda, kilogram, amper) pentru acest sistem de unități. 

În prezent tinde să se generalizeze în întreaga lume, sistemul internațional de unități – SI. 

Acesta provine din MKSA raționalizat, la care au fost adaugate pe parcurs și alte trei unități: 

gradul Kelvin (K) pentru temperatură, candela (cd) pentru intensitate luminoasă și molul (mol) 

pentru cantitatea de substanță. Pe plan internațional SI a fost adoptat în anul 1954, iar la noi în 

țară a fost legiferat în anul 1961, dată la care a devenit obligatoriu. Totuși, alături de unitățile SI, 

atât la noi cât și în alte țări se mai utilizează și unități din afara sistemului SI, denumite unități 

tolerate (grad Celsius, Gauss, Oerstedt etc.). 

 

Unități fundamentale (SI) 

Cele șapte unități ale SI menționate mai înainte se numesc unități fundamentale pentru că 

sunt stabilite independent una de alta, iar celelalte unități deduse din primele, pe baza unor relații 

cunoscute, se numesc unități derivate. 

Unitățile fundamentale au urmatoarele definiții: 

1. Metrul (m) reprezintă distanța parcursă de lumină în vid, timp de 1/299792458 s (aprox. 

3,3 ns). Această definiție (care presupune viteza luminii în vid =299792458 m/s și nu 3 • 108 m/s) 

a fost adoptată în anul 1983 și înlocuiește pe cea bazată pe radiația atomului de kripton 86 (mai 

puțin precisă), adoptată în anul 1960. Pâna atunci metrul era definit pe baza prototipului de platină 

iridata, adoptat în anul 1889 de către Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM)3 și 

păstrat la Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM)4 de la Sévres – Paris; lungimea 

prototipului a fost stabilită ca fiind a zecea milioană parte din sfertul meridianului terestru. 

  2. Kilogramul (kg) reprezintă masa “kilogramului internațional” prototip din platină 

iridiată adoptat în anul 1889 de către CGM și păstrat la BIMG – Sévres. 

3. Secunda (s) reprezintă durata a 9192631770 perioade ale radiației corespunzatoare 

tranziției între cele două nivele de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 
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133. Această definiție a fost adoptata în anul 1967 la cea de-a 13-a CGMG. Pâna atunci s-a folosit 

secunda definită pe baza anului tropic 1900 (a se vedea si 2.5.3). 

4. Amperul reprezintă intensitatea unui curent electric constant care, menținut în două 

conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinită, așezate în vid la o distanță de 1 m unul de 

altul, ar produce între aceste conductoare o forță de 2 . 10-7 N/m (0,2 μN/m). Această definiție a 

fost adoptată de către CGM în anul 1948. Pâna atunci s-a folosit amperul definit pe baza 

fenomenului de electroliză: cantitatea de electricitate necesară depunerii a 0,118 mg de argint 

timp de o secunda. 

5. Kelvinul (K) sau gradul Kelvin este unitatea de temperatură termodinamică  și 

reprezintă 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei. A fost adoptat în 

anul 1967. Pâna atunci, ca unitate de masură a temperaturii s-a folosit gradul Celsius (oC), unitate 

utilizată și în prezent. Între acestea două există relatția: T(K) = 273,16 + temperatura în oC. 

6. Candela (cd) reprezintă intensitatea luminoasă într-o direcție dată, a unei surse care 

emite o radiație monocromatică cu frecvență de 5,4 .1014 Hz (lungimea de unda 555 nm) și a 

carei intensitate energetică în această direcție este IR = 1/683 W/sr (=1,46 mW/sr). Această 

definiție (radiometrică) a fost adoptată în anul 1979. Pâna atunci s-a folosit definiția fotometrică 

(bazată pe corpul negru), mai dificilă de materializat în practică decât prima. 

7. Molul (mol) reprezintă cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități 

elementare (atomi, molecule, ioni etc.) câți atomi există în 0,012 kg de carbon 12 (6,02.1023 

atomi); de exemplu, într-un mol de apă există 6,02.1023 molecule. Această unitate se utilizează în 

Chimie și în Fizica moleculară. 

 

Unități derivate 

Unitățile SI derivate, mai des utilizate în electronică, împreună cu mărimile respective 

sunt date în tabelul T.1. Acestea au următoarele definiții: 

Coulombul (C) este cantitatea de electricitate transportată de un curent de 1 A într-o 

secundă. 

Voltul (V) este diferența de potențial ce se stabilește între două puncte ale unui fir parcurs 

de către un curent constant de 1 A, când puterea disipată între aceste două puncte este egală cu 1 

W. 
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Voltul pe metru (V/m) reprezintă gradientul de potențial electric, care arată că în acel 

câmp electric uniform, între două puncte ale spațiului respective aflate la 1 m distanță unul de 

altul există o diferență de potențial de 1 V. 

Ohmul (W) reprezintă rezistență electrică existentă între doua puncte ale unui fir 

conductor când o diferență de potențial de 1V aplicată între aceste două puncte face să circule prin 

acel conductor un curent de 1 A, conductorul respectiv nefiind sediul nici unei tensiuni 

electromotoare. 

Faradul (F) este capacitatea unui condensator electric între armăturile căruia apare 

tensiunea de 1V când este încărcat cu 1 C. 

Amperspira (A) este tensiunea magnetomotoare produsă de un curent cu intensitatea de 1 

A la parcurgerea unei singure spire, într-un circuit magnetic închis. 
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Amperul/metru (A/m) reprezintă tensiunea magnetomotoare pe unitatea de lungime într-

un câmp magnetic uniform (1A/m = 4p.10-3 Oe).  

Weberul (Wb) este fluxul de inducșie magnetică, care traversând o singură spiră, induce în 

această spiră o t.e.m. de 1 V când fluxul respectiv descrește uniform la zero în timp de o secundă. 

Weberul/m2 = Tesla (T) este unitatea pentru inducție magnetică. 

Henry-ul (H) este inductivitatea unui circuit electric închis în care la o variație uniformă a 

curentului, cu viteza de 1 A/s se produce (în acea spiră) o t.e.m. de 1 V. 

Fluxul luminos (φ) reprezintă energia luminoasă radiată total de un izvor luminos într-un 

unghi solid ω, cu vârful în izvorul respectiv (ω= 4π steradiani). Ecuatia de definitie: π = I’/π; 

unitatea de masura: lumen (lm). 

Luminanța (B) este raportul dintre intensitatea luminoasă a unei surse de lumină și o 

suprafață perpendicularaă pe raza acestei surse. Unitatea: candela/m2 (cd/m2). 

Observatie: 

- În ultima coloană a tabelului T.1 sunt trecute dimensiunile (relative) ale uniăților 

menționate. Aceste dimensiuni sunt utile la verificarea rapidă a corectitudinii relațiilor de calcul în 

care intră astfel de mărimi. O asemenea verificare se numește analiză dimensională. 

 

Unități SI auxiliare 

În această clasă sunt incluse două unitaăți geometrice: radianul și steradianul. 

1. Radianul (rad) este unghiul plan cuprins între două raze care interceptează pe 

circumferința unui cerc un arc de lungime egală  cu cea a razei. 

2. Steradianul (sr) este unghiul solid care, având vârful în centrul unei sfere, delimitează 

pe suprafața acestei sfere o arie egală cu cea a unui pătrat a cărui latură este egală cu raza sferei. 

 

 

 1.2 Senzori și traductoare: tipuri, caracteristici 

Omul percepe mediul înconjurator prin intermediul celor 5 simțuri uzuale: văz, auz, tactil, 

miros, gust. Căutând să-și lărgească cunoștințele despre mediu, cercetând în profunzime natura, 

utilizând microscopul pentru lumea 'micro', respectiv luneta pentru lumea 'macro', omul a realizat 

limita simțurilor sale și drept urmare a necesității dispozitivelor capabile să-l ajute în realizarea 

cercetarilor și obținerea de informații. 
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Aceste dispozitive ce fac o extensie a simțurilor umane au fost numite senzori. Rolul 

senzorului este de a transforma o mărime fizică de intrare (energie), provenită din mediu, într-o 

mărime electrică (de obicei) de ieșire, mărime ce poate fi măsurată, prelucrată și afișată. În 

diferite discipline, pe lângă noțiunea de „senzor”, se utilizează noțiunea de „traductor”. 

Ființele umane sunt echipate cu 5 tipuri diferite de senzori. 

                                

 

Ochii detectează energia luminoasă, urechile detectează energia acustică,  limba și  nasul 

detectează anumite substanțe chimice, iar pielea detectează presiunile și temperaturile. Ochii, 

urechile, limba, nasul și pielea primesc aceste semnale, apoi trimit mesaje către creier care emite 

un răspuns. De exemplu, atunci când atingeți o placă fierbinte, creierul dvs. vă spune că este 

fierbinte, nu pielea. 

Un traductor este un dispozitiv elementar, capabil într-un anumit domeniu de măsurare, 

să convertească o mărime fizică de intrare într-o mărime electrică de ieșire.Traductorul în sine nu 

conține elemente de procesare, scopul lui este doar realizarea conversiei. 

Un senzor este un dispozitiv neelementar, uzual bazat pe un traductor, capabil să 

convertească o mărime neelectrică într-o mărime electrică și să o proceseze în concordanță cu un 

algoritm dat, cu scopul de a furniza o ieșire ușor interfatabilă cu un sistem de calcul. 

Principala diferență față de noțiunea de traductor constă în natura neelementară a 

senzorului prin faptul că el este capabil să posede și alte funcții pe lângă cea de conversie de 

energie. 
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1.2.1 Clasificarea  senzorilor 

 

Există astăzi senzori pentru mai mult de 100 de mărimi fizice, iar dacă se iau în 

considerare şi senzorii pentru diferite substanţe chimice, numărul lor este de ordinul sutelor. Se 

pot pune în evidenţă circa 2000 de tipuri distincte de senzori, oferite în 100.000  de variante, pe 

plan mondial. 

Senzorii se clasifică în: 

- senzori inteligenți: pot comunica cu sistemul de calcul în ambele sensuri, adică pe lângă 

faptul că ei transmit date, ei pot primi date care le determină modul de funcționare. De exemplu, 

în cazul unui senzor de vedere, el poate primi sarcina de a extrage trăsăturile imaginii, cu 

avantajul reducerii fluxului de date de la senzor la sistemul de calcul;  

- senzori non-inteligenți: pot doar transmite date, ceea ce poate necesita timpi de 

comunicație mai lungi. 

Într-un sistem mecatronic, senzorii si traductorii permit modulului de procesare obținerea 

de informații despre proces și mediu. Fără aceste dispozitive, sistemul nu poate funcționa. 

 Clasificari 

Senzorii și traductorii pot fi clasificați în raport cu caracteristicile lor de intrare/ieșire. 

Corespunzător mărimii fizice de intrare, aceste dispozitive pot fi: 

−    absolute: când pentru o origine fixată,  semnalul electric de ieșire poate reprezenta 

toate valorile posibile ale semnalului de intrare; 

−    incrementale: când o origine nu poate fi fixată, oricare ar fi valoarea semnalului fizic 

de intrare, fiecare punct de măsură fiind luat drept origine pentru urmatorul punct de măsură. 

Natura semnalului de ieșire determină dacă dispozitivul este:  

−    analog: când semnalul de ieșire este continuu și depinde liniar sau neliniar de mărimea 

fizică de intrare; 

−   digital: când, pentru o mărime fizică de intrare continuă semnalul de ieșire poate lua un 

număr discret de valori. 

Din punct de vedere energetic putem avea dispozitive: 

−   active: realizarea conversiei mărimii fizice de intrare în semnal electric se face fără 

aport de energie auxiliară (termocupluri, dispozitive fotoelectrice etc); 



11 
 

−    pasive: realizarea conversiei mărimii fizice de intrare în semnal electric se face cu aport 

de energie auxiliară (termorezistențe, traductoare tensometrice etc). 

Dupa natura mărimii fizice de intrare, putem deosebi senzori și traductori pentru: 

−   mărimi geometrice (lungime, arie, volum, nivel, rugozitate etc); 

−   mărimi fizice (masa, forța, presiune, viteza, debit, temperatura etc); 

−   mărimi chimice (gaze, ioni, pH, umiditate, concentrații etc); 

−   mărimi fotometrice: (luminanță-senzația de strălucire a unei suprafețe, intensitatea 

luminoasă).  

