
Petre OGRUłAN

ContribuŃii la 

educaŃia studenŃilor 

la inginerie prin 

implicare



Petre OGRUŢAN 

 

 

 

 

 

 

Contribuţii la educaţia 

studenţilor la inginerie 

prin implicare 

 

 

 

 

 
Editura Mediamira 

Cluj-Napoca, 2014 
 



 

Petre OGRUŢAN 



 1

 

Contribuţii la educaţia studenţilor la inginerie prin 

implicare 

 

Cuprins 

 

 

Radu Munteanu- Introducere la o lucrare inedită 3 

1.Introducere 14 

 1.1.Contextul şi istoria scrierii acestei cărţi 14 

 1.2.Educaţia prin implicare 18 

 1.3.Rezumat 20 

 1.4.Succesul iniţiativelor descrise 24 

   

2.Calculatoare 27 

 2.1. Un nou mod de desfăşurare a disciplinei de Memorii şi Echipamente 

Periferice la specializarea Calculatoare care include metode de creştere a 

implicării 

28 

  2.1.1.Introducere 28 

  2.1.2.Conţinutul disciplinei 30 

  2.1.3.Istoria calculatoarelor şi importanţa acesteia pentru 

educaţie 

31 

  2.1.4.Exemplu de curs- Unităţi magnetice 34 

  2.1.5.Miniproiect 35 

  2.1.6.Rezultate ale feedback-ului studenţilor 36 

  2.1.7.Concluzii 39 

 2.2. Primul contact cu disciplina de interfaţare prin lucrări de laborator 

care utilizează porturi de intrare ieşire pentru dezvoltarea creativităţii 
41 

  2.2.1.Introducere 41 

  2.2.2.Descrierea modulului şi a lucrărilor de laborator 42 

  2.2.3. Aplicarea conceptului de lucru la studiul interfeţei USB 46 

  2.2.4. Evaluarea rezultatelor aplicării metodei propuse 49 

  2.2.5.Discuţii şi concluzii 52 

 2.3.Importanţa comenzilor AT pentru programarea interfeţelor şi 

învăţarea  lor prin implicare 
53 

  2.3.1.Introducere 55 

  2.3.2.Comenzi AT în interfeţe de comunicaţii 56 

  2.3.3.Desfăşurarea activităţii 62 

  2.3.4.Rezultate şi concluzii 66 

 2.4. Aspecte educaţionale ale relaţiei calculator mediu 72 

C



 2

  2.4.1.Introducere 72 

  2.4.2.Problemele discutate cu studenţii 73 

  2.4.3.Simulări 80 

  2.4.4.Rezultate şi concluzii 83 

    

3.Compatibilitate electromagnetică 86 

 3.1.Creşterea implicării la disciplina de Compatibilitate 

Electromagnetică prin diversificarea activităţii 
87 

  3.1.1.Introducere 87 

  3.1.2.Modul de desfăşurare a disciplinei 88 

  3.1.3.Descrierea studiului pilot 91 

  3.1.4. Concluzii 93 

 3.2. Laboratoare pentru analiza evoluţiei becurilor din punctul de vedere 

al eficienţei energetice şi a compatibilităţii electromagnetice 
95 

  3.2.1.Introducere 96 

  3.2.2.Becuri 96 

  3.2.3.Miniproiect  98 

  
3.2.4. Lucrare de laborator pentru determinarea perturbaţiilor 

generate în mediu şi dispozitiv pentru comanda alimentării 
102 

  3.2.5. Rezultate şi concluzii 107 

 3.3. Miniproiect şi simulare 109 

  3.3.1.Introducere 109 

  3.3.2. Simularea în proiectul de măsurare a concentraţiei de 

Radon în aer 

110 

  
3.3.3. Stimularea creativităţii prin ieşiri pe teren pentru 

măsurarea radiaţiei 
114 

  3.3.4. Rezultate şi concluzii 120 

 3.4. Comparaţie între calculul analitic al ecranelor şi simulare 123 

  3.4.1. Introducere 123 

  3.4.2. Calculul ecranelor 124 

  3.4.3.Aplicaţii care pun în evidenţă avantajele simulării 128 

  3.4.4. Rezultate şi discuţii 132 

  3.4.5. Concluzii 137 

    

4.Implicarea reciprocă 138 

 4.1.Introducere 139 

 4.2.Relaţii profesionale prin Facebook 142 

 4.3.Concluzii 

 

148 

   

Bibliografie 151 



 3

Introducere la o lucrare inedită 

 

Școala este o mare întreprindere a spiritului care, până la urmă, ne 
lasă să înțelegem că, deși cu toții trăim sub același cer, nu avem cu toții 
același orizont.  În acest context universitatea generează competențe care 
să permită articularea abilităților dobândite cu necesitățile existenței, prin 
implicare pentru o dezvoltare sustenabilă.  

 Dar, în general, a urma o rută educațională cu implicarea personală a 
principalilor actori ( studenții) nu înseamnă neapărat a-i face pe aceștia să 
citească, ci a-i face să gândească, iar fiecare, prin implicare, se străduiește 
apoi să calce pe urmele dascălilor, dar nu pentru a-i urma pe ei, cât pentru a 
se depăși pe sine.  

 Un astfel de proces este orientat spre viitor și implică o investiție în 
capital uman și material pe termen lung, context în care se impune 
stabilirea unor scopuri clare și dimensionarea corectă a resurselor necesare 
pentru a câștiga un viitor specialist convins de menirea sa ce poate fi 
evaluată prin implicare. 

 ”Cunoașterea înseamnă putere”, și nu poate fi gândită în afara unui 
sistem de valori și de moralitate. În întemeierea sistemelor de educație, 
Confucius, Napoleon sau Humboldt au înțeles că nu poate exista o societate 
în lipsa valorilor morale și implicarea individului în formare, fiindcă 
abandonarea acestora va duce la indiferență, iresponsabilitate și cinism.  

 Universitățile înțeleg că înainte de a aborda chestiunea 
responsabilității, criza actuală demonstrează că o creștere durabilă nu 
poate fi în sine un obiectiv pe termen lung. Cine consideră creșterea 
economică durabilă ca sens al obiectivului său, va fi derutat în perioada de 
criză. În acest context universitățile au toate motivele să înțeleagă faptul că 
ne aflăm într-un punct de cotitură a istoriei, în care pregătirea academică de 
succes trebuie realizată cu precădere prin implicarea conștientă a 
studentului. 

 Privind cu stăruință spre lume înțelegem mai bine ca oricând că trăim 
o schimbare majoră în care independența spiritului și depășirea 
paradigmelor conduc la inovație, iar inovația devine importantă ca valoarea 
tradiției, iar cartea profesorului Petre Ogruțan este un demers în acest sens. 

 Această lucrare este cu atât mai importantă cu cât ne deplasăm spre 
educația digitală printr-un proces de ”alfabetizare” digitală din mers, ca o 
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adaptare continuă la un viitor ce se apropie din ce în ce mai mult de 
prezent. 

 Din acest motiv consider că o excursie prin istoria tehnicii de calcul, și 
nu numai, este utilă pentru a contura și mai bine ideile cărții profesorului 
Petre Ogruțan. Fiindcă acest instrument de lucru conduce la o altă formă de 
implicare și la un raport ”om-mașină” ce produce valoare intelectuală 
adăugată. Construirea unei mașini inteligente presupune o bună cunoaștere 
a inteligenței umane. Ea conține inspirația reciprocă pe care și-o transmit 
mașinile și oamenii în interacțiunea lor devenită semn distinctiv al 
viitorului.  

 Și totul a pornit de la nevoia omului de a socoti, de a aprecia pentru ca 
apoi să decidă… 

 Istoria ne spune că primul dispozitiv de a socoti are o vârstă 
multimilenară, fiind alcătuit din bile ce culisau pe niște tije care erau alocate 
unităților, zecilor și sutelor. El a rezistat multă vreme fiind regăsit în Rusia 
(sciot), China (souan pan) și în Japonia (soro-ban). Apoi, după ani, un tip 
particular al acestui dispozitiv numit ”abac” a dat naștere la configurația sa 
unei instituții a monarhiei britanice ”eșichierul”, care este ministrul 
finanțelor. 

 Un profesor (Wilhelm Schickard) de la Universitatea din Heidelberg a 
construit în 1624 prima mașină aritmetică pentru calculul celor patru 
operații și l-a numit ”ceas pentru calcule”.  

 În 1642, francezul Blaise Pascal (1623-1662) a realizat la Paris o 
mașina pentru calcule numerice, care permitea și conversia diferitelor 
monede ale timpului. Apoi, în 1672, Leibnitz realizează o mașină de calcul 
bazată pe angrenaje și transmisii mecanice, care pe lângă cele patru operații 
efectua și extrăgea rădăcini pătratice. Următoarea etapă în perfecționarea 
sistemelor de calcul se produce după aproximativ 150 de ani, în jurul anului 
1833, când matematicianul englez Charles Babbage a conceput un sistem de 
calcul în care instrucțiunile pentru execuția operațiilor aveau ca suport o 
bandă perforată. Inventatorul a colaborat cu Ada Byron, fiica celebrului 
poet englez, care devine prima programatoare din lume. Așa se face că în 
memoria acesteia, Lady Augusta Ada Byron, contesă de Lovelace, a fost 
botezat un limbaj de programare realizat în 1979 de către firma Honeywell-
Bull, la cererea Departamentului Apărării din SUA. 

