
Programa Intermediari 

Lectie Activitate 

1 Introducere 
    Introducerea profesorilor si cunoasterea participantilor 
    Prezentarea structurii cursurilor 
   Dezbatere despre rolul roboticii in viata de zi cu zi cat si importanta fiecarei ramuri 
    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 Recapitulare curent electric: 
  Definirea curentului electric 
  Unitati de masura 
  Tipuri de curent electric (alternativ / continu) 
  Masuri de precautie care trebuiesc luate pentru a nu ne electrocuta 
 
Recapitulare componente electrice: 
  Prezentarea de diverse componente electrice  
  Care este rolul componentelor electrice pe o placa electronica 
  Masurarea tensiunii si a curentului folosind un multimetru pe o placa de teste 
  Construirea de catre cursanti a unui circuit electric pe breadboard folosind LED-uri, rezistente, 
butoane si baterii cat si verificarea cu multimetru daca ce au construit este corelat cu ce s-a 
calculat anterior. 

3 Recapitulare Arduino 
  La ce ne ajuta o placa Arduino in robotica 
  Care sunt componentele cheie de pe placa Arduino 
  Sintaxa programului 

4 Recapitularea functiilor principale din Arduino 
 

5 Introducere in masurari electrice. 
Asamblarea de circuite folosind un breadboard. 
Masurarea rezostentelor electrice 

6 Recapitularea senzorilor Arduino 
Masurarea diferitelor semnale emise de senzori. 

7 Controlul pe motoare: 
Recapitulat functia pentru a controla rotile robotului. 
Masurarea curentului consumat de motoare la diferite sarcini aplicate 

8 Asamblarea robotului 
 
 



9 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 

10 Introducere in modulul bluetooth. 
Prezentarea comunicarii seriale 
Implementarea modulului bluetooth in program 
Trimis comenzi la calculator de pe un dispozitiv mobil cu ajutorul robotului 

11 Citirea senzorilor de la distanta folosind modulul bluetooth si un terminal de comunicare seriala  
Controlat robotul cu ajutorul unui dispozitiv mobil folosind un terminal de comunicare seriala 
(putty) 

12 Implementarea unui program pe robot a.i. Robotul sa aibe diferite aplicatii utile 

13 Integrata lucrurilor implementate in lectia anterioara intr-o aplicatie deja construita (aplicatia o 
sa ruleze pe windows, (posibil sa o fac si pe android) 

14 Pregatire pentru concurs 

15 Concurs cu premii. 

 