Caracteristicile statice ale senzorilor și traductoarelor 

Caracteristicile statice descriu performanțele dispozitivului în condiții de  „cameră” 

(temperatură de 25±10°C, umiditate relativă 90% sau mai mică, presiune barometrică 880 - 1080 

mbar), cu schimbari lente ale mărimii fizice de intrare și în absența șocurilor mecanice (cu 

excepția cazurilor în care acestea constituie mărimea fizică de intrare). Principalele caracteristici 

statice sunt: 

−    liniaritatea: se definește ca „măsura” în care legatura între mărimea fizică de intrare și 

semnalul electric de ieșire poate fi exprimată printr-o funcție liniară; 

−    precizia: se definește ca toleranța cu care o mărime poate fi repetată (adică „abilitatea” 

dispozitivului de a da aceeași valoare de ieșire pentru aceeași valoare de intrare); 

−   rezoluția: se definește ca minimul variației semnalului de ieșire, produs ca urmare a 

variației continue a unui semnal fizic de intrare. 

  

Traductoare – generalități 

Prin intermediul traductoarelor putem obţine informaţiile necesare conducerii automate a 

proceselor în circuit închis. Traductoarele sunt montate de regulă pe bucla de reacţie. 

Structura generală a traductoarelor este foarte diferită, de la un tip de traductor la altul, 

cuprinzând unul, două sau mai multe convertoare conectate în serie. În majoritatea cazurilor, 

structura generală a unui traductor este cea din figura 3: 
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- Elementul sensibil numit şi detector, efectuează operaţia de măsurare propriuzisă, luând 

contact cu mediul al cărui parametru se măsoară; este specific fiecărui parametru măsurat; 

- Adaptorul numit şi transmiter asigură transformarea (adaptarea) semnalului măsurat 

într-un alt semnal, în general electric sau pneumatic, unificat, semnal ce se pretează pentru 

transmiterea la distanţă. 

 De obicei, adaptorul cuprinde şi sursa de energie care face posibilă convertirea mărimii 

Xo în mărimea Xe. 

Funcţionarea traductorului. 

Mărimea de intrare Xi (de exemplu: presiune, nivel, forţă etc.) este convertită de către 

elementul sensibil într-o mărime intermediară X0 (deplasare liniară sau rotire), care este 

transformată în mărimea de ieşire Xe (tensiune electrică, rezistenţă electrică, inductanţă, 

capacitate etc.), aplicată circuitului de automatizare cu ajutorul adaptorului. 

 

1. Traductoare resistive 

Traductoarele rezistive fac parte din grupa traductoarelor parametrice şi se bazează pe 

faptul că mărimea de măsurat produce o variaţie a rezistenţei electrice a traductorului. Rezistenţa 

electrică a unui element de circuit este exprimată prin relaţia: 

S

l
R =                                      (1) 

             unde:  ρ este rezistivitatea  materialului, Ω m;  l  lungimea, m ;  A aria secţiunii 

transversale, m2 . 

Variaţia rezistenţei electrice R poate fi produsă prin variaţia unuia din parametrii ce 

intervin în ecuaţia (1) şi de aceea traductoarele rezistive sunt utilizate pentru măsurarea mărimilor 

neelectrice care produc variaţia unuia dintre cei trei parametri şi anume: 
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-  traductoare rezistive la care variaţia rezistenţei se produce prin variaţia lungimii 

conductorului: traductoare potenţiometrice, traductoare rezistive cu contacte, traductoare 

tensiometrice; 

-  traductoare rezistive la care variaţia rezistenţei se produce prin variaţia rezistivităţii: 

traductoare termorezistive, traductoare fotorezistive, traductoare rezistive de umiditate, 

traductoare resistive de presiune; 

-  traductoare rezistive la care variaţia rezistenţei se produce prin variaţia secţiunii unui 

conductor sau semiconductor. 

 

2. Traductoare inductive 

Traductoarele inductive fac parte din grupa traductoarelor parametrice şi se bazează pe 

proprietatea că mărimea de măsurat produce o variaţie a inductanţei traductorului. Inductanţa 

proprie sau mutuală a traductorului este modificată de acele mărimi care influenţează 

permeabilitatea circuitului magnetic al traductorului. Aceste traductoare de inductanţă se cunosc 

şi sub denumirea de traductoare tip “transformator”, deoarece mărimea de ieşire se obţine la 

bornele înfăşurării secundare a traductorului, sub forma unei tensiuni electromotoare. Traductorul 

inductiv de tip diferenţial prezintă avantajul unei sensibilităţi duble, o mai bună liniaritate şi 

compensarea influenţei variaţiilor surselor de alimentare şi ale parametrilor mediului. În figura 1 

este redat un exemplu de traductor inductiv. 

 

Fig. 1 Traductor de inductanță  

3. Traductoare capacitive 

Traductoarele capacitive fac parte din grupa traductoarelor  parametrice şi ele convertesc 

mărimea neelectrică într-o variaţie de capacitate. Schema electrică echivalentă a unui condensator 
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cuprinde reactanţa capacitivă şi rezistenţa echivalentă a pierderilor. În analiza schemelor cu 

traductoare capacitive se va presupune cu o bună aproximaţie că unghiul de pierderi este mic şi se 

va neglija rezistenţa de pierderi în comparaţie cu reactanţa capacitivă. Traductoarele capacitive se 

realizează din cele două tipuri de condensatoare: plan sau cilindric. 

Pentru condensatorul plen, capacitatea electric este: 

                             d

S
C r 

=
 0

 

unde ε0 este permitivitatea vidului,  εr este permitivitatea relativă a mediului dintre armături, S 

este aria suprafeţei de suprapunere, d este distanţa dintre armături.  

 

 

4. Traductoare cu ultrasunete: 

Ultrasunetele, ca şi sunetele, sunt oscilaţii elastice care se datorează vibraţiilor mecanice 

ale particulelor mediului, în jurul unor poziţii de echilibru. Domeniul de frecvenţă al 

ultrasunetelor este 20 Hz ... 20000 Hz. 

Traductoarele ultrasonice sau senzorii cu ultrasunete sunt un tip de senzor acustic împărțit 

în trei mari categorii: transmițătoare, receptoare și transmițător-receptoare. Transmițătorii 

convertesc semnalele electrice în ultrasunete, receptoarele transformă ultrasunetele în semnale 

electrice, iar transmițător-receptoarele pot transmite și primi ultrasunete. 

În mod similar cu radarul și sonarul, traductoarele cu ultrasunete sunt utilizate în sistemele 

care evaluează țintele prin interpretarea semnalelor reflectate. De exemplu, prin măsurarea 

timpului dintre trimiterea unui semnal și primirea unui ecou, distanța unui obiect poate fi 

calculată. Senzorii pasivi cu ultrasunete sunt în principiu microfoane care detectează zgomotul 

ultrasonic care este prezent în anumite condiții. 

Un traductorul ultrasonic convertește energia electrică în energie mecanică, sub formă de 

sunet și invers. 
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1.3 Tipuri de semnale  

Tipul de semnal al senzorilor depinde de felul prelucrării necesare pentru transmiterea 

semnalului şi felul prelucrării necesare valorii de măsurat. Astfel, se disting  semnal analogic, de 

amplitudine sau de frecvenţă, şi semnal digital.  

Pentru semnalele analogice de amplitudine se au în vedere următoarele: 

- precizia statică care poate fi atinsă este limitată; 

- caracteristicile dinamice de transfer: sunt în general foarte bune; 

- imunitatea la perturbaţii trebuie să fie scăzută; 

- operaţiile posibile de calcul sunt limitate; 

  - separaţia galvanică este costisitoare. 

Pentru semnalele analogice de frecvenţă şi pentru cele numerice se au în vedere 

următoarele: 

- precizia statică posibilă este în principiu oricât de ridicată; 

- dinamica este limitată; 

- siguranţa la perturbaţii în cursul transmiterii semnalului este ridiactă; 

- operaţiile de calcul sunt uşor de realizat datorită adaptării uşoare la un microcalculator; 

- separaţia galvanică este simplu de realizat cu ajutorul transformatoarelor sau a 

elementelor de cuplaj optic. 

 

  Prelucarea numeric a semnalelor 

 

Un semnal analogic este preluat din mediu, convertit în semnal digital şi i se aplică o 

serie de algoritmi matematici în scopul extragerii informaţiei conţinute în el. 

Prelucrarea numerică a semnalelor presupune în esenţă efectuarea unor algoritmi de calcul 

(relaţii matematice). Structurile de calcul pot fi: 

1. structuri hardware – efectuate pe structuri logice cablate sau  programate; 

2. structuri software - programe de calculator. 

Valoarea instantanee se defineşte ca valoarea pe care o are mărimea variabilă la un 

moment dat t. 
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Semnalul analogic poate fi analizat prin prisma unui: 

• Semnal periodic (fig. a); 

• Semnal nepriodic (fig. b) 

 

Perioadei T [s] îi corespunde frecvența f [Hz] și pulsația ω (sau frecvența 

unghiulară a mărimii periodice): 

f
T




 2
2

==  
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  Pentru transmiterea informaţiei analogice se folosesc semnale unificate (semnale 

analogice standardizate). 

• curentul de (2….10) mA 

• (4….20) mA 

Valoarea minimă a acestuia (2 mA sau 4 mA) corespunde valorii minime a măsurandului 

iar valoarea maximă (10 mA sau 20 mA) valorii maxime a acestuia. 

Ecuaţia generală de conversie dintr-un măsurand “x” intr-un semnal unificat “S” este de 

forma: 

( ) min1

12

minmax Sxx
xx

SS
S +−

−

−
=  
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Exemplu de calcul: 

Semnalul analogic al unui element sensorial variază între [-200 7600] [UM]. Se cere 

determinarea ecuaţiei de conversie în semnal analogic unificat [2710] mA. 

Utilizând relaţia anterioara se obţine: 401,0 += ximA
 

 

Referitor la semnalele analogice o importanţă majoră o reprezintă influenţa semnalelor 

perturbatoare. 

Semnalul perturbator = un semnal parazit care nu conţine semnal util dar se suprapune 

peste acesta. 

De obicei au un caracter aleatoriu dar pot fi şi semnale deterministe (pot fi exprimate 

printr-o lege de variaţie cunoscută)(de ex.:brumul, semnale de la staţii de radioemisie, etc.). 

Orice semnal perturbator de aceeaşi natură cu semnalul analogic peste care se suprapune , 

produce o eroare relativă egală cu raportul celor două semnale. 
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La frecvenţe joase sub 50 Hz predomină perturbaţiile datorate descărcărilor electrice 

atmosferice şi vibraţiilor mecanice, valoarea lor efectivă fiind mare. Influenţa vibraţiilor mecanice 

asupra traductoarelor şi instrumentelor de măsură electrice are loc prin efect de microfonie. Din 

cauza vibraţiilor mecanice se modifică distanţa dintre electrozi, distanţa dintre armăturile 

condensatoarelor, poziţiile elementelor mobile etc. În zona apropiată de frecvenţa de rezonanţă 

mecanică influenţa este maximă. 

 În domeniul de frecvenţe (103 - 105) Hz perturbaţiile au un nivel relative constant şi se 

numesc zgomot alb. Cauzele acestor pertubaţii se datorează în principal aparaturii electronice. 

Peste 105 Hz nivelul perturbaţiilor începe să crească în special datorită factorilor externi: 

emiţătoare radio –TV, convertoare electrice de înaltă frecvenţă. 

Posibilităţile de reducere a raportului semnal util - zgomot (raportul dintre puterea 

semnalului util şi putera corespunzătoare perturbaţiilor dintr-un punct al liniei de transmitere) este 

modularea (în amplitudine, frecvenţă sau fază) pentru emiţător şi respectiv demodularea pentru 

receptor. 

Semnalul digital poate fi:  

• o tensiune; 

• un curent; 

• o formă binară: reprezentarea se realizează prin cifrele 0 sau 1; 

• logica active: high „nivelul inferior”, corespunde valorii 0 iar „nivelului superior” 

valorii 1; 

• logica active: low „nivelul inferior”, corespunde valorii 1 iar „nivelului superior” 

valorii 0. 
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Semnalele digitale se comportă diferit faţă de perturbaţii în mod comparative cu semnalele 

analogice. Suprapunerea unei tensiuni perturbatoare peste semnalul digital nu introduce erori, 

dacă plaja corespunzătoare fiecărui nivel nu este depăşită. 

Exprimarea curentă referitoare la “1 logic” sau “0 logic” se face prin cuvântul “bit” 

(Binary digiT). 

bn-1bn-2…………….b1b2 

O succesiune de “biţi”, definesc noţiunea de “cuvânt” iar lungimea acestuia este egală cu 

numărul de “n” biţi. Cuvintele cu lungimea de 8 biţi au denumirea consacrată de byte sau octet. 