 Referitor la algoritmii de calcul, trebuie amintit că primii algoritmi au 
fost folosiți cu 1800 de ani înaintea erei creștine, în epoca lui Hammurabi, 
de către matematicienii Babilonului, pentru rezolvarea unor probleme 
numerice legate de astronomie. Cuvântul ”algoritm” este însă de dată mult 
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mai recentă (anul 825), provenind de la ultimul nume al savantului persan 
Al-Khowarizmi, cel care în tratatul său ”De numero indorum” (Privitor la 
arta hindusă a calculelor) oferă un set de reguli de calcul cu numere indo-
arabe. 

 Un alt pas în dezvoltarea tehnicii de calcul îl face americanul Hollerith 
(1860-1929), care realizează pentru recensământul american din 1890 o 
mașină de calcul electromecanică având cartele perforate cu 210 casete, 
fiecare corespunzând unei informații codificate care caracterizează 
cetățeanul recenzat. 

 În continuare, procesul este legat de disputele privind paternitatea 
asupra calculatorului ce lucra în sistem binar. Cine l-a realizat primul, 
Konrad Zuse în 1931, sau americanul G. Stibitz care a utilizat algebra Boole 
în mașina sa binară din laboratoarele Bell? 

 În 1936, ungurul Alan Turing ajunge la Universitatea din Princeton 
(New Jersey), unde – împreună cu programatorul argentinian A. Church – 
realizează ”mașina lui Turing” , capabilă să calculeze toate funcțiile 
calculabile.  

 După mai bine de un veac de la mașina lui Babbage, Von Neuman 
dezvoltă conceptul de program memorat. Alegerile logice puteau avea loc în 
mașină, iar instrucțiunile puteau fi modificate pe calculator în timpul 
procesului. Pe acest principiu, Von Neuman, Eckert, Man-Chley și Goldstine 
realizează între 1945-1948 ordinatorul de la Institutul pentru Studii 
Avansate de la Princeton (EDVAC), cu program înregistrat.  

 Calculatorul electronic este atribuit lui Howard Allen (1944), dar John 
Manchley și John Eckert se află la originea primului calculator electronic 
universal, în 1946. Acest calculator a costat imens (peste 10 milioane de 
dolari), folosind 18.000 de tuburi electronice și cântărea peste 30 de tone. 

 O nouă generație de calculatoare se dezvoltă între anii 1957-1963, pe 
bază de tranzistoare, fiind caracterizate de prezența memoriilor. Apoi, în 
perioada următoare, până în anul 1981, tehnologia hardware face apel la 
memorii cu semiconductoare și la discuri magnetice, concomitent cu 
evoluția limbajelor. După 1982, apare generația bazată pe circuite integrate 
și calculatoarele devin de 3.000 de ori mai rapide față de primele. Urmează 
PC-urile de mare performanță.  

 Internetul a apărut cu aproape o jumătate de secol în urmă când 
Departamentul Apărării SUA a decis realizarea unui sistem prin care 
rețeaua sa de comunicații să fie legată cu diferite rețele radio și satelit. Așa 
s-a născut, la început, modelul ARPAnet prin care se realiza comunicarea 



 6

între un calculator sursă și unul destinație. Acum trei decenii, rețeaua 
Internet avea doar câteva sute de utilizatori, însă în următorii ani numărul 
lor a crescut imens. Cu toate acestea, în anii ’80, costul ridicat al 
închirierilor de linie telefonică pe distanță mare apărea ca un impediment, 
iar depășirea acestuia s-a făcut prin înființarea unor centre zonale 
interconectate cu altele mai mari, deservite de supercalculatoare capabile 
să satisfacă un trafic extrem de mare.  Astfel, serverele centrale au ajuns să 
stocheze o cantitate imensă de informație ce poate fi accesată de pe orice 
calculator conectat la unul din centralele zonale. 

 Începând cu 1990, prețul calculatoarelor a început să scadă, fiind din 
ce în ce mai accesibile. Dacă în 1998 s-au vândut 50 de milioane de 
calculatoare, față de 35 de milioane de automobile, rolul esențial al acestui 
fenomen îl constituie Internetul, care-şi dublează aria de acoperire în 
fiecare an.  

 Zecile de milioane de utilizatori ai Internetului caută un singur lucru: 
INFORMAȚIA, pe care o obține de la două categorii de resurse- oameni și 
calculatoare… 

 Astfel, în societatea erei informaționale, informația este o resursă 
strategică și fundamentală, similară capitalului din societatea industrială. În 
conformitate cu rapoartele prezentate de ”European Information 
Technology Observatory”, dezvoltarea programelor (software) și a 
serviciilor asociate reprezintă o pondere de 45% din domeniul tehnologiei 
informațiilor și al comunicației, având o rată de creștere de 10% anual. Deși 
invențiile pentru dezvoltarea programelor sunt foarte reduse față de alte 
ramuri industriale, produsele software au o valoarea adăugată mare și de 
tip intelectual.  

 Concepția Internetului se aseamănă cu cea a ”autostrăzii 
informaționale” (Information Superhighway), concept introdus de 
vicepreședintele Al Gore și materializat de Bill Gates, stăpânul de la 
Microsoft. Internetul permite accesarea a milioane de servere de pe toată 
planeta, din 190 de țări, iar utilizatorul poate găsi răspuns la orice întrebare 
sau să trimită mesaje instantaneu și oriunde…. 

 Dar canalele de comunicații impuneau restricții și s-a procedat la 
înlocuirea lor cu fibra optică, dublată de tehnologia digitală care permite 
transferul informației video la cerere. World Wide Web sau WWW este 
facilitatea Internetului, permițând vizualizarea grafică a informației. Pe Web 
se poate vehicula documentație multimedia pe baza standardului HTML 
(HyperText Markup Language), iar Web-ul a devenit cel mai amplu sistem 
de informații din lume. 
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 Apariția în anul 1990 a Web-ului și a browser-elor a generat încă din 
1994 o creștere exponențială a utilizatorilor si , mai ales, a serviciilor prin 
Internet. Accesul în mod grafic la informațiile din Web se face cu ajutorul 
unor programe de tip client (interfețe grafice), denumite browser. La ora 
actuală, Web-ul este cel mai dinamic fenomen din lume, iar numărul 
utilizatorilor s-a triplat în ultimii doi ani, subliniind că 81% dintre 
utilizatori folosesc acest mediu de informare pentru a căuta produse și 
servicii. Iar acest mod de lucru poate schimba lumea.  

 Când faci ceva sau schimbi ceva din obișnuitul tău, trebuie să 
gândești, fiindcă pe cărarea timpului uneori spiritul uman își răscumpără 
neștiință prin greșeli… 

 Mă gândesc la Samuel Butler, acel scriitor englez din secolul XIX, care 
în romanul său ”Erewhon” abordează raportul ”om-mașină”. Butler a fost 
contemporan cu Darwin și Lorenz, Crookes și Stoney, în epoca în care se 
descoperă razele X, se dezvoltă automobilul, se realizează sinteze chimice 
importante, oțelul și betonul se folosesc în construcții, în epoca în care au 
fost inventate mașinile electrice, telegrafia, iar Edison era celebru.  

 Sigur, romanul lui Butler este utopic, iar după cum bine argumenta 
Huxley, utopia reflectă o mentalitate a unui mediu într-o epocă. Dar, utopia 
lui Butler din capitolul ”Cartea mașinilor” este depășită infinit de realitatea 
actuală. Azi, pe măsură ce ni se clarifică țelurile, totul pare din ce în ce mai 
complicat, iar apariția roboților inteligenți programează o perspectivă mai 
complexă. De exemplu, roboții războinici sunt mai războinici decât oamenii. 
Dacă ura lor nu este ștearsă din ”program” poate dura o eternitate, dar 
această consecvență este puțin probabilă la om. Roboții sunt docili, dar au 
cruzimea mașinii care ignoră prietenia sau schimbul de păreri. Ei 
analizează, selectează, decid, acționează, sunt eficienți, dar nu râd, nu au 
regrete, nu sunt optimiști sau sceptici. Așa se face că de la un nivel în sus, 
omul este inegalabil, după cum robotul este inegalabil, de la un nivel în jos.  

 Cred că ne-ar fi frică dacă un robot ar decide asupra dreptății sau 
vieții oamenilor.  

 Secole de-a rândul omul a lucrat într-o concepție ce părea veșnică, dar 
observăm că un neologism câștigă din ce în ce mai mult teren în domeniul 
activității umane, schimbând opinia tradițională despre angajat și muncă. 
Este vorba de ”teleworking”. 

