
Programa Incepatori 
 

Lectie Activitate 

1 Introducere 
    Introducerea profesorilor si cunoasterea participantilor 
    Prezentarea structurii cursurilor 
    Prezentarea celor 3 ramuri ale roboticii si ce notiuni trebuie sa ai pentru a construi un robot.  
    Dezbatere despre rolul roboticii in viata de zi cu zi 
    Prezentarea si inmanarea kitului de robot cat si o demonstratie cu robotul din kit gata 
asamblat si programat. 
   Prezentare roboti de competitie de tip mini-sumo si linefollower 

2 Curentul electric: 
  Definirea curentului electric 
  Unitati de masura 
  Tipuri de curent electric (alternativ / continu) 
  Masuri de precautie care trebuiesc luate pentru a nu ne electrocuta 

3 Componente electrice: 
  Prezentarea de diverse componente electrice  
  Care este rolul componentelor electrice pe o placa electronica 
  Circuitul serie si circuitul paralel 
  Prezentarea de circuite electrice 
  Identificarea componentelor electronice pe o placa PCB  
  Construirea de catre cursanti a unui circuit electric pe breadboard folosind LED-uri, rezistente, 
butoane si baterii. 

4 Introducere in platforma Arduino 
  Ce face o placa de dezvoltare 
  La ce ne ajuta o placa Arduino in robotica 
  Care sunt componentele cheie de pe placa Arduino 
  Prezentarea programului care ne ajuta sa programam o placuta Arduino 
  Sintaxa programului 

5 Functii de output in Arduino 
Functii de input in Arduino 
Aprinderea de LED-uri in functie de comanda primita de la senzori (Structura IF) 
Structura While 
Structura for 
 

6 Asamblarea robotului  

7 Controlul pe motoare: 
Invatat sa controlam o roata folosind un motordriver 
Invatat cum se construieste o functie 
 



8 Implementat o functie pentru a controla rotile robotului. 
Testat functia respectiva folosind delayuri 

9 Prezentare tipuri de senzori pentru Arduino 
Citirea senzorului de tip sonar  
Consruit un program astfel incat robotul sa nu se loveasca de pereti cand se plimba 

10 Citirea senzorilor de linie (senzori analogici) 
Citirea senzorului de temperatura 
Construit un program folosind senzorii exemplificati anterior 

11 Crearea unui program pentru robot folosind motoarele, senzorul de distanta cat si difuzorul. 
Programul o sa fie facut individal, copii gandind singuri algoritml robotului si implementarea lui 
folosind notiunile invatate anterior 

12 Implementarea unui program de tip linefollower pentru robot bazandu-se pe cazuri de if/else. 
Robotul va trebui sa fie pornit si oprit folosind un buton de tip push. 

13 Tips and tricks pentru robotul de linefollower astfel incat sa urmareasca traseul mai repede 
Calibrarea robotului pentru traseu 

14 Pregatire pentru concurs 

15 Concurs cu premii. 

 