Bitul cel mai semnificativ este bn-1şi se exprimă prin MSB (Most Significant Bit). Bitul 

cel mai puţin semnificativ este b0 şi se exprimă prin LSB (Last Significant Bit). Exemple de 

“cuvinte” cu lungimea de 8 biţi: 10100101, 11110000 etc. 

 

Avantajele semnalelor numerice: 

- posibilitate nelimitată de memorare; 

- posibilităţi mari de prelucrare; 

- imunitate sporită la perturbaţii; 

Dezavantajele semnalelor numerice 

- circuite mai complicate pentru prelucrare (această particularitate dispare, odată cu 

dezvoltarea tehnicii numerice); 

- prelucrare încă insuficient de rapidă, pentru frecvenţele mari. 
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Cap.2: Elemente de acționare și automatizare 

 

2.1 Introducere 

2.2 Actuatori 

2.3 Motoare 

2.4 Tipuri de comenzi 

 

 

2.1 Introducere 

 

 Un sistem de acționare electrică reprezintă un sistem de conversie a energiei 

electrice în energie mecanică, care asigură controlul pe cale electrică a energiei mecanice obținute 

și a parametrilor săi. Scopul esențial a unui sistem de acționare electrică este punerea în mișcare a 

unei mașini de lucru. Sistemele elementare de acționare electrică posedă ca element central un 

motor, care poate fi privit ca un convertor electromecanic. 
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 Sistemele automatizate de acționare electric cuprind suplimentar, în afara elementelor 

din figura 1-1, o unitate de prelucrare a informației; acesta este cunoscut ca dispozitiv de comandă 

sau reglare. Unitatea de prelucrare a informației servește la realizarea algoritmului de comandă 

sau reglare. 

 Sistemele automatizate de acționare electric realizează pornirea, frânarea și reglarea 

turației, mențin în anumite limite și toleranțe diferite mărimi electrice și mecanice. 
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2.2 Actuatori 

 Un actuator este o componentă a unei mașini care este responsabilă pentru 

deplasarea și controlul unui mecanism sau sistem, de exemplu prin deschiderea unei supape . În 

termeni simpli, este un "mișcător". Un actuator necesită un semnal de comandă și o sursă de 

energie. Semnalul de control este o energie relativ scăzută și poate fi tensiune sau curent electric, 

presiune pneumatică sau hidraulică sau chiar energie umană. Sursa sa principală de energie poate 

fi un curent electric , o presiune hidraulică hidraulică sau o presiune pneumatică . Când primește 

un semnal de comandă, un actuator răspunde prin transformarea energiei semnalului în mișcare 

mecanică. Un actuator este mecanismul prin care un sistem de control acționează asupra unui 

mediu. Sistemul de control poate fi simplu (un sistem mecanic sau electronic fix), bazat pe 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Valve&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgH1aNI9x8NdhdXSGfIYC1vwFhhnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhHxCfEFSow5Ofbste2irCtA2Jx3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fluid&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhirbGcwPghlt-YQD78aLpIc39xUgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumatic&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjmqSGQ5yi9I2g7zmeMt-VJtR0QhA
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software (de ex. Un driver de imprimantă, un sistem de control al robotului), un om sau orice altă 

intrare 

 Actuatorii sunt elemente de execuţie controlabile care transform energia de intrare 

(electrică, magnetică, termică, optică sau chimică) în lucru mecanic. Conversia energiei de intrare 

în energie utilă de ieşire se realizează prin intermediul câmpurilor electric, magnetic, ca urmare a 

unor fenomene fizice: fenomenul piezoelectric, fenomenul magnetostrictiv, fenomenul de 

memorare a formei, ca urmare a dilatării corpurilor la creşterea temperaturii, a schimbărilor de 

fază, a efectului electro-hidrodinamic, de diamagnetism. Mecanismul actuatorului transformă, 

amplificănşi transmite mişcarea făcând acordul cu parametrii specifici scopului tehnologic.  

 

 

Actuatorii reprezintă partea activă a sistemului, care în plus faţă de aceştia conţine şi sursa 

de energie necesară, la care se adaugă uneori şi dispozitivul de conversie a energiei în forma 

acceptată. Pentru actuatorii electrici din componenţa sistemelor flexibile de fabricaţie sursa de 

energie o constituie de obicei reţeaua naţionalăde electricitate, în timp ce pentru un actuator 

hidraulic destinat sălucreze în spaţiul cosmic, situaţia este diferită: la greutatea actuatorului se 

adaugă şi cea a pompei hidraulice precum si cea a sursei de energie necesară acţionării pompei 

hidraulice.  

Principalele caracteristici de performanţăale actuatorilor sunt:  

- Cursa specifică: reprezintă raportul dintre cursa maximă şi lungimea actuatorului 

măsurată pe direcţia cursei.  

- Forţa specifică: reprezintă raportul dintre forţa maximă generată şi secţiunea transversală 

a actuatorului.  
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- Densitatea: reprezintă raportul dintre greutatea actuatorului si volumul acestuia în forma 

iniţială; se neglijează masa sursei şi a dispozitivelor periferice.  

- Eficienţa: lucrul mecanic produs în timpul unui ciclu complet, raportat la energia 

consumată în acel ciclu.  

- Rezoluţia: cea mai mică deplasare controlată posibilă.  

- Puterea volumetrică: puterea la ieşire raportatăla volumul minim al actuatorului.  

- Coeficientul cursei de lucru: raportul dintre cursa specifică şi forţa specifică.  

- Coeficientul de putere pe ciclu: puterea maximă dezvoltată pe parcursul unui ciclu.  

Actuatorii utilizaţi cel mai frecvent pot fi concepuţi ca şi actuatori liniari sau rotativi, 

având cursă limitată sau teoretic nelimitată, cu un element activ sau cu mai multe elemente active 

în structură.  

Acţionarea propriu-zisă este obţinută pe trei căi distincte, prezentate în figura 1. 

 

 

 Tipuri de actuatori 

Interacțiunea caâmpurilor magnetice, a curentului electric cu cîmpuri magnetice precum și 

interactțiunea sarcinilor electrice permit clasificarea actuatorilor în: 

- actuatori cu cursă  nelimitată (micromotoare de curent continuu, micromotoare de curent 

alternativ asincrone și sincrone- în special cu rotor pe bază de magneți permanenți, micromotoare 

electrostatice); 

- actuatori cu cursă  limitată (micromotoare liniare de curent continuu, 

microelectromagneți).  

Acționarea bazată pe interacțiunea mecanică presupune asigurarea fluxului de energie prin 

intermediul unui agent fizic, de regula un lichid sau un gaz, a cărui presiune sau debit determină 

deplasarea sau deformarea unor elemente active. Astfel, actuatorii pot fi: 



26 
 

- actuatori cu elemente deplasabile rotative:  micromotoarele cu palete cu rotație parțială 

sau totală,  microturbinele  iar actuatorii liniari de acest tip sunt reprezentați de cilindri; 

- actuatori liniari cu elemente deformabile sunt cei cu tub flexibil si cei cu tub Bourdon iar 

cei de rotație au în structură elemente active sub formă de tub răsucit sau tub anizotropic, curbat. 

Actuatorii a caror funcționare se bazează pe deformațiile liniare și unghiulare limitate au 

în structură unul sau mai multe elemente din materiale „inteligente” - materiale care au 

capacitatea de a se deforma controlat, confecționate sub formă lamelară dreaptă sau curbată 

preformată, cilindrică, formă de disc, bară, bară de torsiune, membrană, arc spiral sau elicoidal, 

astfel încat se obțin atât deplasări liniare cât și deplasări unghiulare. 

Elementele active cu deformație controlată pot fi insoțite de elemente elastice pasive sau 

pot fi înglobate iîn structuri cu proprietăți de elasticitate. Deformațiile liniare sau unghiulare 

limitate, ce determină practic mișcări de translație alternativă sau de oscilație, pot fi transformate 

într-o mișcare continuă de rotație sau de translație prin intermediul unor mecanisme și în 

condițiile unei dispuneri corespunzatoare a elementelor active. Transmiterea li amplificarea 

deformațiilor controlate ale elementelor active se realizează prin transmisii prin formă 

(mecanisme cu clichet, transmisii prin roți dințate, mecanisme pinion - cremalieră și șurub – 

piuliță), prin microgrip sau prin fricțiune. 

În funcție de semnalul de intrare folosit pentru deformarea controlată a elementului activ, 

actuatorii din această categorie se împart, la rândul lor, în:  

−      actuatori comandați termic (prin intermediul unui flux de căldură): 

• actuatori pe bază de bimetale; 

• actuatori pe bază de aliaje cu memoria formei; 

           −     actuatori comandați electric (prin intermediul intensității câmpului electric): 

• actuatori piezoelectrici, cu elemente active din piezocristale, piezoceramici sau 

piezopolimeri; 

• actuatori electroreologici; 

          −     actuatori comandați magnetic (prin intermediul inducției câmpului magnetic): 

• actuatori magnetostrictivi; 

• actuatori pe bază de ferofluide; 

         −     actuatori comandați optic ( optoelectric sau optotermic): 

• actuatori termo- / electro - fotostrictivi; 
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• actuatori piro - piezoelectrici; 

         −      actuatori comandați chimic:   muschi artificiali; 

        −      alte tipuri de actuatori, bazați pe alte fenomene fizice. 

Indici de performanta 

1. Repetabilitatea: descrie cât de repetabilă este comportarrea unui actuator în timp, pe 

parcursul mai multor cicluri de operare. 

2. Liniaritatea: se referă la liniaritatea semnalului de ieșire ca o funcție de semnalul de 

intrare. 

3. Precizia 

4. Sensibilitatea  

5. Rezoluția 

6. Viteza  

7. Capacitatea de miniaturizare 

 

 Motoare  

 O altă categorie de elemente de acționare sunt motoarele.  

 Motorul este o mașină care transformă o formă oarecare de energie în energie 

mecanică. Se disting următoarele tipuri de motoare: electric, magnetic, electromagnetic, 

pneumatic, hidraulic, eolian, solar, sonic, nuclear, cu reacție, termice. 

 Clasificarea motoarelor: 

1. Motoare electrice 

2. Motoare fluidice 

3. Motoare termice 

4. Motoare cu reacție. 

Motorul electric: este un dispozitiv electromagnetic ce transformă energia electrică în 

energie mecanică (transformarea inversă, a energiei mecanice în energie electrică, este reaizată de 

generatorul electric). 

Majoritatea motoarelor electrice funcționează pe baza forțelor  electromagnetice ce 

acționează asupra unui conductor parcurs de curent eectric aflat în câmp magnetic. 

Elemente constructive: indiferent de tipul motorului, acesta este construit din două părți 

componente:  
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- stator: este partea fixă a motorului, în general exterioară, ce include carcasa, bornele 

de alimentare, armătura feromagnetică statorică și înfășurarea statorică; 

-  rotor:  este partea mobilă a motorului, plasată de obicei în interior. Este format dintr-

un ax și o armătură rotorică ce susține înfășurarea rotorică. 

 Între stator și rotor există o porțiune de aer numită întrefier ce permite mișcarea rotorului 

față de stator. Grosimea întrefierului este un indicator important al performanțelor motorului. 

 

Fig.1: Elementele constructive ale unui motor electric 

 

Clasificarea motoarelor electrice 

1. După tipul curentului electric ce le parcurge: 

- motoare de curent continuu: cu excitație derivație, cu excitație serie, cu excitație 

mixtă,  cu excitație separată; 

- motoare de curent alternative: sincron, asincron 

2. După numărul fazelor curentului cu care funcționează: 

- motoare electrice monofazate: se utilizează m-ai ales în domeniul casnic (frigder, 

sașină de spălat, aparatul de aer condiționat etc.) 

- motoare electrice polifazate (de ex. cele trifazate – sunt foarte răspândite în industrie) 

Motoare de curent continuu: funcționează pe baza unui curent ce nu-și schimbă sensul, 

curent continuu. Acesta are pe stator polii magnetici și bobinele polare concentrate care creează 

câmpul magnetic de excitație. Pe axul motorului este situat un colector ce schimbă sensul 

Rotor  

Stator  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rotor_(tehnic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bobin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colector_(electricitate)
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curentului prin înfășurarea rotorică astfel încât câmpul magnetic de excitație să exercite în 

permanență o forță față de rotor. (fig. 2) 

 

Fig. 2: Componentele motorului de curent continuu 

Curentul continuu este un curent electric care circulă întotdeauna în aceeaăi direcție 

dinspre o baterie sau orice altă sursă . Dacă se conectează o baterie  la bobina unui motor electric 

simplu, aceasta se comportă ca un magnet, având la un capăt polul nord  și la celălalt polul sud. 