 Pe baza acestui concept, calculatorul și mijloacele de comunicație au 
făcut posibilă flexibilitatea locului de muncă și apariția lucrătorilor 
”nomazi” ce constituie o telecomunitate în sens virtual. 
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 Acest mod de a lucra ”la domiciliu” a fost promovat pentru prima dată 
de Jack Nilles, care a introdus noțiunea de ”telecomutator” – regăsită și în 
cartea de anticipație ”Telecomutatorii” (1987) a cunoscutului avangardist 
Francis Kinsman, dar în Europa, la încurajarea primită din partea Comisiei 
Europene, s-a încetățenit termenul de ”telelucrător” . Prin el se definește o 
persoană care lucrează acasă tot timpul sau parțial, pe bază de contract, 
semiangajat sau liber profesionist, legal sau ilicit. În acest sens, 
”teleworking”-ul apare ca un element al societății informaționale cu mari 
implicații tehnice, economice, sociale, psihologice etc, care promovează 
natural estomparea frontierelor dintre state.  

Acest nou concept de existență mă fascinează atât de mult, încât 
barbara ispravă a lui Prometeu îmi pare o obsesie luminoasă sau o poveste 
visată în somn, ca o boală a soarelui sau o revanșă asupra ploilor. Fiindcă 
speranța noastră devine la rândul ei virtuală, la fel ca apa ce se scurge peste 
somnul liniștit și orb al pietrelor. 

 Noul concept încurajează lucrul flexibil (Flexible Working), departe 
de firmă, dar apar și fenomene concentrative după cum demonstrează 
experiența firmelor American Express și Dell, care au integrat în centrele 
zonale telelucrătorii dispersați pe un larg areal geografic. Sigur, comutarea 
virtuală a activităților poate fi dictată și de facilitățile fiscale oferite de 
anumite zone geografice (offshore), iar profesionistul devine ”nomad”, 
lucrând oriunde se află la un moment dat, prin Internet.  

 Este posibilă apariția unor centre zonale pentru cei ce vor lucra acasă 
sau la sediul firmelor. Ele vor aparține unor telecomunității virtuale care 
vor promova accesul la distanță de tip ”front office” și ”back office”, 
generând o serie de modificări funcționale în toate domeniile de activitate. 
Dar, concentrarea grupurilor de lucru dispersate la nivel global poate 
conduce la avantajul lucrului de tip ”24 de ore din 24” prin ștafeta fusului 
orar. Sigur, fabricile virtuale, companiile virtuale sau chiar orașele virtuale 
vor fi realități frecvente în următorii 3-5 ani.  

 Din alt punct de vedere, rețelele electronice deschise (Open Electronic 
Networking) vor genera o presiune asupra costurilor și a calității serviciilor 
în contextul unei economii virtuale de rețea în care telecomerțul devine 
elementul esențial. 

 Avantajele ”economiei de rețea” se răsfrâng atât asupra companiilor, 
cât și asupra individului. Astfel, productivitatea va crește în condițiile de 
stabilitate a unui personal condus prin mijloace flexibile, echilibrul dintre 
serviciu și familie va câștiga prin umanizare, iar activitatea comunității va 
evolua în forme și conținut. Nu în ultimul rând ”teleworking”-ul va influența 
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traficul rutier, aerian și poluarea, oferind totodată oportunități de lucru din 
ce în ce mai mari, chiar și pentru persoanele handicapate. 

 Deși perspectiva este optimistă, realitatea de până acum scoate în 
evidență și fenomene care se acutizează. În această categorie intră aspecte 
juridice de autentificare și armonizare a legislației dintre țări, dar și 
problemele de securitate și plăți. Ținând cont de acestea, într-un document 
al Comunității Europene pentru stabilirea strategiei de relansare 
economică, se arată că pentru realizarea rețelei continentale de 
telecomunicații s-au alocat 67 de miliarde de euro, pentru perioada 1994-
1999, dintre care 3 miliarde pentru „teleworking”. 

 Noua tehnologie informatică, dar mai ales Internetul, a luat o 
amploare excepțională. Ne punem întrebarea dacă societatea noastră este 
pregătită pentru această eră informațională care șterge diferența dintre 
”homo faber” și ”homo sapiens”. Un răspuns ar consta și prin faptul că 
aproape 7.000 de tineri proaspăt absolvenți de facultate din România 
activează în universitățile americane și europene sau la marile companii de 
calculatoare și telecomunicații: IBM, Texas Instruments, Microsoft, National 
Instruments, Motorola, Northern Telecom, ITT, Matra, Siemens, Ericson și 
multe altele. 

 Numai la nivelul anului 2000 piața europeană din domeniu a absorbit 
262 de miliarde de euro, din care 121 de miliarde pentru calculatoare și 
141 de miliarde pentru comunicații. Apoi pe plan mondial se constată o 
evoluție din ce în ce mai puternică a serviciilor informatice raportate la 
valoarea echipamentelor, care în 1999 a atins raportul de 600 de miliarde 
dolari – servicii/ 350miliarde de dolari echipamente. Un alt indicator 
relevant pentru societatea informațională este ”consumul” de electronică pe 
cap de locuitor. O comparație în perimetrul Europei de Est situează 
România cu 23 dolari/locuitor și an, pe ultimul loc. În Europa de Vest, acest 
indicator este la nivel de 850 de dolari, iar în SUA și Japonia depășește 1000 
de dolari/locuitor și an. Din alt punct de vedere, atingerea unui nivel de 
consum de 500 de dolari/locuitor și an în România reprezintă un efort 
financiar de 11 miliarde de dolari anual, cifră comparabilă cu bilanțul 
comerțului extern global al țării. 

 Sigur, doar viitorul ne va arăta adevărata față a lucrurilor. Dar, uneori 
viitorul pare o legendă pe care părinții o transmit copiilor ca pe o amintire 
de familie, avertizând însă că certitudinea absolută este apanajul minților 
needucate. Viața   ne-a învățat că un adevăr mărunt se exprimă mereu prin 
vorbe, în timp ce unul mare se exprimă doar prin tăcere. Oricum, adevărul 
la fel ca viitorul, este o torță ce luminează în ceață fără să o risipească, dar 
ne învață că fără întuneric lumina ar fi inutilă . 
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 La ora actuală s-a intrat prin intermediul Internetului într-o 
adevărată cyber-lume, iar sinergiile induse de revoluția digitală amestecă 
după o simplă dorință cuvântul, sunetul și imaginea printr-o comunicare 
unde bitul a devenit primordial.  

 Limba vorbită de om este o expresie a spiritului, este un produs al 
impulsului organic de cultivare, dar și elementul în care se întruchipează 
viața gândirii, scriind în aer ceea ce vrei să spui. Azi, pe măsură ce lumea se 
informatizează, limba devine un subiect al investigației tehnice, iar pentru 
supraviețuirea ei este important să fie folosită în sistemele de informare 
electronică. Când afirm aceasta, mă refer la resursele lingvistice 
computaționale, la traducerea automată, generarea și tehnologia vorbirii, la 
recunoașterea automată a cuvintelor și ingineria lingvistică, la 
instrumentele de achiziție lexicală, la gramatici de unificare sau detectoare 
de erori morfologice.  

 Post-modernismul cyber-spațiului interacționează instantaneu și 
redimensionează comportamentul uman de zi cu zi în funcție de mijloacele 
de propagare a informației…. 

 Trăim o revoluție răvășitoare în care sintagma ”comunici, deci exiști” 
te împinge spre calculator, fax, poștă electronică, Internet sau telefon 
portabil, iar tehnologiile informaționale capătă din ce în ce mai mult o 
nuanță ideologică.  

 Prin intermediul tehnologiei informației, oamenii intră în contact cu o 
varietate de norme și valori culturale ce generează implicit, în timp, un 
comportament global. Sigur, globalizarea culturală nu trebuie să estompeze 
tradițiile și valorile culturale ale unei națiuni, ci generează o cultură a 
diversității în peisajul tradițiilor culturale naționale. 

 Televiziunea, radioul, călătoria electronică virtuală, Internetul sau 
învățământul deschis la distanță sunt forma de globalizare culturală, prin 
schimb cultural, şi aici trebuie să menționăm efectul limbii engleze. Astfel, 
peste 85% din paginile World Wide Web sunt redactate în limba engleză, 
iar aproximativ 80% din cunoștințe sunt stocate folosind această limbă. 
Apoi, limba engleză este considerată oficială în peste 75 de țări, iar 
pretutindeni se învață în școli. 