Întrucât polii opuși se atrag, polul nord al bobinei este atras de polul sud al magnetului permanent, 

iar polul sud al bobinei este atras de polul nord al magnetului permanent. Aceste forțe de atracție 

produc rotirea bobinei. 

Motoare de curent alternative: funcționează pe baza principiului câmpului magnetic 

învârtitort (identificat de Nikola Tesla în 1882).  

Curentul alternativ își schimbă de regulă direcția de 50 sau 60 de ori pe secundă. 

Unele motoare care funcționează cu curent alternativ au un rotor alimentat cu curent prin 

intermediul unui comutator, la fel ca și în cazul motoarelor cu curent continuu. Însa la majoritatea 

motoarelor cu curent alternativ, rotorul nu este conectat, motorul funcționând în acest caz pe baza 

unui principiu numit inducție. Curentul alternativ care circulă prin fluxurile statorului produc un 

câmp magneti, ca și cel produs de rotirea unui magnet permanent. Acest âamp mobil produce un 

câmp în fluxurile rotorului, magnetizându-l. Astfel, el se rotește, din cauza respingerii polilor săi 

de către câmpul magnetic care îl înconjoară. 

 

http://www.ghidelectric.ro/stire-914-Baterie-uriasa-pentru-energie-solara.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
http://www.ghidelectric.ro/stire-898-Emerson-ofera-locuri-de-munca-in-fabricile-din-Cluj.html
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Motorul electric de curent alternativ sincron 

La motorul sincron statorul este o înfășurare alimentată în current alternative, iar rotorul, 

cu o înfășurare de excitație alimentata în curent continuu. Caracteristica principală a motorului 

sincron este aceea că viteza rotorului său este constantă, indiferent de sarcină (pentru aceeași 

frecvență a rețelei). 

Motorul pas cu pas 

Acest tip de motor, denumit uneori şi motor sincron cu pulsuri, transforma pulsurile 

electrice de tensiune în deplasări unghiulare discrete. La primirea unui puls rotorul motorului îşi 

schimbă poziţia cu un unghi bine precizat, funcţie de puls. Unghiul minim de deplasare a rotorului 

este denumit pas. Motoarele pas-cu-pas şi-au găsit o largă aplicare în sistemele de comandă 

automată pe bază de program a acţionărilor maşinilor-unelte, a unor mecanisme şi dispozitive, în 

tehnica rachetelor. Ele îndeplinesc deci funcţia unor elemente decodificatoare, transformând 

informaţia primită sub forma unor pulsuri electrice în paşi unghiulari de poziţie. 

O definiţie simplă a motorului pas cu pas este: „un dispozitiv electromecanic care 

converteşte impulsurile electrice în mişcări mecanice discrete”. 

 În practică motoarele pas-cu-pas se construiesc în multe variante: motoare cu unul sau mai 

multe statoare, cu înfăşurări de comandă distribuite sau concentrate, cu rotor cu poli aparenţi fără 

înfăşurare de excitaţie (motor reactiv) sau cu magneţi permanenţi.  

Parametrii mai importanţi ai motoarelor pas-cu-pas sunt: 

- pasul exprimat în grade, exprimă valoarea unghiului de rotaţie realizat la primirea unui 

impuls de comandă; 

- cuplul critic reprezintă cuplul maxim rezistent la care rotorul nu se pune în mişcare, o 

înfăşurare de comandă fiind alimentată; 

- cuplul limită se defineşte pentru o frecvenţă dată a pulsurilor de comandă ca fiind cuplul 

rezistent maxim la care motorul răspunde fără a ieşi din sincronism cu pulsurile de comandă fără a 

pierde paşi; 

- frecvenţa maximă de pornire reprezintă frecvenţa pulsurilor de comandă la pornire, 

pentru care motorul nu pierde paşi; 

- frecvenţa maximă de oprire se defineşte analog din condiţia ca motorul să nu piardă paşi 

la oprire. 

 



31 
 

Clasificare: 

- Motoare pas cu pas cu reluctanţă variabilă;  

- Motoare pas cu pas cu magnet permanent;  

- Motoare pas cu pas hibride.  

Controlul turației motorului pas cu pas: motorul pas cu pas este un motor controlat de o 

serie de bobine electromagnetice. Axul central are o serie de magneţi montaţi, iar bobinele ce 

înconjoară axul se alimentează în alternanţă, realizând astfel mişcarea de rotaţie a motorului.  La 

apariţia unui semnal de comandă pe unul din polii statorici rotorul se va deplasa până când polii 

săi se vor alinia în dreptul polilor opuşi statorici. Rotirea acestui tip de rotor se va face practic din 

pol în pol, de unde şi denumirea sa de motor pas cu pas. Motorul pas cu pas face parte din 

categoria motoarelor sincrone, deoarece viteza de deplasare a rotorului exprimată prin numărul de 

paşi efectuaţi în unitatea de timp, depinde direct de frecvenţa impulsurilor de alimentare.  

Motoarele pas cu pas se folosesc acolo unde este necesară precizie ridicată (hard disc, copiatoare). 

 

                    

Fig. 3: Componentele motorului pas cu pas 

 

Comanda motoarelor cu microcontrollere  
 

Foarte multe aplicaţii din domeniul microcontrollerelor au sarcina acţionării unor motoare. 
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Cele mai utilizate motoare în aplicațiile cu microcontrollerelor sunt motoarele de curent continuu 

și  motoarele pas cu pas. 

 Un motor poate fi comandat de către un microcontroller atât direct, cât şi prin intermediul 

unor interfeţe specializate, programabile.  

Comanda motoarelor de curent continuu 

Schema bloc a sistemului de acţionare cu motor de curent continuu este dată în figura 4. 

 

 

Fig. 4: Schema bloc a unei acţionări cu motor de curent continuu 

Cel mai simplu de comandat, pentru a obţine o viteză variabilă, sunt motoarele de c.c. 

deoarece cu cât tensiunea aplicată este mai mare cu atât viteza este mai mare. O mişcare de 

poziţionare este compusă dintr-o accelerare, dintr-o deplasare cu viteză constantă şi o frânare, 

conform unei traiectorii de viteză ca în figura 5. 

 

                                    Fig. 5: Traiectoria de viteză 

 

Pentru a obţine viteza variabilă este suficient să aplicăm o tensiune variabilă. Tensiunea 

variabilă poate fi aplicată în mai multe feluri: 
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• informaţia numerică este convertită într-o informaţie analogică şi este aplicată unui 

tranzistor (pentru comanda într-un sens) sau la doi tranzistori (pentru comanda în ambele sensuri). 

Tensiunea variabilă astfel obţinută se aplică motorului de c.c. Un dezavantaj este folosirea unui 

convertor D/A şi puterea pierdută în tranzistorii care lucrează în zona liniară. 

• informaţia numerică creează un semnal PWM, cu frecvenţa destul de mare ca motorul, 

datorită inerţiei, să integreze impulsurile. Motorul va avea o viteză proporţională cu factorul de 

umplere. Acest mod de comandă este mult mai simplu şi tranzistorul, fiind în regim de comutaţie 

nu disipă inutil. 

 

Comanda motoarelor pas cu pas 

Motorul pas cu pas este un dispozitiv pentru conversia informaţiilor numerice în lucru 

mecanic pe baza unui consum de energie de la o sursă. Motorul pas cu pas este un motor de 

curent continuu comandabil digital, cu deplasarea unghiulară a rotorului proporţională cu numărul 

de impulsuri primite. La fiecare impuls rotorul execută un pas unghiular apoi se opreşte până la 

sosirea unui nou impuls. Motorul pas cu pas este capabil de reversarea sensului de mişcare. Dacă 

este comandat corect (cu o frecvenţă mai mică decât cea admisibilă) rămâne în sincronism cu 

impulsurile de comandă la accelerare, mers constant şi încetinire. O schemă bloc de acţionare este 

dată în figura 6. 

 

Fig. 6: Schema bloc de acţionare cu motor pas cu pas 

Se poate observa din schema bloc că traductorul de poziţie poate lipsi pentru că, în 

aplicaţii mai simple motorul va executa numărul de paşi comandat şi va ajunge în poziţia dorită. 

Se câştigă astfel o simplificare a schemei dar se pierde la performanţă. Comanda cu traiectorie de 

viteză este posibilă prin variaţia frecvenţei impulsurilor dar schema de acţionare se complică. 
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Servomotoare 

Servomotoarele sunt motoare electrice speciale, de curent continuu sau curent alternativ cu 

viteză de rotaţie reglabilă într-o gamă largă în ambele sensuri având ca scop deplasarea într-un 

timp prescris a unui system mecanic (sarcina) de-a lungul unei traiectorii date, realizând totodată 

şi poziţionarea acestuia la sfârşitul cursei cu o anumită precizie. 

Sistemele de reglare automată moderne impun servomotoarelor următoarele performanţe: 

1. gamă largă de modificare a vitezei în ambele sensuri; 

2. funcţionare stabilă la viteză foarte mică; 

3. constante de timp cât mai reduse; 

4. fiabilitate şi robusteţe ridicate; 

5. raport cuplu/moment de inerţie cât mai mare; 

6. suprasarcină dinamică admisibilă mare; 

7. caracteristici de reglare liniare. 

Conform principiului lor de funcţionare, servomotoarele electrice pot fi clasificate în: 

- servomotoare de curent continuu; 

- servomotoare asincrone;  

- servomotoare sincrone: servomotoarele de curent continuu fără perii şi servomotoarele 

pas cu pas. 

Spre deosebire de motoarele DC, care produc rotație continuă cât timp sunt conectate la o 

sursă de tensiune, motoarele servo sunt folosite pentru a obține rotații parțiale, stabile si controlate, 

pentru efectuarea unor operații cu amplitudine mică dar cu precizie ridicată: acționare mecanism de 

închidere-deschidere, poziționare senzori, efectuarea unor gesturi, etc. 

 

Figura 7 : Servomotor 
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Motoarele servo au 3 fire, iar culoarea acestora variază în funcție de producător. Culoarea 

roșie desemnează de obicei Vcc (5V), în timp ce GND este de obicei negru sau maro. Pe lângă 

aceste două fire de alimentare, există un al treilea, firul de comandă, care este de obicei galben, 

portocaliu sau alb. Figura 8 ilustrează diferite tipuri de scheme de culori. 

 

Figura 8: Tipuri de scheme de culori folosite la servomotoare 

Din punct de vedere constructiv, servomotoarele cuprind aceleași elemente ca și mașinile  

clasice de curent continuu, particularitățile constructive fiind dictate de gabaritele mici, 

constantele de timp reduse, gama de viteza impusă etc. 

 

Cap. 3: Amplificatoare și convertoare 

 

3.1 Amplificatoare  

3.2 Convertoare  

     3.2.1 convertoare analog-digitale 

     3.2.2 Convertoare digital-analogice 

 3.1 Amplificatoare 

Amplificatorul este un circuit (bloc funcţional) care realizează creşterea puterii 

semnalului, păstrând informaţia din semnalul original. Creşterea puterii semnalului se face pe 

seama energiei absorbite de la sursa de alimentare. În general, la amplificarea unui semnal se 

doreşte ca acesta să nu se modifice ca şi formă, de unde rezultă că amplificatorul trebuie să 

lucreze liniar. 

Simbolul amplificatoarelor: 
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În Figura 1 sunt prezintate bornele şi mărimile specifice ale unui amplificator. Acesta este 

reprezentat sub forma unui bloc. 

Prin definiţie, mărimile electrice de la bornele amplificatorului se notează astfel: 

- tensiunea de intrare:   vI 

- curentul de intrare:   iI 

- tensiunea de ieşire                       v0 

- curent de ieșire                             i0 

 

 

 Figura 1. Schema de principiu a unui amplificator. 
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 3.2 Convertoare  

 

 Convertoarele sunt circuite folosite în sistemele de achiziţii de date şi au rolulde a face 

conversia unui anumit tip de semnal într-un alt tip de semnal. După tipul conversiei se disting 

două tipuri de convertoare:  

- convertoare analog - numerice (CAN), care realizează transformarea unui semnal 

analogic într-un semnal digital (numeric);  

- convertoare numeric - analogice (CAN), care relizează transformarea unui semnal 

digital întrun semnal analogic. 

 

3.2.1 Convertoare analog-digitale 

Lumea înconjurătoare este alcătuită în esență din semnale analogice: lumina, sunetul, 

căldura. Pentru a putea fi măsurate într-un sistem de calcul digital, aceste semnale trebuiesc 

convertite în valori numerice discrete. 

Convertorul analog-digital reprezintă un bloc sau un circuit care poate accepta o mărime 

analogică (curent, tensiune) la intrare, furnizând la ieșire un număr care constituie o aproximare 

(mai mult sau mai puțin exactă) a valorii analogice a semnalului de la intrare.  

Definim  conversia analog – digitală ca fiind procesul de transformare al unui semnal 

analogic de intrare într-un cod binar de ieşire, compatibil cu formatul de date  utilizat în 

microcalculatoare.  

Simbolul folosit pentru un CAD: 

 

În general un CAD conține două linii adiționale de control:  

- intrarea START care inițiază procesul de conversie; 

bk-nr de valori binare 
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- ieșirea SC (Sfârșit Conversie) care indică terminarea procesului de conversie (conversie 

completă). 

O caracteristică importantă a unui CAD o constituie rezoluția acestuia. Rezoluția indică 

numărul de valori discrete pe care convertorul poate să le furnizeze la ieșirea sa în intervalul de 

măsură. Deoarece rezultatele conversiei sunt stocate intern sub formă binară, rezoluția unui 

convertor analog-digital este exprimată în biți.  

De exemplu, dacă rezoluția unui convertor este de 10 biți atunci el poate furniza 

valori diferite la ieșire. Dacă gama de măsurare este de 0-5V, rezoluția de măsurare 

va fi: . 

O altă caracteristică importantă a unui convertor analog-digital o constituie rata de 

eșantionare. Aceasta depinde de timpul dintre două conversii succesive și afectează modul în 

care forma de undă originală va fi redată după procesarea digitală. Dacă rata de eșantionare ar 

crește, semnalul reprodus aproximează din ce în ce mai bine originalul. 

  În funcție de modul în care se execută conversia, convertoarele analog-digitale pot fi de 

mai multe tipuri :  

• CAD paralel (Flash) 

• CAD cu aproximare succesivă 

• C ADcu integrare (single-slope, dual-slope); 

• CAD Sigma-delta (delta-sigma, 1-bit CAD sau CAD cu oversampling). 

 

3.2.2  Convertoare digital- analogice 

Convertoarele de tip numeric-analogic = dispozitive care au rolul de a transforma 

informaţiile date sub formă numerică într-o mărime analogică, tensiune sau curent. 

Semnalul de intrare a unui convertor numeric-analogic (CNA) constă dintr-o secvență de 

variabile binare (biți) b1, b2,...,bn, încare: 

- b1 este bitul cel mai semnificativ (MSB – Most Significant Bit), 

- bn este bitul cel mai puțin semnificativ (LSB – Least Significant Bit). 

După cum rezultă din această definiţie, legătura dintre intrare şi ieşire este o funcţie 

definită pe o mulţime discretă - mulţimea numerelor aplicate la intrare – cu valori într-un anumit 

interval de tensiuni sau curenţi de ieşire.  
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Schema bloc a unui convertor digital-analogic, este: 

 

unde: N - reprezintă numărul aplicat la intrare;  V – trepte de tensiune;  I – reprezintă trepte de 

curent 

 

 

Cap.4: Microcontrolere 

 

4.1 Introducere în microcontrolere  

4.2 Exemple de microcontrolere 

4.2.1 Arduino 

4.2.2 Micro Bit 

 

 

4.1 Introducere în microcontrolere 

Microcontrolerul este o structură electronică destinată  controlului unui proces sau, mai  

general, este un microcircuit care încorporează  o unitate centrală (CPU) și o memorie împreună 

cu resurse care-i permit interacțiunea cu mediul exterior (figura 1). 



40 
 

 

Fig. 1: Componentele principale ale unui microcontroler 

Microcontrolerul diferă de un microprocesor în multe feluri. În primul rând și cel mai 

important este funcționalitatea sa. Pentru a fi folosit, unui microprocesor trebuie să i se atașeze 

alte componente ca memorie și componente pentru primirea și trimiterea de date. 

Microcontrolerul este proiectat să fie toate acestea într-unul singur. Nu sunt necesare alte 

componente externe pentru utilizarea sa pentru că toate perifericele necesare sunt deja incluse în 

el.  Microprocesorul reprezinta unitatea centrala de prelucrare a informatiei dintr-un sistem de 

calcul. El este realizat din unul sau mai multe circuite integrate. Circuitele integrate sunt 

dispozitive microelectronice care cuprind de la zeci la zeci de milioane de componente 

(rezistoare, diode, tranzistoare etc.) care sunt asociate in unitati functionale ca atare, nu ca si piese 

separate, care se prezinta sub forma unuia sau a mai multor cipuri. Primul microprocesor a fost 

integrat intr-un calculator de buzunar in jurul anului 1970 si se baza pe o structura de 4 biti. Bitul 

este unitatea de masura pentru caitatea de informatie. De atunci si pana in prezent 

microprocesoarele au evoluat semnificativ ele ajungand chiar la existenta de multi-

microprocesoare care au o putere de calcul sporita. Aceste multi-microprocesoare sunt create nu 

dintr-un singur cip ci din mai mult cipuri integrate in acelasi microprocesor. In ziua de azi exista 

microprocesoare bazate pe 4, 8, 16, 32 si 64 de biti. 

 

Structura unui microcontroller 

Structura unui microcontroller  poate fi  reprezentă foarte simplificat ca în figura 2. 

http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
http://www.stiinta.club/9796/microprocesorul/#respond
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Fig. 2: Structura simplificată a unui microcontroler 

 

1. Procesorul:  

• preia date de la pinii configuraţi ca pini de intrare; 

• prelucrează aceste date conform instrucţiunilor scrise în program; 

• oferă semnale de ieşire corespunzătoare, cu ajutorul pinilor configuraţi ca pini 

de ieşire. 

2. Memorie RAM: este o memorie volatilă, adică datele memorate în ea se şterg atunci 

când alimentarea microcontroller-ului este întreruptă. Asta înseamnă că această memorie nu poate 

fi folosită pentru salvarea permanentă a datelor. Cel puţin teoretic, în cazul memoriei RAM nu 

există un număr maxim de rescrieri şi deci practic, dacă este folosită corespunzător, memoria 

RAM nu are moarte. 

3. Memorie Program (FLASH): este memoria în care se scrie programul (firmware-ul). 

Memoria program este “manualul de instrucţiuni al microcontroller-ului”: acesta este scris doar în 

momentul instalării firmwareului, iar ulterior microcontroller-ul nu face decât să urmărească 

întocmai instrucţiune din acest manual, fără a-i modifica în nici un fel conţinutul. Memoria 

program este una nevolatilă, continutul ei (firmware-ul) fiind disponibil şi după 

Elementele din 

interiorul capsulei  

unui microcontroler 

Principalele 

categorii de pini 

prin care 

microcontroller-ul 

comunică cu exteriorul 
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resetarea/repornirea microcontroller-ului. Spre deosebire de memoria RAM, memoria program de 

tip FLASH este garantată doar pentru un număr de maxim 10000 de scrieri. 

4. Memorie Salvare Date (EEPROM): este o memorie de tip 

EEPROM, adică Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Această memorie 

poate fi şi scrisă (pentru că altfel nu am avea ce citi din ea ) iar menţiunea Read-Only Memory se 

referă la destinaţia ei: stocarea de date care în timpul funcţionării microcontroller-ului, sunt de 

obicei doar citite (nu şi scrise). În această categorie de date intră valorile de calibrare, setări 

personalizate, mesaje de eroare etc. 

5. Pini pentru Intrări şi  Ieşiri programabile: cei mai mulţi pini de care dispune un 

microcontroller sunt pini prin care acesta comunică cu restul lumii. Aceşti pini sunt numiţi intrări 

şi ieşiri programabile pentru că destinaţia lor nu este definitiv fixată prin construcţie (aşa cum 

este cazul componentelor electronice obişnuite) ci este stabilită de instrucţiunile scrise în 

firmware. Astfel, printr-o programare corespunzătoare intrările şi ieşirile programabile pot fi 

configurate să aibă funcţii de: 

- intrare digitală: în această configuraţie pinul respectiv poate primi şi interpreta doar 

semnale digitale: 0 logic (dacă tensiunea aplicată la intrare este mai mică decât 0,5 x Va, unde Va 

este tensiunea de alimentare a microcontroller-ului) sau 1 logic (dacă tensiunea de la intrare este 

mai mare decât 0,5 x Va); 

- ieşire digitală: în acest caz, pe pinul respectiv microcontroller-ul poate dicta doar 

semnale digitale: 0 logic (adică o tensiunea practic egală cu 0V) sau 1 logic (o tensiune practic 

egală cu tensiunea de alimentare a microcontroller-ului); 

- intrare analogică: în această configuraţie tensiunea aplicată pe pinul respectiv este 

dirijată către un convertor analog digital (prescurtat convertor A/D). În acest mod, 

microcontroller-ul poate “înţelege” şi alte semnale de intrare, nu doar pe cele de 0 şi 1 logic. Sau 

altfel spus, un pin configurat ca intrare digitală nu înţelege decât între alb şi negru, pe când un pin 

configurat ca intrare analogică poate înţelege şi diferite nuanţe de gri. Numărul acestor nuanţe de 

gri depinde de rezoluţia convertorului A/D cu care este dotat microcontroller-ul. De regulă, 

rezoluţia acestuia este de 10 biţi care transformaţi în sistem zecimal ne arată ca acel pin va putea 

“deosebi” 1024 de “nuanţe de gri”; 

- ieşire PWM: semnalul PWM (Pulse Width Modulation) este un semnal format din 

impulsuri cu frecvenţă constantă dar cu durată variabilă. Dacă la ieşirea unui pin configurat ca 



43 
 

ieşire PWM aplicăm un filtru RC care să integreze aceste impulsuri (adică să le transforme într-un 

semnal continuu, “lin”), vom obţine o tensiune a cărei valoare este direct proporţională cu durata 

impulsurilor. În acest mod, din microcontroller putem obţine şi semnale de ieşire analogice, adică 

şi “nuanţe de gri”, nu doar “alb” sau “negru”. Spre deosebire rezoluţia de transformare din 

analogic în digital, rezoluţia unei ieşiri configurate ca ieşire PWM este de obicei doar de 8 biţi 

(adică doar 256 de “nuanţe de gri”). 

6. Pini oscilator cuarţ: la baza funcţionării oricărui procesor stă un oscilator. Acesta, în 

principiu, are două funcţii: dictează viteza de lucru a procesorului și asigură sincronizarea tuturor 

proceselor realizate de procesor. Semnalul creat de acest oscilator este cunoscut preponderent sub 

numele de semnal de ceas, semnal de tact sau clock signal (echivalentul din limba engleză a 

expresiei “semnal de ceas”). Pentru a îndeplini funcţiile menţionate mai sus, oscilatorul unui 

procesor trebuie să menţină o frecvenţă de oscilaţie foarte constantă, indiferent ce cum variază 

condiţiile de mediu (temperatură, tensiune de alimentare, umiditate, presiune, vârstă etc.). Din 

acest motiv, în marea majoritate a cazurilor, procesoarele (inclusiv cele din microcontrollere) sunt 

“dirijate” de oscilatoare cu cuarţ. 

Deci , pinii oscilator cuarţ sunt pinii prin care microcontroller-ului i se poate ataşa un 

oscilator cu cuarţ (figura 3). 

 

Fig. 3: Oscilator cu cuarț 

7. Pini setare tensiune de referinţă pentru convertorul analogic – digital: știm deja că 

un convertor A/D transformă unui semnal analogic (de exemplu tensiunea de 3,25 V) într-un 

semnal digital (de exemplu numărul 658). Ceea ce e posibil să nu ştiim este faptul că fiecare 

convertor A/D poate converti doar o anumită gamă de semnale de intrare (tensiuni) într-o 

anumită gamă de semnale digitale de ieşire (numere) cu o anumită eroare maximă de conversie. 

http://sim.okawa-denshi.jp/en/PWMtool.php
http://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/crystal.html
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(Hai să încercăm să lămurim pe scurt ce este eroarea de conversie. Pentru asta hai să presupunem un caz foarte 

simplu: un convertor A/D care poate transforma gama 0-5V în gama numerelor de la 0 la 5. Pentru 0 V la intrare vom 

obţine numărul 0 la ieşire, pentru 1V la intrare vom obţine numărul 1 la ieşire şi aşa mai departe. Însă ce număr vom 

obţine la ieşire când la intrare aplicăm un semnal de 0,7 V ? Convertorul nu ne poate da la ieşire numărul 0,7 (pentru 

că el nu poate oferi la ieşire decât numere întregi) aşa că va aproxima rezultatul conversiei la cel mai apropiat număr 

întreg. 0,7 este mai aproape de 1 decât de 0 şi deci rezultatul conversiei va fi 1. Rezultatul unei conversii 100% 

precise ar fi numărul 0,7, ceea ce înseamnă că în exemplul nostru avem o eroare de conversie de 1 – 0,7 = 0,3 V.. 