 La ora actuală educația și formarea în sistemul terțiar se face și de 
către instituțiile neacademice, contribuind remarcabil la dezvoltarea 
educației. De exemplu, Intel Student Open Lab este cel mai nou tip de 
laborator pentru cercetare și dezvoltare în domeniul Software Open Source 
la nivel universitar din România, grație corporației Intel care investește 
anual peste 100 de milioane se dolari în educație prin programul Intel 
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Education Initiative. Laboratorul Intel Student Open Lab funcționează din 
octombrie 2012, ca instituție a Intel Romania Software Development 
Center, la Universitatea Politehnică din București, fiind conceput în fond ca 
un spațiu educațional, dar și ca incubator pentru proiectele de tip Open 
Source.  

 În 2013 IBM a început să ofere acces la resursele curriculare și de 
formare referitor la domeniul de securitate IT pentru studenți. Concernul 
IBM organizează şi cel mai vechi și reputat concurs de programare din lume 
ce atrage studenți din peste 100 de țări, reprezentând peste 1900 de 
universități.  

 Compania Microsoft colaborează cu mai bine de 20 de universități 
românești implementând în ultimul deceniu programe pentru 250.000 de 
studenți din ramura științei, tehnologiei, ingineriei, matematicii, etc, care 
asigură acces gratuit în domeniul tehnologiei și resurselor curriculare 
pentru mediul universitar. În aceiași manieră putem vorbi și despre firme 
românești ca SIVECO,  Brinel și altele. 

 După cum sugerează și conținutul cărții profesorului Ogruțan, pentru 
a accede la o carieră de succes în secolul XXI –lea sunt necesare competențe 
IT, capitol la care țările europene sunt deficitare. Această idee este 
subliniată și de un raport IDC care atrage atenția, că în următorii ani, 90% 
din locurile de muncă din Uniunea Europeană vor impune competențe din 
ce în ce mai evoluate. Noua strategie a educației va fi axată pe crearea de 
capabilități IT pentru forța de muncă calificată.  

 Factorul determinant al schimbărilor în secolul nostru îl constituie 
revoluția tehnologiilor informaționale și digitale, care schimbă mediul 
înconjurător și frontierele instituționale clasice, inclusiv în învățământ. Aici 
vor exista locuri de muncă și de studiu virtuale, cercetătorul științific va 
putea fi migrator, iar universitatea trebuie să accepte propria ei schimbare 
în ciuda conservatorismului acestui mediu. Dar, schimbarea nu este rapidă. 
Ralph Darendorf spunea la Salzburg Seminar Universities Project 2000 că 
”dacă pentru schimbări politice un sistem are nevoie de 6 luni, pentru 
schimbări economice de 6 ani, schimbările în mentalitate necesită circa 60 
de ani”. Cu alte cuvinte, reacția cea mai întârziată o are sistemul educației. 

 Procesele tehnologice reprezintă cu siguranță un promotor al 
globalizării. Astfel telecomunicațiile reprezintă infrastructura ce permite 
interactivitatea de afaceri dincolo de timp și spațiu. Accesul la informație și 
proliferarea ei prin Internet și tehnologiile WWW, dezvoltarea cyber-
spațiului și a comunicațiilor prin telefonie mobilă, fibră optică și satelit, 
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conduc la extinderea piețelor la dimensiunea mondială, iar organizațiile, 
inclusiv universitățile, devin realități virtuale.  

 În contextul actual și cel viitor, se lucrează și se va lucra din ce în ce 
mai mult cu calculatorul. Dar este clar că oricât de performant ar fi acesta, 
rămâne o invenție umană. Ce îi comanzi să facă, acesta face și nimic mai 
mult, iar deocamdată creația rămâne un apanaj al omului. Cu toate acestea 
să nu uităm că Alan Turing a realizat un fel de jocuri olimpice pentru roboți 
– ”The Robot Olympics” la un institut din Glasgow… 

 Astăzi, Internetul este un fel de piață gigantică ce tinde să acapareze 
tot ce reprezintă informație, iar în fiecare lună își adaugă câte un milion de 
noi utilizatori. Dar, studiile psihologilor au arătat că timpul îndelungat 
petrecut în fața calculatorului de către tineri poare duce la o labilitate 
psihică, la reducerea posibilităților de exprimare și a nivelului de cultură. 
De multe ori acest fenomen scade capacitatea de inventivitate şi devine o 
preocupare modernă și predilectă pentru o parte din inginerii mai puțin 
creatori. 

 Tranziția spre societatea informațională presupune o ”societate 
educațională” care cere o nouă redistribuire a resurselor alocate educației, 
muncii și perioadei de timp liber. 

 O astfel de lume trebuie să ia în considerare și alte componente ale 
educației ca ”educația difuză” care se referă la impactul mediilor culturale și 
sociale cu valențe educaționale intrinseci (comunitatea, viața particulară, 
armata, media, biserica etc), dar fără programe specifice. 

 Dar nu trebuie să uităm că sub o formă sau alta, toate acestea sunt 
legate de mijloacele societății informaționale care sunt deschise și conduc la 
învățarea de-a lungul întregii vieți, dar și la internaționalizarea 
învățământului. Lumea viitorului este complicată și trebuie pregătită. De-a 
lungul secolelor realizările tehnice n-au făcut decât să pregătească ochiul și 
vederea, urechea, forța musculară și să ne mărească viteza de deplasare în 
spațiu. Ghiuleaua și bomba, oricare ar fi forța lor, se înscriu în procesul de 
perfecționare a pietrei aruncate, dar microprocesoarele apar ca niște 
extensii ale activității noastre nervoase. Construirea unei mașini inteligente 
presupune o bună cunoaștere a inteligenței umane, iar proiectanții acestora 
se plâng că științele omului nu furnizează un model perfect al mecanismelor 
inteligenței pentru a fi preluat de mașină. Iată o problemă de mari 
dimensiuni pe care și-o pune lumea virtuală. Ea conține inspirația reciprocă 
pe care și-o transmit mașinile și oamenii în interacțiunea lor devenită semn 
distinctiv al societății viitorului.  
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Deci nici în acest proces nu trebuie să neglijăm cultura. Fiindcă ceea 
ce este important nu este cultura în sine, ci o nouă calitate a inteligenței pe 
care cultura o poate fundamenta. 

Conținutul lucrării inedite a profesorului Ogruțan reflectă din alt 
punct de vedere opinii privind educația durabil orientată spre viitor, tocmai 
prin implicarea studenților. În acest context viziunea autorului urmărește 
formarea competențelor umane care exprimă capacitatea de a fi om în 
sensul valorilor și a comportamentului pozitiv la nivel de individ, cât și de 
grup. Adică, a fi om înseamnă a avea puterea de a te comporta pozitiv în 
relațiile cu ceilalți.  

Cu alte cuvinte mesajul cărții adresat școlii inginerești se referă la un 
pariu pe inteligență și o comunicare între egali, la a înțelege că inovația 
înseamnă viața iar competența dă valoare informației și la a trece de la a ști 
să faci la a ști ce să faci. 

Apoi, nu în ultimul rând, cartea profesorului Ogruțan este un apel la 
creativitate. Fiindcă aceasta este o sursă inepuizabilă, dar și fragilă, fiindcă 
orice constrângere o distruge. În orice domeniu, libertatea de a gândi, de a 
comunica, de a-ți exprima diferența, constituie condiția creației… 

Cartea profesorului Ogruțan este incitantă, iar cel care se gândește la 
viitor o va înțelege. 

 

 

 

          Prof. dr. ing. Radu Munteanu 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 

Decembrie, 2013 
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Contextul şi istoria scrierii acestei cărţi 

 

 

a. Despre istoria colectivului Departamentului de Electronică şi Calculatoare 

La înfiinţarea în anii 1990 a colectivului care va deveni Departamentul de Electronică şi 

Calculatoare a fost aplicat ca principiu formarea din absolvenţi provenind din mai multe 

centre universitare.  Astfel s-a născut un colectiv cu preocupări diverse şi legături cu centrele 

universitare mai vechi.  

În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Departamentul de 

Electronică şi Calculatoare, (EC), înfiinţat în 1990 cu titulatura de Catedră, coordonează 

funcţionarea de specializarea de Electronică Aplicată (înfiinţată în 1990, acreditată în 1997, 

şi re-acreditată în 2004), transformată din anul 2005 în program de studiu de licenţă, 

specializarea de Telecomunicaţii (cu autorizare de funcţionare provizorie din 2002), 

transformată din anul 2005 în programul de studiu de licenţă de Tehnologii şi Sisteme de 

Telecomunicaţii şi programul de studiu de licenţă de Calculatoare (cu autorizare de 

funcţionare provizorie din 2007). Scopul educaţional afirmat şi realizat în pregătirea 

studenţilor a fost o uniune armonioasă între pregătirea hardware şi cea software în vederea 

integrării absolvenţilor în activitatea de concepţie a aplicaţiilor pe bază de calculator 

(Embedded Systems). 

Două personalităţi ale vieţii universitare braşovene au colaborat pentru a construi educaţia 

inginerilor formaţi de aceste specializări. Este vorba despre prof. dr. ing Gheorghe Toacşe şi 

prof. dr. ing. Iuliu Szekely. Personalităţi complementare, aceştia au reuşit să impună un climat 

de colaborare, de corectitudine şi de respect pentru studenţi.   

1.1 

1. Introducere 
"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire." 

William Butler Yeats 

"Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand." 

Confucius 
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La aproape un sfert de secol de învăţământ în domeniul electronic, se poate afirma că ideea de 

pornire a avut un succes remarcabil. Cum se poate măsura succesul unor specializări? Prin 

valoarea absolvenţilor formaţi. Iată de exemplu în figura 1 diploma Academiei acordată lui 

Petronel Bîgioi, absolvent al nostru care şi-a făcut ulterior propria lui firmă multinaţională şi a 

devenit unul dintre principalii angajatori de absolvenţi. În toate exemplele din figura 1 

absolvenţii au revenit la şcoală să vorbească studenţilor despre experienţa lor. Este cazul lui 

Vlad Petric de la Google sau de David Sibianu de la Miele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Câteva realizări ale absolvenţilor noştri, selectate la întâmplare 

Mai mult, implicarea unor absolvenţi în educaţie a fost atât de profundă încât au ales cariera 

didactică în care au obţinut rezultate notabile, de exemplu dl. conf. dr. ing. Mihai Ivanovici, în 

prezent prodecan al facultăţii. Satisfacţia maximă pentru un dascăl este să vadă un discipol 

care îl depăşeşte. Alte exemple de absolvenţi care îmbrăţişează cariera didactică sunt dl. dr. 

ing. Csaba Zoltan Kertesz si dl. dr. ing. Angel Caţaron, cu o activitate şcolară notabilă. Chiar 

dacă nu au ales profesiunea de dascăl, unii absolvenţi au contribuit la activitatea ştiinţifică, un 

exemplu fiind dl. ing. Banciu Nicolae, coautor la cartea de Interfeţe specializate (Ogrutan, 

Gerigan et al, 2003), figura 1.2. 
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Fig. 1.2. Coperta cărţii de Interfeţe specializate 

b. Despre mine 

Am terminat secţia de Electronică şi Telecomunicaţii la Institutul Politehnic Cluj Napoca în 

1983. Am urmat modulul facultativ de pedagogie cu regretatul prof. dr. ing. Nicolae Jurcău. 

Am avut norocul să fiu studentul unor personalităţi de marcă ale şcolii de inginerie clujene, 

dintre care aş aminti pe dl. prof. dr. ing. Arpad Kelemen, prof. dr. ing. Costin Miron, prof. dr. 

ing. Radu Munteanu şi încă mulţi alţii. În 1983 dl. prof. dr. ing. Costin Miron m-a convins să 

elaborăm o lucrare ştiinţifică care a fost publicată în 1986 într-un jurnal de prestigiu şi citată 

de mulţi autori în decursul timpului. După ce am terminat facultatea am uitat pentru mult timp 

de interesul pentru educaţie.  

În 1992 am ocupat prin concurs un post la Universitatea Transilvania din Braşov şi în primii 

ani m-am ocupat de elaborarea unor cursuri, a unor laboratoare, de autoperfecţionare 

profesională şi de cercetare ştiinţifică. În 2004 am participat la o specializare în  pedagogie 

universitară, curs susţinut de d-na Marianne Frenay de la Universite Catholique de Louvain, 

iar în 2005 la un curs susţinut de dl. Prof. dr. Etienne Bourgeois de la Universite Catholique 

de Louvain. Cursurile au fost organizate de dna. Prof. dr. Marcela Luca, iar tema acestor 

cursuri a fost conceptul de PBL (Problem Based Learning). Aceste cursuri m-au făcut să-mi 

dau seama că ceea ce au făcut profesorii cu mine trebuie să returnez studenţilor mei. Adică să 

încerc să îmbunătăţesc activitatea didactică şi de implicare a studenţilor în limitele regulilor 

universitare. Am pus o întrebare d-nei. Marianne Frenay privind succesul metodei PBL 

aplicate la Louvain. Răspunsul de o sinceritate demnă de admirat a fost că rezultatele statistice 

nu au arătat o îmbunătăţire semnificativă a rezultatelor. Totuşi, schimbările rapide în societate 

ne obligă să găsim căi noi pentru a menţine interesul studenţilor, chiar dacă rezultatele nu sunt 

spectaculoase. Aşa cum spunea Thomas Edison  “There’s always a better way”.  

Un fapt constatat de mine mi-a sugerat bănuiala că modul clasic de învăţare are deficienţe. De 

multe ori ca şofer am căutat să ajung la o anumită adresă şi după ce am găsit-o o dată am 

ajuns întotdeauna cu uşurinţă să o regăsesc. De mai multe ori am participat la căutare ca şi 

pasager şi niciodată nu am fost în stare să regăsesc adresa. Această constatare am făcut-o 

înainte de a folosi GPS-ul. De 5 ani sunt membru IEEE Education Society, într-o încercare să 

văd ce au făcut alţii. 

Primele preocupări de îmbunătăţire a procesului didactic le-am simţit necesare încă de la 

începutul activităţii. Am avut norocul să lucrez alături de cadre didactice dedicate activităţii 

educative, pentru care sintagma “educaţie centrată pe student” nu a fost o vorbă goală. Am 

lucrat cu Carmen Gerigan, Lia Elena Aciu, Gheorghe Pană, Mihai Romanca, Florin Sandu şi 
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Dan Nicula, încercând să menţinem standardele ridicate impuse de creatorii departamentului. 

Lucrul la teza de doctorat sub îndrumarea competentă a dl. prof. dr. ing. Willibald Szabo a 

arătat ce înseamnă să lucrezi cu o personalitate ştiinţifică şi un pedagog de excepţie. De 

curând, alegerea conf. dr. ing. Carmen Gerigan ca şi decan al facultăţii a confirmat direcţia 

centrată pe educaţie a facultăţii. Le mulţumesc acestora pentru contribuţia pe care o au în 

materialul acestei cărţi.  

c. Despre carte 

Cartea aceasta nu este o carte de pedagogie şi nu este nici o carte de electronică. Ea nu este un 

curs universitar şi studenţii nu trebuie să înveţe la examen după acest material. Atunci care 

este rostul ei?  

Dacă studenţii vor citi această carte vor afla despre realizările deosebite ale colegilor lor care 

s-au implicat. Vor afla şi despre faptul că există preocupări ale cadrelor didactice pentru 

perfecţionarea procesului de învăţământ. Cadrele didactice de profil pedagogic vor găsi în 

această carte câteva exemple concrete de implementare a unor metode noi de implicare şi 

rezultatele obţinute. Cadrele didactice de profil ingineresc electric vor vedea cum sunt primite 

de către studenţi unele iniţiative de îmbunătăţire a procesului educativ. În urma acestor 

informaţii pot să decidă să adopte sau să ocolească unele metode. 

Fiind o cercetare interdisciplinară, desigur că vor fi cititori nemulţumiţi. Privind jumătatea 

goală a paharului se poate spune din punctul de vedere al pedagogilor că cercetarea statistică 

este simplistă şi naivă, iar din punctul de vedere al inginerilor că realizările tehnice descrise 

sunt comune. Desigur că eu văd jumătatea plină a paharului. 

Cartea dovedeşte fără îndoială că în facultatea IESC îmbunătăţirea procesului educativ este 

privită cu mare interes. La aproape 25 de ani de învăţământ electronic în Braşov facultatea are 

maturitatea necesară pentru a intra în rândul instituţiilor de învăţământ superior de prestigiu 

din ţară. 

d. Cuvinte cheie 

Preocupările mele de îmbunătăţire a procesului didactic au fost realizate în domeniile de 

Calculatoare şi Compatibilitate Electromagnetică pentru că acestea au fost zonele mele de 

interes şi competenţă. Aceste preocupări constituie contribuţii la educaţia în inginerie. Am 

observat că societatea umană este interesată în prezent de mediul înconjurător şi de relaţia om 

– mediu. De aceea, pentru a mări atractivitatea cursurilor am introdus în activităţile 

suplimentare aplicaţii legate de mediu. Orice realizare este precedată de o analiză a 

funcţionării şi de estimare a funcţionalităţii şi a performanţelor. De aceea am abordat ca parte 

importantă în activitatea suplimentară cu studenţii simularea. Activitatea suplimentară are 

scopul de a mări gradul de implicare a studenţilor în activitatea şcolară. Scopul final al 

acestei activităţi a fost de dezvoltare a creativităţii şi a responsabilităţii studenţilor. Această 

carte este o dovadă a continuităţii eforturilor din domeniul educaţiei inginereşti. Am pornit 

de la ceea ce am preluat de la profesorii noştri şi am ajuns la ceea ce absolvenţii noştri duc 

mai departe. 
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Educaţia prin implicare 

 

 

Este esenţial ca educaţia în inginerie să îndeplinească aşteptările societăţilor productive care 

în contextul actual sunt din ce în ce mai competitive. Cunoştinţele studenţilor trebuie să fie 

organizate în aşa fel încât să îndeplinească condiţiile just- in- time  şi on-the- job. Un 

răspuns posibil la aceste provocări este educaţia pe bază de probleme şi pe bază de proiecte 

(PBL, Problem Based Learning şi Project Based Learning  sau Project- Oriented Engineering 

Education).  