Aceasta se calculează împărţind gama semnalelor de intrare la gama valorilor posibile la ieşire, ceea ce înseamnă ca 

în exemplu nostru vom avea o eroare de conversie de maxim 5V/5 = 1V.) 

Eroarea maximă de conversie arată valoarea maximă a aproximării pe care respectivul 

convertor A/D o poate face. 

Parametrii unui convertor A/D pot fi ajustaţi după necesităţi. Pentru un convertor A/D de 

10 biţi, adică unul care poate oferi la ieşire numere între 0 şi 1023 (cum este cazul majorităţii 

convertoarelor A/D din microcontroller-e) putem avea de exemplu următoarele moduri de 

funcţionare: 

• pentru semnale analogice de intrare între 0 şi 5V, convertorul A/D oferă la ieşire numere 

între 0 şi 1023. În acest caz, eroarea maximă de conversie este de maxim 5V/1024 = 

4,88mV. De ce am împărţit la 1024 şi nu la 1023 cât am spus că poate fi numărul maxim 

dat la ieşirea convertorului A/D ? Pentru că am ţinut cont şi de numărul “0” care este şi el 

una din valorile pe care convertorului A/D îl poate oferi ca rezultat; 

• pentru semnale analogice de intrare între 0 şi 1V, convertorul A/D oferă la ieşire numere 

între 0 şi 1023. În acest caz, eroarea maximă de conversie este de 1V/1024 = 0,9765 mV. 

Observăm că în primul mod de funcţionare convertorul A/D poate lucra cu o gamă mai 

mare de tensiuni de intrare (0-5 V) însă cu o eroare maximă de conversie mai mare. În cel de-al 

doilea caz situaţia este exact invers: convertorul suportă o gamă mai mică de tensiuni de intrare 

(0-1V), însă eroarea maximă de conversie este mult mai mică. Nu putem avea concomitent şi 

gama mare de semnale de intrare şi eroare de conversie mică, motiv pentru care trebuie să ne 

decidem asupra unui compromis între cele două. După luarea acestei decizii apare întrebarea: cum 

impun convertorului A/D din microcontroller să adopte gama de semnale de intrare (şi implicit 

eroarea maximă de conversie) pe care o vreau eu ? Răspunsul este: prin aplicarea unei tensiuni de 

referinţă pe pinii care în figura 2 sunt numiţi pini setare tensiune referinţă convertor analogic – 

digital. Ce valoare trebuie să aibă această tensiune de referinţă ? Păi exact valorea tensiunii 
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maxime din gama de semnale de intrare dorită. Mai precis, dacă vrei ca gama semnalelor 

acceptate la intrare să fie între 0 si 2,5896542 V, tensiunea de referinta trebuie să aibă şi ea tot 

2,5896542 V. 

8. Pini alimentare: acești pini fac ceea ce le sugerează şi numele: alimentează 

microcontroller-ul şi tot ce este conţinut în el. Din punct de vedere al tensiunii de alimentare 

există practic doar două tipuri de microcontrollere: cele alimentate la 3,3V şi cele alimentate la 

5V. 

Principalele tipuri de funcţii realizabile de către un microcontrollere: 

- Preluarea de date de la practic orice tip de sensor:cu  ajutorul unui senzor potrivit, un 

microcontroller poate “citi” practic orice fel de mărime fizică. 

- Introducerea de comenzi prin intermediul tastelor şi encoderelor: controlul unui sistem 

analogic poate presupune utilizarea de butoane complicate şi de potenţiometre. În contrast, 

comanda unui microcontroller se poate face cu ajutorul unor taste microswitch. 

- Afişarea de date pe diferite tipuri de display-uri:  într-un sistem analogic trebuie ca 

pentru fiecare informaţie de afişat să ai un dispozitiv de afişare (un bec, un led etc). Într-un sistem 

cu microcontroller + display poţi folosi acelaşi display pentru a afişa informaţii diferite. 

- Memorarea de date:  în contrast cu sistemele analogice, sistemele cu microcontroller 

pot memora practic orice tip de date. 

- Creează semnale de ieşire de tip On/Off şi PWM:  primul tip de semnale poate fi folosit 

pentru funcţii de activare/dezactivare (de exemplu a unor becuri, sonerii, electromagneţi etc.) iar 

al doilea poate fi folosit pentru funcţii de control precis (a turaţiei unui motor, a intensităţii 

luminoase a unui bec/led, a tensiunii de ieşire a unui regulator de tensiune etc). 

Programarea microcontroller-elor 
 

Un microcontroller este un dispozitiv digital şi prin urmare nu ştie decât de 0 şi de 1 logic. 

Din acest motiv, firmware-ul este şi el o listă de instrucţiuni de lucru care nu conţine altceva decât 

şiruri de 0 şi de 1. Din acest motiv cercetătorii în informatica au dezvoltat nişte unelte ajutătoare: 

• limbaje de programare, care sunt colecţii de cuvinte speciale care pot fi folosite pentru a 

scrie firmware-ul. Fişierul sau fişierele în care ai scris firmware-ul poartă denumirea de 

cod sursă; 

http://i.ebayimg.com/00/s/NTkwWDU5MA==/z/4A0AAOSw7NNT~NXJ/$_35.JPG
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• compilatoare, care sunt nişte programe care au funcţie de translator – traduc codul sursă 

într-un limbaj pe care microcontroller-ul îl poate înţelege (limbaj denumit şi cod maşină). 

Cele două unelte de mai sus se regăsesc în componenţa unor programe sau set-uri de 

programe care au denumirea generică de medii de dezvoltare integrate sau Integrated 

Development Environment (IDE). 

Câteva din cele mai întâlnite medii de dezvoltare sunt: 

• Arduino IDE. Este un mediu de dezvoltare destinat îndeosebi constructorilor amatori. Cu 

ajutorul acestuia se pot realiza firmware-uri pentru microcontroller-ele produse de firma 

ATMEL; 

• AVR studio. Este un mediu de dezvoltare creat tot pentru microcontroller-ele produse de 

ATMEL însă spre deosebire de Arduino IDE care este optimizat spre a fi utilizat cu 

uşurinţă de amatori, AVR studio este un mediu de dezvoltare profesional (a se citi mult 

mai complet/complex şi prin urmare, ceva mai dificil de utilizat); 

• MPLABX IDE. Este mediu de dezvoltare destinat micrcontroller-elor produse de firma 

MICROCHIP. La fel ca şi AVR Studio, MPLABX IDE este un mediu de dezvoltare 

profesional. 

4.2 Exemple de microcontrolere 

4.2.1 ARDUINO 

 

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

gândi la e ca la un minicalculator (are puterea de calcul a unui computer obișnuit de acum 15 ani), 

fiind capabil să culeagă informații din mediu și să reacționeze la acestea. 

Arduino este o platformă open-source utilizată pentru realizarea proiectelor electronice. 

Această platformă este formată dintr-o placă electronică ce conține un microcontroller și un 

pachet software sau IDE ( Integrated Development Environment). IDE-ul este folosit pentru a 

scrie partea de programare ( cod ) și a încărca programul în placa electronică sau în 

microcontroller. Limajul de programare utilizat pentru dezvoltarea aplicațiilor pentru Arduino este 

limbajult C/C++ adaptat pentru acest mediu. 

Placa Arduino poate citi intrări (butoane, senzori, comenzi din internet, etc.) și în funcție 

de soft ia o decizie (pornește un motor, un LED, publică online ceva, etc).  

http://arduino.cc/en/Main/Software
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/
http://www.microchip.com/
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Întelegerea dispozitivului Arduino 

Placa Arduino  are drept nucleu un  microcontroller Atmega328. Acesta, prin itermediul 

codului scris poate acționa diferite dispzitive și culege informații din mediu. El poate fi programat 

să interpreteze, cum dorim noi, aceste date și să luăm deczii pe baza acestora. Arduino, adică 

microcontollerul  Atmega328, comunică cu exteriorul prin pini. Pini pot fi de diferite categorii în 

funcție de ”direcția” semnalelor pe care dorim să le procesăm. Tabelul de mai jos oferă mai multe 

detalii. 

Nr. Tip semnal Direcție Semnal Tip pin Nivele de tensiune 

măsurate 

1. Digital Spre Atmega328  Digital de 

intrare 

 0V-0logic/3-5V-

1logic 

2. Digital Din Atmega328 Digital de ieșire 0V-0logic/3-5V-

1logic 

3. Analog Spre Atmega328 Analog de 

intrare 

0V la 5V 

4. Pini de 

alimentarea 

  Alimentare 5V, GND 

5. Pini comunicație RX, TX   

 

Ce găsim pe placa electronică? 

Sunt foarte multe variante de plăci Arduino, dar în majoritatea cazurilor se  găsesc 

următoarele componente:  
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POWER și COMUNICAȚIEA USB – alimentarea poate fi o sursă externa ( 2 ) sau se 

poate lua tensiunea necesara din conexiunea USB (1) care de asemenea face legătura dintre partea 

software și placa electronică. Mare atenție când folosiți sursa de alimentare externă, tensiunea 

acesteia trebuie să fie cuprinsă între 6 – 12 V . 

Pinii 3,3 V (5), 5V (4), GND(3), AnalogIn(6), Digital PWM(7,8), Aref (9) – sunt foarte 

bine gîndiți pentru că puteți să vă conectați la ei cu simple fire. La majoritatea plăcilor Arduino 

acești pini, dar și ceilalți, sunt marcați vizibil pe placș. 

-      GND = masa; 

- 5V si 3,3 V = sunt pini la care avem o tensiune de 5V respectiv 3,3 V pe care o putem 

folosi pentru a alimenta altceva; 

- AnalogIn = cu acești pini putem citi date analogice de la diferiți senzori analogici și 

transformate în date digitale. 

- Digital PWM = acești pini sunt pentru a primi și transmite date la/către diferite 

componente; 
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-  Aref = referința analogică.  Este utilizată pentru a seta o referință externă pentru limita 

superioară . 

- Reset Button ( 10 ) – în cazul în care placa se blochează și nu mai rulează codul 

apăsăm acest buton și programul va începe de la început; 

- Power LED Indicator (11) – ne arată dacă placa este alimentată sau nu; 

- Tx, Rx (12) – sunt pinii de comunicație. Aceștia ne arată dacă se recepționează sau 

transmit date. 

- Main IC (13) – microcontroller-ul  

- Voltage Regulator (14)  – în cazul în care alimentăm placa de la o sursă externă având 

tensiunea cuprinsă între 12 -19V acesta nu lasă să pătrundă decât tensiunea necesară 

plăcii fără să o distrugă, dar dacă tensiunea este mai mare de 20V acesta se va arde și 

cu mari șanse sa va strica și placa Arduino. 

Exemple de plăcuțe Arduino 
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4.2.2 MICRO BIT 

BBC MICRO:BIT este un computer puternic, complet programabil, cu o placă de 

dezvoltare GO MB158 cu microcontroller cu arhitectură ARM Cortex-M0, pe 32 de biți, echipat 

cu bluetooth, matrice de LED-uri 5 x 5, magnetometru, accelerometru, sensor de temperatură, pini 

digitali/analogi și de alimentare, conectivitate Bluetooth și USB, două butoane programabile și 

poate fi alimentat de fie USB fie cu ajutorul unui pachet extern de baterii.  

Amplasarea componentelor pe plăcuță: 
 

 

 

 

Acesta poate fi codificat de la orice browser web în Blocuri, Javascript, Python, Scratch și 

multe altele;nu ai nevoie de  nici un software necesar. Mediul de codare Microsoft MakeCode 

bazat pe bloc. 
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Cap.5: Elemente de programare 

 

5.1 Limbajul de programare 

5.2 Tipuri de programe 

4.2.1 Limbajul C/C++(executantul – ARDUINO) 

4.2.2 Limbajul Microsoft MakeCode-JavaScript (executantul – MICRO: BIT) 

5.3 Inteligență artificial 

 

 

5.1 Limbajul de programare 

Noţiunea de limbaj de programare este definită ca fiind ansamblul format de un vocabular 

şi un set de reguli gramaticale, necesar instruirii unui computer pentru a realiza anumite activităţi. 