Învăţarea bazată pe probleme (PBL, Problem Based Learning) este o metodă de învăţare în 

care studenţii învaţă prin rezolvarea unei probleme. Studenţii lucrează în grup, identifică ceea 

ce ştiu, ceea ce trebuie să înveţe şi cum să înveţe pentru a putea rezolva problema. Cadrul 

didactic trebuie să orienteze studenţii, să-i încurajeze şi să ofere informaţiile necesare 

rezolvării problemei (Boud şi Feletti, 2008). Învăţarea bazată pe probleme a fost prima dată 

aplicată în Canada la McMaster University din Hamilton în 1960 la învăţământul medical. 

Acest nou mod de învăţare dezvoltă în studenţi flexibilitate, capacitatea de a înţelege şi de a 

rezolva probleme şi capacitatea de a colabora, iar activitatea duce la creşterea motivaţiei 

intrinsece.   

Învăţarea bazată pe proiecte (Project Based Learning) a fost promovată pentru prima dată în 

1897 de către John Dewey prin ideea de a învăţa prin a face (Voparil, 2008). Markham 

defineşte în 2011 învăţarea bazată pe proiecte ca o integrare a cunoştinţelor cu executarea 

unui proiect (Markham, 2011). Studenţii utilizează cunoştinţele acumulate la materiile 

fundamentale pentru a realiza un proiect practic, în medii colaborative. 

Diferenţa principală între învăţarea bazată pe probleme şi cea bazată pe proiecte constă în 

aplicaţii, prima se aplică la învăţarea prin rezolvarea unor probleme generale şi a doua se 

aplică la învăţarea orientată spre realizarea unui produs sau a unei tehnologii (Project-Based 

and Problem-Based Learning, 2011). Educaţia inginerilor fiind orientată către concepţie şi 

proiectare este orientată mai mult către Project Based Learning.  

Una dintre primele iniţiative în direcţia acestor noi metode de învăţare a fost o iniţiativă 

germană numită METEOR, iniţiată la Fachhochschule Mannheim pentru integrarea omului 

(MEnsch), a tehnologiei (TEchnik) şi a organizării (ORganization) într-un tot unitar 

(Peschges şi Reindel, 1998). S-a urmărit dezvoltarea următoarelor competenţe:  

• abilitatea de a lucra în colectiv;  

• creativitatea şi capacitatea de comunicare; 

• posibilitatea de a privi şi înţelege problemele din puncte de vedere diferite 

Aceste abilităţi pregătesc intrarea absolvenţilor într-un nou tip de societate, numită societate 

bazată pe proiecte (Project- Oriented Society), care va fi o societate în care se aplică frecvent 

proiecte şi programe şi în care conducerea, educaţia, cercetarea sau marketingul se realizează 

prin proiecte. Poate fi citată o iniţiativă importantă în Austria (The Austrian Project 

Management Initiative) (Gareis, 2002) care promovează managementul proiectelor în 

1.2 
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industrie şi educaţie. În primul grup de parteneri în cadrul acestei iniţiative a fost inclusă şi 

România. În (Turner şi Huemann, 2001) se arată evoluţia şi particularităţile educaţiei orientate 

pe proiect în câteva ţări: Anglia, unde se subliniază importanţa calificărilor bazate pe 

învăţământul vocaţional, Austria, Germania şi Elveţia. În lista ţărilor analizate România are 

printre cele mai puţine sisteme educative pe bază de proiect în toate stadiile de pregătire.   

O universitate cu rezultate notabile în acest domeniu este universitatea Linkoping din Suedia. 

A fost realizat un curs de 15 săptămâni bazat pe proiecte susţinut în cadrul Departamentului 

de Calculatoare şi Ştiinţa Informaţiei.  Cursul a fost susţinut în 2002 şi reluat in 2003, apoi a 

fost evaluat de studenţi şi profesori.  Cele 3 aspecte ale educaţiei pe bază de proiect urmărite 

au fost (Wedlund, Axelsson et al, 2006): 

• Studiul individual (definit de Kolb in 1974) 

• Lucrul în echipă (definit de Tuckman in 1965) 

• Execuţia proiectului bazată pe competenţele şi ideile obţinute în celelalte faze (definit 

de Project Management Institute în 2004) 

Specificul educaţiei inginereşti este marcat de următoarele caracteristici, asupra cărora PBL 

exercită influenţe pozitive (Dahbi et al, 2009):  

1. Interes marcant pentru achiziţia cunoştinţelor prin experimentare. 

2. Elaborarea cunoştinţelor prin interacţiune activă cu ceilalţi. 

3. Predispoziţie pentru confruntarea de idei sau rezolvarea de probleme în echipă. 

4. Valorizarea capacităţii de a te distanţa de evenimente, oameni şi lucruri. 

5. Observarea, ascultarea, acumularea de date precede emiterea unei opinie. 

6. Importanţă dată logicii şi coerenţei în organizarea noilor cunoştinţe. 

7. Predispoziţie pentru analiză şi sinteză, valorizarea raţionalului şi a obiectivităţii. 

8. Achiziţia noilor cunoştinţe într-o manieră metodică şi sistematică. 

9. Pragmatism, interes pentru aplicarea concretă a ideilor, teoriilor şi tehnicilor în scopul 

explicitării şi validării lor funcţionale, preferinţă pentru soluţii realiste şi practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

 

 

Rezumat 

 

 

În 2004 a fost pusă în aplicare o iniţiativă de PBL la facultatea IESC, începând cu 

specializarea de Electronică Aplicată şi continuând apoi cu specializările de Calculatoare şi 

Telecomunicaţii, cu scopul de a stimula creativitatea studenţilor şi de a mări gradul de 

implicare a lor în activitatea şcolară. O combinaţie între tratarea clasică şi PBL a fost aplicată 

la disciplinele Compatibilitate Electromagnetică şi Interfaţare (Interfeţe şi Echipamente 

Periferice la Electronică Aplicată, Protocoale şi Interfeţe la Telecomunicaţii şi Memorii şi 

Echipamente Periferice la Calculatoare). Tratarea combinată a însemnat că activitatea de curs 

şi laborator sunt clasice, introducându-se o activitate PBL facultativă sub forma unui 

miniproiect. Aceste metode de lucru prin PBL au fost începute cu studenţii care au făcut studii 

de licenţă de 5 ani şi au fost continuate cu studenţii de învăţământ Bologna. Multe din 

preocupările studenţilor la aceste discipline au fost extinse la proiectul de diplomă.  

Au fost puse la punct şi încercate la disciplinele legate de interfaţare mai multe tipuri de 

activităţi iar unele dintre ele au avut un succes incontestabil şi au fost generalizate la mai 

multe programe de studii, cum au fost de exemplu lucrările de laborator descrise în capitolul 

2.2. Un miniproiect facultativ descris în capitolul 2.3 s-a desfăşurat pe parcursul a 3 ani 

şcolari iar miniproiectul descris în 2.4 s-a desfăşurat doar pe parcursul unui an şcolar. Fiecare 

activitate a avut avantaje şi limite care sunt descrise în capitolele respective.  

La disciplina de compatibilitate electromagnetică au fost propuse activităţi facultative şi 

lucrări de laborator care au avut acelaşi scop de a mări atractivitatea activităţii şcolare şi 

implicarea studenţilor. Activităţile propuse au fost direcţionate către probleme de protecţia 

mediului care sunt în prezent foarte moderne şi incitante. 

 

A.Domeniul Calculatoare 

Un nou mod de desfăşurare a disciplinei de Memorii şi Echipamente Periferice la 

specializarea Calculatoare care include metode de creştere a implicării 

Dinamismul domeniului echipamentelor periferice şi varietatea mare a acestora impune o 

atenţie deosebită la derularea disciplinei Memorii şi Echipamente Periferice. În acest capitol 

se propun câteva îmbunătăţiri ale  desfăşurării disciplinei respectând direcţiile trasate şi 

indicaţiile documentelor naţionale şi internaţionale. Scopul acestor modificări este de a mări 

atractivitatea disciplinei şi performanţa şcolară a studenţilor. Modul în care studenţii au 

apreciat aceste schimbări a fost monitorizat pe o perioadă de trei ani. Rezultatele obţinute în 

urma unui studiu pilot confirmă eficienţa modificărilor. În urma acestor rezultate bune, 

schimbările au fost preluate şi la alte discipline asemănătoare de la alte specializări. 
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Primul contact cu disciplina de interfaţare prin lucrări de laborator care utilizează 

porturi de intrare ieşire pentru dezvoltarea creativităţii 

În acest capitol se propune un mod de a începe studiul disciplinelor de arhitectură a 

calculatoarelor  cu un dispozitiv şi o metodă de învăţare la laborator care să dezvolte 

creativitatea studenţilor şi să asigure o înţelegere intimă a câtorva procese majore de 

funcţionare a sistemelor de calcul. Pentru aceste lucrări de laborator a fost conceput un 

dispozitiv original care se poate cupla la un calculator PC prin interfaţa paralelă sau USB. 

Dispozitivul conţine un port de ieşire echipat cu 8 diode LED şi un port de intrare echipat cu 4 

microîntrerupătoare. Cu un software simplu se pot da comenzi de aprindere a LED-urilor şi se 

poate citi starea microîntrerupătoarelor. Studiul statistic realizat pe o perioadă lungă de timp 

între anii 2005-2012 a arătat o satisfacţie mare a studenţilor care au parcurs acest laborator, 

corelată cu o îmbunătăţire a rezultatelor obţinute la examen. 

Importanţa comenzilor AT pentru programarea interfeţelor şi învăţarea  lor prin 

implicare 

În cadrul aplicaţiilor realizate în proiectele cu studenţii, una dintre dificultăţi a fost utilizarea 

modulelor de transmisii de date wireless între sistemul de achiziţii de date şi unitatea de 

centralizare a datelor, de regulă un calculator PC. În acest capitol sunt prezentate câteva 

aplicaţii, unele realizate practic iar altele doar concepute teoretic care au dus la stabilirea 

importanţei educative a comenzilor AT. Cel mai important rol educativ al acestor comenzi 

este faptul ca uşurează mult munca de programare, asigurând un succes rapid al interfaţării, 

ceea ce este foarte stimulativ pentru studenţii angrenaţi în proiect. În acest capitol este 

prezentat modul de programare a unora dintre modulele care au fost programate cu comenzi 

AT şi rezultatele unui test de opinie al studenţilor angrenaţi în această activitate care arata 

eficienţa implementării PBL precum şi dificultăţile apărute.  

Aspecte educaţionale ale relaţiei calculator mediu 

Problema relaţiei calculatoarelor personale cu mediul devine din ce în ce mai importantă, 

motivul fiind numărul mai mare de calculatoare fabricate şi inovaţia tehnologică rapidă care 

scurtează durata de utilizare a unui calculator.  Influenţa negativă a calculatoarelor asupra 

mediului se manifestă prin energia consumată la fabricarea lor şi în funcţionare, precum şi 

prin aruncarea calculatoarelor învechite. În acest capitol sunt descrise două metode de 

reducere a impactului negativ al transformării calculatoarelor în deşeuri, prima fiind 

responsabilizarea utilizatorilor de a mări perioada de utilizare  sau de a reutiliza calculatoarele 

depăşite, iar a doua de a utiliza noi materiale ecologice în construirea calculatoarelor. 

Acţiunea de sensibilizare a studenţilor faţă de această problemă a fost realizată la materia de 

Memorii şi Echipamente Periferice care se predă la anul 4 specializarea Calculatoare. 
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B.Domeniul Compatibilitate electromagnetică 

Creşterea implicării la disciplina de Compatibilitate Electromagnetică prin 

diversificarea activităţii 

În contextul actual în care numărul de aparate electronice şi de telecomunicaţii creşte 

continuu, compatibilitatea electromagnetică EMC este o disciplină de studiu universitară 

importantă. Capitolul prezintă modul în care se predă această disciplină la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor  din Braşov. Un scurt istoric justifică conceperea 

modului de predare care este clasic la curs şi prin PBL (Project Based Learning) la laborator. 

Cursul este predat la două specializări ale facultăţii, elementele fundamentale sunt comune, 

iar elemente specifice sunt tratate la fiecare specializare.  Un studiu pilot are rolul de a stabili 

gradul de satisfacţie al studenţilor care parcurg acest curs. 

Laboratoare pentru analiza evoluţiei becurilor din punctul de vedere al eficienţei 

energetice şi a compatibilităţii electromagnetice 

Problema economiei de energie şi a eficienţei energetice este vitală pentru omenire. Sistemul 

educativ are sarcina de a pregăti studenţii pentru provocările care vor urma, dintre care  

protecţia mediului este una dintre cele mai importante. Studenţii de acum vor fi inginerii de 

mâine, a căror decizii vor fi importante pentru viitorul tehnologiei. În acest capitol se prezintă 

o iniţiativă care urmăreşte familiarizarea studenţilor cu problemele de mediu create de 

sistemele de iluminat. Sunt descrise becurile cu incandescenţă, lămpile fluorescente şi 

becurile cu LED-uri. Caracteristicile urmărite sunt eficienţa energetică, durata de funcţionare, 

perturbaţiile electromagnetice generate şi riscurile la aruncarea lor la gunoi. Câteva lucrări de 

laborator pun în evidenţă  pun în evidenţă perturbaţiile generate în timpul funcţionării şi la 

aprindere. Se propune utilizarea unui sistem cu microcontroller pentru comanda aprinderii la 

maximul alternanţei pentru a asigura repetabilitatea măsurătorilor. La sfârşitul capitolului este 

prezentat rezultatul unui sondaj de opinie al studenţilor legat de această activitate. 

Miniproiect şi simulare 

Modelarea şi simularea pe calculator a fenomenelor, a componentelor şi a circuitelor este o 

activitate de importanţă majoră. Ca şi referent la multe teze  de doctorat conduse de dl. prof 

dr. ing. Dan Pitică de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca am putut vedea succesul 

lucrărilor în care partea practică este precedată de simulări. Utilizând cunoştinţele de simulare 

în PSpice pe care le au studenţii de la cursurile de simulare, în activitatea facultativă de 

realizare a miniproiectelor şi la elaborarea lucrării de diplomă o pondere importantă a fost 

alocată simulărilor. În acest capitol se descriu câteva realizări notabile ale colaborării între 

studenţi şi cadrul didactic. Aceste realizări au pornit de la activitatea de miniproiecte şi au fost 

continuate la proiectul de diplomă, înglobând apoi cercetările în două proiecte de cercetare de 

nivel naţional. Rezultatele unor sondaje de opinie sunt prezentate pe parcursul capitolelor. 

Pentru a mări atractivitatea disciplinei se face în fiecare an o lucrare de laborator pe teren în 

care se măsoară valorile de câmp electric la frecvenţa de 50Hz sub liniile de înaltă tensiune şi 

la frecvenţele alocate telefoniei mobile în apropierea grupurilor de antene GSM. Această 

ieşire pe teren este foarte apreciată de studenţi şi preocupările de protecţie împotriva 

radiaţiilor electromagnetice au generat multe idei de simulare pentru miniproiect. Iniţiativa de 

a aborda problema influenţei radiaţiilor asupra sănătăţii prin alocarea unei şedinţe de curs, a 



 23

unei şedinţe de laborator pe teren şi a activităţii la miniproiect a fost generalizată şi a fost 

aplicată în fiecare an. 

Comparaţie între calculul analitic al ecranelor şi simulare 

Disciplina EMC este susţinută la anul 4 specializarea Electrotehnică şi anul 3 specializarea 

Electronică Aplicată ca disciplină obligatorie. În acest capitol se arată modul în care se predă 

calculul ecranării şi se propune un nou mod de predare bazat pe simulări. În anul şcolar 2012-

2013 s-a predat calculul ecranării atât prin calcul analitic cât şi prin simulare iar testul de la 

sfârşitul laboratorului a constat în rezolvarea unei probleme de calcul a unui ecran. S-a cerut 

studenţilor de la Electrotehnică rezolvarea problemei prin calcul analitic şi celor de la 

Electronică Aplicată prin simulare. Eficienţa modului de predare propus este analizată prin 

prisma răspunsurilor studenţilor la un chestionar şi a rezultatelor obţinute de ei la testul de 

laborator. 

 

C.Implicarea reciprocă 

Tema capitolelor anterioare este atragerea studenţilor în activitatea şcolară printr-o implicare 

mai activă. Pentru a realiza acest scop se propun câteva metode atractive de desfăşurare a 

activităţii. Pentru a armoniza relaţiile cu studenţii se pune problema unei implicări reciproce, 

adică implicarea cadrului didactic în activitatea studenţilor. Propunerea descrisă în  acest 

capitol este cea de colaborare cu studenţii în spaţiul virtual prin reţeaua de socializare 

Facebook.  Sunt descrise preocupările studenţilor, prezenţa unor universităţi de prestigiu pe 

Facebook, câteva exemple de colaborări între studenţi şi cadrul didactic etc. Capitolul se 

termină cu date statistice sumare despre experienţa autorului legată de relaţiile cu studenţii 

prin Facebook. 
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Succesul iniţiativelor descrise 

 

 

 

Modul de învăţare PBL are adepţi şi critici, există iniţiative care au avut rezultate pozitive şi 

alte iniţiative care au avut rezultate neconcludente (Hmelo-Silver,  Duncan et al, 2006). 