Altfel spus, limbajul de programare este o notaţie sistematică prin care se descrie un proces de 

calcul. El dă posibilitatea programatorului să specifice în mod exact și amănunţit acţiunile pe care 

trebuie să le execute calculatorul, în ce ordine și cu ce date. Specificarea constă practic în 

întocmirea/scrierea programelor necesare ("programare"). Orice limbaj (natural sau artificial) 

presupune definirea unui set de reguli sintactice și semantice. 

Sintaxa reprezintă un set de reguli ce guvernează alcătuirea propoziţiilor dintr-un limbaj. 

În cazul limbajelor de programare echivalentul propoziţiei este programul. Semantica este un set 

de reguli ce determină „înţelesul” sau semnificaţia propoziţiilor într-un limbaj. 

Putem defini două mari categorii de limbaje de programare: 

4.3  Limbaje de nivel coborât, dependente de calculator. Aici avem: 

- Limbajul maşină 

- Limbajul de asamblare 

Limbajul maşină este limbajul pe care computerul îl înţelege în mod direct; în acest 

limbaj programele se scriu în cod binar ca succesiuni de 0 şi 1, fiecare instrucţiune din limbajul 

maşină fiind o combinaţie de 4 biţi (exemple: LOAD-0000, ADD-0001). Pentru aceasta 

programatorul trebuie să cunoască detaliat structura hardware a computerului, trebuie să 

gestioneze fără greşeală alocarea adreselor de memorie pentru un program. Pot apărea multe erori 

datorate concepţiei programului, sintaxei, suprapunerii adreselor de memorie, etc. 
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Limbajul de asamblare presupune existenţa unui program numit assembler (asamblor) 

care să traducă programele în limbaj maşină. Asamblorul înlocuieşte codarea mnemonică (cum ar 

fi ADD) cu coduri binare corespunzătoare limbajului maşină şi alocă adrese de memorie pentru 

toate variabilele simbolice utilizate (A, B, C) şi se asigură că aceste adrese sunt distincte. Astfel 

prin uşurarea procesului de programare s-a introdus un nou nivel de procesare pentru computer. 

Astăzi limbajele de asamblare sunt încă utilizate pentru unele programe critice deoarece aceste 

limbaje conferă programatorului un control foarte precis a ceea ce se întâmplă în computer. 

4.4 Limbaje de nivel înalt, independente de structura calculatorului. Câteva exemple în 

ordinea apariţiei lor: 

- Fortran (FORmula TRANslation) – 1955, IBM, pentru probleme tehnico-ştiinţifice 

- Cobol – 1959, pentru probleme economice 

- Programarea structurată apare prin anii 70 (Pascal, C, etc) 

- Programare orientată pe obiecte prin anii 80 (C++, Java, etc) 

Programarea structurată se bazează pe teorema programării structurate (structured 

program theorem) a lui Böhm şi Jacopini. Această teoremă spune că orice algoritm poate fi 

compus din numai trei structuri de calcul: 

1.  structura secvenţială - secvenţa; 

2. structura alternativă - decizia; 

3. structura repetitivă - ciclul. 

După modul de transformare a programelor (“translatare”) în vederea execuţiei pe un 

calculator, limbajele de programare de nivel înalt pot fi împărţite în: 

- Limbaje compilate: C, C++, Pascal, Java; 

- Limbaje interpretate: PHP, Javascript, Prolog, Matlab 

La limbajele compilate translatorul se numeşte compilator; acesta transformă programul 

sursa (scris în limbjul de programare de nivel înalt) într-un program exprimat în limbajul maşină, 

rezultatul fiind un fişier executabil. Viteza de execuţie a programului compilat este mare, întrucât 

programul este deja transpus în întregime în cod maşină. 

La limbajele interpretate translatorul poartă denumirea de interpretor şi funcţionează în 

felul următor: preia prima comandă din codul sursă, o traduce în limbajul maşină şi o execută, 

apoi a doua comandă şi tot aşa. De aceea, viteza de executie a unui program interpretat este mult 

mai mica decat a unui program compilat. 
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5.2 Tipuri de programe 

5.2.1 Limbajul C/C++ (executantul – ARDUINO) 

 

 Un program este descrierea precisă și concisă a unui algoritm într-un anumit limbaj de 

programare. Putem spune că un program este o secvență de instrucțiuni care se execută una după 

cealaltă – secvențial. Secvența este definită ca fiind o comandă atribuită executantului(Arduino) 

 

 
  Fiecare limbaj de programare are reguli gramaticale precise, a căror respectare este 

verificată de programul compilator (cel care verifica corectitudinea codului scris).  

În cazul nostru, pentru realizarea unui program în mediul de dezvoltare Arduino, se 

utilizează , în mare parte, elemente de sintaxă din limbajul de programare C++, adaptat la 

necesitățile Arduino. Instrucțiunile introduse în programul dezvoltat in mediul Arduino, se 

realizează de asemenea secvențial. 

Tipuri de date  

În C/C++ există tipuri de date fundamentale și tipuri de date derivate. Sunt prezentate mai 

jos principale tipuri de date și numărul de octeți pe care acestea le ocupă pe un sistem Unix de 32 

de biți. 
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În tabelul următor sunt prezentate cele mai importante tipuri de date pe care noi le vom 

utiliza în mod frecvent. 
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Exemple:  

 

 

Comentariile  

Comentariile sunt utilizate pentru documentarea și explicarea logicii și codului 

programului. Comentariile nu sunt instrucțiuni de programare și sunt ignorate de compilator, dar 

sunt foarte importante pentru furnizarea documentației și explicațiilor necesare pentru înțelegerea 

programului nostru de către alte persoane sau chiar și de noi înșine peste o săptămână. 

 

Operatori relaţionali şi logici  

Deseori, e nevoie să comparăm două valori înainte să decidem ce acţiune să realizăm. De 

exemplu, dacă nota este mai mare decât 50 afişează "Admis". Orice operaţie de comparaţie 

implică doi operanzi ( x <= 100 ) În C există şase operatori de comparaţie (mai sunt numiţi şi 

operatori relaţionali): 
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Aceste operaţii de comparaţie returnează valoarea 0 pentru fals şi o valoare diferită de zero 

pentru adevărat. 

În C există patru operatori logici: 

 

Simbolurile pentru operațiile aritmetice de bază în C/C++ sunt următoarele: 

 

 

      Instrucţiunile limbajului C 

Există trei tipuri de construcţii de bază pentru controlul fluxului operaţiilor: secvenţa, 

decizia (condiţia) şi iteraţia (bucla, ciclu, repetiţia), aşa cum sunt ilustrate mai jos. 
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Instrucţiunea expresie 

O expresie urmată de caracterul terminator de instrucţiune ’;’ devine o instrucţiune 

expresie. 

Sintaxa: 

expresie; 

Cele mai importante cazuri de instrucţiuni expresie sunt: 

 

 Utilizarea neatentă a caracterului punct-şi-virgulă poate introduce uneori erori grave 

(nesemnalate de compilator), dar alteori nu afectează execuţia (fiind interpretat ca o instrucţiune 

vidă).  

 Instrucţiunea compusă (bloc) 

Pe parcursul elaborarii programelor, intervin situații când sintaxa impune folosirea unei 

singure instrucțiuni, iar codificarea necesită prezenta mai multora – instrucțiunile se intercalează 

între acolade, formând un bloc ce grupează mai multe instrucţiuni (şi declaraţii). 

 

Observaţii: 

- Corpul oricărei funcţii este un bloc. 

- Instrucţiunile unui bloc pot fi de orice tip, deci şi alte instrucţiuni bloc; instrucţiunile 

bloc pot fi deci incuibate. 

- Un bloc corespunde structurii de control secvenţă de la schemele logice. 

- O instrucţiune bloc poate să nu conţină nici o declaraţie sau instrucţiune între 
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acolade; în general un astfel de bloc poate apare în faza de punere la punct a programului (funcţii 

cu corp vid ); 

- Acoladele nu modifică ordinea de execuţie, dar permit tratarea unui grup de instrucţiuni 

ca o singură instrucţiune de către alte instrucţiuni de control (if, while, do, for ş.a). Instrucţiunile 

de control au ca obiect, prin definiţie, o singură instrucţiune. Pentru a extinde domeniul de acţiune 

al acestor instrucţiuni la un grup de operaţii se foloseşte instrucţiunea compusă. 

- Un bloc poate conţine doar o singură instrucţiune, aceasta pentru punerea în evidenţă a 

acţiunii anumitor instrucţiuni. 

- Un bloc nu trebuie terminat cu ’;’ dar nu este greşit dacă se foloseşte (este interpretat ca 

instrucţiune vidă). 

- Dacă un bloc conţine doar instrucţiuni expresie, el se poate înlocui cu o instrucţiune 

expresie în care expresiile iniţiale se separă prin operatorul secvenţial. 

Instrucţiuni de decizie (condiţionale) 

Există următoarele tipuri de instrucţini de decizie if-then, if-then-else, if încuibat (if-

elseifelseif-...-else), switch-case. 

1. Instrucţiunea if 

Instrucţiunea introdusă prin cuvântul cheie if exprimă o decizie binară şi poate avea două 

forme: o formă fără cuvântul else şi o formă cu else: 

 

 Această instrucțiune verifică dacă condiția marcată între cele două paranteze rotunde sunt 

valide, iar dacă sunt valide(true sau 1), se vor executa instrucțiunile imediat următoare. Dacă 

condiția nu este adevărată (false sau 0) se vor executa instrucțiunile din ramura else. Ramura else 

poate să lipsească daca nu este cazul pentru ea, în cazul lipsei else, se vor executa instrucțiunile 

imediat următoare blocului if (după parantezele {} ). 
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 Instrucțiunea de decizie while – ”Atat timp cât” 

Instrucţiunea while exprimă structura de ciclu cu condiţie iniţială şi cu număr necunoscut 

de paşi şi are forma următoare: 

 

 

Se evaluează expresia; dacă valoarea ei este adevărat (diferită de 0 ) se execută 

instructiune, după care se evaluează din nou expresia; daca valoarea este 0, se trece la 

instrucţiunea următoare. Efectul este acela de executare repetată a instrucţiunii conţinute în 

instrucţiunea while cât timp expresia din paranteze are o valoare nenulă (este adevărată). 

Este posibil ca numărul de repetări să fie zero dacă expresia are valoarea zero de la 

început. 
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Instrucțiunea for 

Această instrucțiune este asemănătoare cu instrucțiunea „while”, în sensul ciclicității 

instrucțiunilor din interiorul acesteia, dar diferă prin faptul că numărul ciclurilor care se repeta 

este bine cunoscut (specificat).

 

Se evaluează expresia 1 care are rol de inițializare; se evaluează apoi expresia 2, cu rol de 

condiție - dacă valoarea ei este adevărat (diferită de 0) se execută instrucțiune–corpul ciclului, 

după care se evaluează expresie3, cu rol de actualizare, apoi se evaluează din nou expresie2; dacă 

valoarea este 0, se trece la instrucțiunea următoare. Cu alte cuvinte, instrucțiuna se execută atâta 

timp cât expresia 2 este adevărată, deci de 0 sau de  mai multe ori. Efectul acestei instrucțiuni este 

echivalent cu al secvenței următoare: 
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Instrucțiunea for permite o scriere mult mai compactă decât celelalte două instrucţiuni de 

ciclare, fiind foarte des utilizată în scrierea programelor. 

Instrucțiunea switch 

Selecția multiplă (dintre mai multe cazuri posibile), se poate face cu mai multe instrucțiuni 

if incluse unele în altele sau cu instrucțiunea switch. Instrucțiunea switch face o enumerare a 

cazurilor posibile (fiecare precedat de cuvântul cheie case) folosind o expresie de selecție,cu 

rezultat întreg. Forma generală este: 

 

Se evaluează expresie; dacă se găsește o etichetă având valoarea egală cu a expresiei, se 

execută atât secvența corespunzătoare acelui caz cât şi secvențele de instrucțiuni corespunzătoare 

tuturor cazurilor care urmează (chiar dacă condițiile acestora nu sunt îndeplinite) inclusiv ramura 

de defulat! Această interpretare permite ca mai multe cazuri să folosească în comun aceleași 

operații. Cazul defulat poate lipsi; în cazul în care avem ramura defulat, se intră pe această ramură 

atunci când valoarea expresiei de selecție diferă de toate cazurile enumerate explicit. 

Deseori, cazurile enumerate se exclud reciproc și fiecare secvență de instrucțiuni se 

termină cu break, pentru ca după selecția unui caz să se executa doar prelucrarea corespunzătoare 

unei etichete. 
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Observație: instrucțiunea switch poate fi asociată cu instrucțiunea if-else, cu deosebirea că 

instrucțiunea switch oferă posibilitate mai bunei gestionări ale condițiilor și instrucțiunilor. 

 

Introducere în Arduino 

2. Instalarea programelor pentru mediul Arduino 

 

Instalarea mediului de dezvoltare Arduino Software IDE începe prin descărcarea și 

instalarea ”setup-ului” de pe site-ulcelor de la Arduino ( link -

https://www.arduino.cc/en/Main/Software). Nu este recomandată descărcarea kitului de instalare 

de pe alte site-uri.   

Se descarcă versiunea pentru Windows, accesând butonul Windows Installer, după care 

butonul JUST DOWNLOAD. 

 

După terminarea descărcării se poate trece la instalare. Se lansează installerul pentru 

Arduino și se urmează pașii: 

 

 pasul 1                                                                   pasul 2 

 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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 pasul 3 

 

La finalul instalării, dacă s-au urmat toți pașii, ar trebui ca pe desktop să fie prezentă o 

scurtatură cu logoul celor de la Arduino. Se lansează Arduino cu placuța conectată la portul USB. 

După lansare se selectează tipul de placă pe care o folosim. 

 

3. Programarea Arduino 

Structura de bază a limbajului de programare Arduino este destul de simplă și rulează în 

două părți. Aceste două părți  sau funcții completează blocuri de declarații. 

void setup () 
{ 

declarații ; 
} 
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void loop ( ) 
{ 

declarații; 
} 

  Instrucțiunile din funcția void setup( ) executa o singură dată la începutul funcționării 

plăcuței sau după apăsarea butonului RESET, iar instrucțiunile din funcția void loop(), se 

realizează ciclic în ordine secvențială, până la oprirea alimentării, blocării programului sau 

a unei instrucțiuni return. 

      Deci:  void setup()- Reprezintă locul unde pregătim pini microcontolerului pentru lucru. 

                 void loop() – Reprezintă locul în care codul nostru se va repeata la infant. 

 

{}acoladele:  definesc începutul și sfârșitul blocurilor de funcții și blocurile de 

instrucțiuni, cum ar fi funcția buclă voidă () și instrucțiunile for și if. O acoladă  deschisă trebuie 

să fie întotdeauna urmată de o acoladă închisă.  Acest lucru este adesea denumit ca armăturile 

fiind echilibrate. Balanțele neechilibrate pot duce adesea la erori compilatoare cripte și 

impenetrabile, uneori greu de identificat într-un program mare. 

; punct şi virgulă: pentru a încheia o declarație și elemente separate ale programului, 

trebuie folosit un punct și o virgulă. Punct și virgula este, de asemenea, utilizat pentru a separa 

elementele dintr-o buclă. 

Obs.: Uitarea încheieri unei linii cu   punct și virgulă va duce la o eroare de compilator. 

/ * ... */ Am blocat comentariile: blocarea comentariilor  cu mai multe linii reprezintă 

zone de text ignorate de program și sunt utilizate pentru descrieri de coduri mari sau pentru 

comentarii care îi ajută și pe alții să înțeleagă părți ale programului. Ele încep cu / * și se termină 

cu * / și pot acoperi mai multe rânduri. 

Deci: încep cu / * și se termină cu * / și se pot întinde pe mai multe linii. 

// Sunt un singur comentariu: comenzile pe un singur rând sunt adesea folosite după o 

declarație validă pentru a oferi mai multe informații despre ceea ce realizează declarația sau 

pentru a oferi un memento viitor. 

Deci: încep cu // și ține până la sfârșitul liniei curente 

Variabile 

            O variabilă este o metodă de denumire și stocare a unei valori numerice pentru utilizarea 

ulterioară de către program. După cum sugerează și numele lor, variabilele sunt numere care pot fi 
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schimbate în mod continuu, spre deosebire de constantele a căror valoare nu se schimbă niciodată. 

O variabilă trebuie declarată și opțional atribuită valorii care trebuie să fie stocată. 

O variabilă poate fi declarată la începutul programului înainte de void setup (), local în 

interiorul funcțiilor și, uneori, într-un bloc de instrucțiuni, cum ar fi buclele. În cazul în care 

variabila este declarată determină scopul variabilei sau capacitatea anumitor părți ale unui 

program de a utiliza variabila. Astfel, variabilele pot fi: 

-  variabilă globală: poate fi văzută și utilizată de fiecare funcție și instrucțiune dintr-un 

program. Această variabilă este declarată la începutul programului, înainte de funcția void setup 

().  

- variabilă locală: este definită în interiorul unei funcții sau ca parte a unei bucle. Este 

vizibilă și poate fi utilizată numai în interiorul funcției în care a fost declarată.  

 Prin urmare, este posibil să existe două sau mai multe variabile cu același nume în 

diferite părți ale aceluiași program care conțin valori diferite. Asigurarea că doar o funcție are 

acces la variabilele sale simplifică programul și reduce potențialul de erori de programare. 

 Byte 

 Byte stochează o valoare numerică pe 8 biți fără puncte zecimale. Au o gamă de 0-255. 

               int 

               Întregii reprezintă tipul de date primare pentru stocarea numerelor fără puncte zecimale 

și stochează o valoare de 16 biți cu un interval de 32.767 până la -32.768. 

Observație: Variabilele întregi  vor rula dacă sunt forțate să depășească valorile lor 

maxime sau minime printr-o atribuire sau o comparație. 

  long 

             Dată de mărime extinsă pentru numere întregi lungi, fără puncte zecimale, stocată la o 

valoare pe 32 de biți, cu un interval de 2 147 473 647 până la -2, 147 483 648. 

 float 

Un tip de date pentru numere cu virgulă sau numere care au un punct zecimal. Numerele 

cu virgulă au o rezoluție mai mare decât numerele întregi și sunt stocate ca valoare pe 32 de biți, 

cu un interval de 3.4028235E + 38 până la -3.4028235E + 38. 

Observație: Numerele cu  virgulă nu sunt precise și pot genera rezultate stranii atunci când 

sunt comparate. Valoarea matematică a numerelor cu virgulă este, de asemenea, mult mai lentă 

decât cea a întregului în efectuarea calculelor, deci ar trebui evitată dacă este posibil. 
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arrays 

O mulțime este o colecție de valori care sunt accesate cu un număr de index. Orice valoare 

din mulțime poate fi denumită apelând numele mulțimii și numărul de index al valorii. Mulțimile 

sunt indexate la zero, prima valoare fiind cu indexul 0. O mulțime trebuie să fie declarată și 

opțional i se atribuite valori înainte ca acestea să poată fi utilizate. 

Constante 

           Limbajul Arduino are câteva valori predefinite, numite constante. Ele sunt folosite pentru a 

face programele mai ușor de citit. Constantele sunt clasificate în grupuri: 

true/false 

Acestea sunt constante Booleene care definesc nivele logice. FALSE este ușor de definit 

ca 0 (zero), în timp ce TRUE este deseori definit ca 1, dar poate fi orice altceva decât zero. Deci, 

într-un sens Boolean, -1, 2 și -200 sunt de asemenea definite ca TRUE. 

high / low 

Aceste constante definesc nivelele de pini ca HIGH sau LOW și se folosesc la citirea sau 

scrierea la pini digitali. HIGH este definit ca nivel logic 1, ON sau 5 volți în timp ce LOW este 

logic 0, OFF sau 0 volți. 

input/output 

Constantele utilizate cu funcția pinMode () pentru a defini modul de conectare a unui pin 

digital fie ca INPUT sau OUTPUT. 

if 

if  testează dacă o anumită condiție a fost atinsă, cum ar fi o valoare analogică depășind un 

anumit număr, și execută orice declarații din interiorul parantezelor dacă afirmația este adevărată. 

Dacă este falsă, programul trece peste instrucțiune. 

if... else 

if... else permite "luarea deciziilor" fie "sau".  

for 

Instrucțiunea for este utilizată pentru a repeta un bloc de afirmații închise în brațele buclei 

de câte ori a fost specificat. Un contor de incrementare este adesea folosit pentru a incrementa și a 

termina buclă. Există trei părți, separate prin punct și virgulă (;), în antetul buclă for: inițiere; 

condiție ; expresie. 
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while 

 Buclele while vor rula continuu și la infinit până când expresia din interiorul parantezei 

devine falsă. Ceva trebuie să schimbe variabila testată sau bucla while ce nu va ieși niciodată. 

Aceasta ar putea apărea în cod ca și  cum ar fi o variabilă incrementală sau o condiție externă, ca 

de exemplu testarea unui senzor. 

do-while 

Bucla do este o buclă condusă în partea de jos, care funcționează în același mod ca și 

bucla while, cu excepția faptului că starea este testată la sfârșitul buclei, astfel încât bucla va 

funcționa întotdeauna cel puțin o dată. 

pinMode  

          Este folosită în void setup () pentru a configura un pin specificat pentru a se comporta ca 

INPUT sau OUTPUT 

digitalRead  

           Citește valoarea dintr-un pin digital specificat, rezultatul fie HIGH sau LOW. PIN-ul poate 

fi specificat fie ca variabilă, fie ca constantă (0-13). 

digitalWrite  

Expune fie nivelul logic HIGH, fie LOW la (pornește sau oprește) un pin digital 

specificat. PIN-ul poate fi specificat fie ca variabilă, fie ca constantă (0-13). 

analogRead  

            Citește valoarea dintr-un pin analogic specificat, cu o rezoluție de 10 biți. Această funcție 

funcționează doar pe pinii analogi (0-5). Valorile întregi rezultate variază de la 0 la 1023. 

Observație: Pinurile analogice, spre deosebire de cele digitale, nu trebuie să fie declarate 

ca INPUT sau OUTPUT. 

 

5.2.2 Limbajul Microsoft MakeCode-JavaScript (executantul – MICRO: BIT) 

 

Instalarea programului 

Se deschide makecode.com și se selectează editorul de coduri micro: bit. 

http://makecode.com/
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Turul Microsoft MakeCode 

 

 

La începutul unui nou proiect, vor exista două blocuri albastre, „on start" și „forever" în 

spațiul de lucru de codare. Aceste două blocuri sunt manipulatoare de evenimente. Un manipulant 

de evenimente este o ordine stabilită care răspunde unui eveniment. 

Sfaturi pentru unelte - plasați cursorul peste orice bloc până când apare o pictogramă de 

mână și se va afișa o casetă de text mică care vă va spune ce face  blocul respectiv, în același timp 

va apărea și codul echivalent în JavaScript. Plasarea cursorului peste codul JavaScript are același 

efect. Făcând clic dreapta pe orice bloc se deschid mai multe variante de lucru cu blocul respectiv; 

selecctând Ajutor se  deschide documentația de referință. 

 În  scrierea programelor este suficient a se lua diferite blocuri din 

instrumentele de lucru.  

 

   Proiect nou 
Blocuri sau program 

JavaScript 

Tutorial 

pentru prima 

utilizare 

Simulator 

Instrumente 

de lucru 

Spațiu de 

lucru 

Numele proiectului și 

salvare pe calculator 

Descărcarea programului pe 

calculator 
Ascunde sau afișează 

panoul simulator 
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 5.3 Inteligența artificială 

 

Inteligența artificială (AI) reprezintă capacitatea unui calculator digital sau a unui robot 

controlat de calculator de a îndeplini sarcini asociate în mod obișnuit cu ființele inteligente. 

Termenul este frecvent aplicat proiectelor de dezvoltare a sistemelor înzestrate cu procese 

intelectuale caracteristice oamenilor, cum ar fi capacitatea de a raționa, de a descoperi sensul, de a 

generaliza sau de a învăța din experiența trecută.  

În mod colocvial, termenul "inteligență artificială" se aplică atunci când o mașină imită  

"rezolvarea problemelor."  

Inteligența artificială este, fără îndoială, cel mai interesant domeniu din robotică. Cu 

siguranță este cel mai controversat: toată lumea este de acord că un robot poate lucra într-o linie 

de asamblare, dar nu există niciun consens cu privire la faptul dacă un robot poate fi vreodată 

inteligent. 

  Ca și însuși termenul "robot", inteligența artificială este greu de definit. Ultimul AI ar fi o 

recreere a procesului de gândire umană - o mașină fabricată de om cu abilitățile noastre 

intelectuale. Aceasta ar include abilitatea de a învăța despre orice, capacitatea de a raționa, 

capacitatea de a folosi limbajul și abilitatea de a formula idei originale. Robotiștii nu se apropie de 

acest nivel de inteligență artificială, dar au făcut multe progres. Mașinile AI de astăzi pot replica 

anumite elemente specifice ale abilităților intelectuale.  
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