Se pare că o educaţie de tip mixt, clasică combinată cu PBL, aplicată în anii mari are cel mai 

mare succes. Un citat din  (Mills şi Treagust, 2003) este edificator: “A mixed-mode approach 

as successfully adopted at several of the institutions examined in this review, with some 

traditionally taught courses, particularly in the early years, mixed with some project-based 

components and with the project based components increasing in extent, complexity and 

student autonomy in later years of the program, appears to be the best way to satisfy industry 

needs, without sacrificing knowledge of engineering fundamentals.”  

Numirea mea ca şi coordonator al specializării Electronică Aplicată în anul 2008 a constituit 

ocazia de a aplica câteva din iniţiativele propuse pentru a atrage studenţii în activitatea 

şcolară, în contextul general de scădere a interesului faţă de şcoală. 

Urmărind în această carte rezultatele acţiunilor cu studenţii şi opinia lor care rezultă din 

chestionarele completate şi analizate după fiecare acţiune se poate observa că a existat un 

succes incontestabil cu lucrarea de laborator cu porturi de intrare ieşire, care a fost ca urmare 

generalizată la toate specializările. Acţiunea prin care au fost propuse miniproiectele a avut un 

efect pozitiv global discutabil în cazul temei de implementare cu comenzi AT şi un efect 

pozitiv minor la proiectul legat de mediu. Din acest motiv miniproiectul cu comenzi AT 

continuă, în timp ce tema legată de mediu a fost abandonată. În domeniul compatibilităţii 

electromagnetice, luând în considerare dificultatea realizărilor unor măsurări în laborator, 

simularea şi acţiunile de măsurare pe teren s-au îmbinat mult mai bine cu problematica 

mediului. Acţiunile de acest tip continuă să se desfăşoare cu fiecare promoţie. 

Este posibil ca modul de învăţare PBL să stimuleze mai mult studenţii care sunt deja interesaţi 

de inginerie, pe cei cărora le place mai mult să rezolve probleme decât să asculte cursuri şi să 

memoreze informaţii. Cel mai important succes al metodei aplicate la Facultatea IESC constă 

în rezultatele deosebite ale studenţilor care au învăţat prin această metodă şi au continuat tema 

miniproiectului la proiectul de diplomă. Astfel, studenţii M. Scutaru şi R. Toev au reuşit să 

publice ca primi autori o lucrare foarte apreciată la Conferinţa Internaţională SIITME 2008 

(Toev, Scutaru et al, 2008) şi una împreună cu cadrele didactice la Conferinţa Internaţională 

cotată ISI OPTIM 2010 (Aciu, Ogrutan et al, 2010). Un aspect de la susţinerea lucrării de la 

OPTIM 2010 este dat în fotografia din figura 1.3: 

 

 

1.4 



 25

 

Fig. 1.3. Susţinerea lucrării la OPTIM 2010 de către ing. M. Scutaru, în acel moment student 

în anul 4, specializarea Telecomunicaţii 

Unul dintre absolvenţii Colegiului de Electronică cu care am lucrat la proiect de diplomă, 

mult înainte de a aplica cu toţi studenţii metodele de implicare descrise în carte, mi-a oferit o 

surpriză de proporţii, fiind delegat la PCB WEST 2013 în Santa Clara California pentru a 

prezenta tehnologii PCB flexibile, figura 1.4. Implicarea de care a dat dovadă în activitatea 

şcolară a fost punctul de plecare pentru o carieră profesională de excepţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Numele Universităţii Transilvania în biografia ing. Mănoiu Sebastian, la conferinţa 

PCB WEST 2013 (http://pcbwest.com/2013/speaker_bios/) 

 

O confirmare a importanţei problemelor expuse în această carte  a venit în “Raportul de 

evaluare internaţională”, publicat în 2013. Programul de evaluare instituţională a Universităţii 

Transilvania din Braşov întocmit în cadrul programului “Performanţă în cercetare, 

performanţă în predare. Calitate, Diversitate şi Inovare în Universităţile din România” de 

către o echipă condusă de Henrik Toft JENSEN afirmă că este nevoie de “Perseverenţă în 

eforturile de a realiza o evaluare a activităţii didactice de către studenţi, cu un caracter 
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general, eficientă, şi o comunicare mai amplă a rezultatelor şi a rapoartelor aferente” (Jensen, 

2013).  

O serie de lucrări au fost publicate în acest domeniu de-a lungul anilor prin implicarea conf. 

dr. ing. Carmen Gerigan în activitatea educativă şi participarea la seria de conferinţe 

internaţionale “International Conference on Challenges in Higher Education” and Research 

“International Conference on Interdisciplinarity in Education”. Lucrările  (Ogrutan, Aciu et al, 

2008), (Gerigan, Ogrutan et al, 2009),  (Gerigan, Ogrutan et al, 2010),  (Gerigan şi Ogrutan, 

2011(ICIE)), (Gerigan, Ogrutan et al, 2011) au fost apreciate de auditoriul prezent la aceste 

conferinţe. Lucrarea care prezintă rezultatele de sinteză ale combinaţiei simulare şi mediu 

într-o abordare PBL (Ogrutan, Aciu et al, 2010) a fost publicată în Environmental 

Engineering and Management Journal cu un factor de impact de 1,004 în 2012. 

 

Mulţumiri 

Există multe cadre didactice şi studenţi care au contribuit la dezvoltarea calităţii educaţiei şi 

au fost citaţi sau menţionaţi în această carte. Lor li se datorează în mare parte materialul 

adunat aici şi ca urmare le mulţumesc. O listă desigur incompletă, cu scuze faţă de cei pe care 

nu i-am pomenit este: 

Cadre didactice: Prof. dr. ing Gheorghe Toacşe,  prof. dr. ing. Iuliu Szekely, prof. dr. ing. 

Willibald Szabo, prof. dr. ing. Nicolae Jurcău,  prof. dr. ing. Arpad Kelemen, prof. dr. ing. 

Costin Miron, prof. dr. ing. Radu Munteanu, prof. dr. ing. Dan Pitică, conf. dr. ing. Carmen 

Gerigan, conf. dr. ing. Lia Elena Aciu, conf. dr. ing. Gheorghe Pană, prof. dr. ing. Mihai 

Romanca, prof. dr. ing. Florin Sandu, prof. dr. ing. Dan Nicula, Marianne Frenay, prof. dr. 

Etienne Bourgeois, prof. dr. Marcela Luca, prof. dr. ing. Elena Helerea, … 

Absolvenţi: conf. dr. ing. Mihai Ivanovici, dr. ing. Petronel Bîgioi, ing. Vlad Petric, ing. 

David Sibianu, ing. Mihai Scutaru, ing. Radu Ţoev, ing. Lorant Bartha, dr. ing. Cristian 

Vintilă, s.l. dr. ing. Csaba Zoltan Kertesz, s.l. dr. ing. Angel Caţaron,  ing. Banciu Nicolae, dr. 

ing. Dan Lozneanu, ing. Sebastian Mănoiu, ing. Istvan Tolcseres, ing. Bogdan Ştefan … 

Nu pot fi uitate persoanele minunate, care pe postul de secretar de departament au realizat 

permanent interfaţa între studenţi şi cadre didactice, Edith Bîrsan şi drd. ing. Diana 

Thierheimer. Contribuţia lor la procesul didactic, anonim şi discret a făcut ca lucrurile să 

meargă bine.  
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2. Calculatoare 
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Un nou mod de desfăşurare a disciplinei de Memorii 

şi Echipamente Periferice la specializarea 

Calculatoare care include metode de creştere a 

implicării 

 

 

2.1.1.Introducere 

Specializarea Calculatoare a fost înfiinţată de Departamentul de Electronică şi Calculatoare în 

anul 2006. Pentru această specializare de calculatoare direcţionată spre ingineria 

calculatoarelor a fost conceput un plan de învăţământ bazat pe ideea de pregătire combinată 

hard şi soft necesară pentru abordarea sistemelor pe bază de calculator (embedded systems). 

Această specializare are ca obiectiv formarea competenţele necesare încadrării rapide în 

producţie.  

În pregătirea de inginerie a calculatoarelor, disciplina Memorii şi Echipamente Periferice 

(cod CALC.O.70.02) este considerată o disciplină importantă care are alocate 4 ore de curs şi 

2 ore de laborator pe săptămână în semestrul 1 a anului 4, durata cursului fiind de 14 

săptămâni.   

Dificultăţile întâmpinate la stabilirea conţinutului acestei discipline sunt: 

1. Dinamismul domeniului face ca principiile de funcţionare şi tehnologia 

echipamentelor periferice să se schimbe foarte repede; 

2. Varietatea perifericelor este foarte mare, prin urmare sistematizarea materialului este 

dificilă; 

3. Acest curs se desfăşoară după cursul de Protocoale şi interfeţe (CALC.O.50.07) şi în 

paralel cu cursul de Sisteme pe bază de calculator (Embedded Systems) 

(CALC.O.70.01). Între aceste cursuri şi cel de Memorii şi Echipamente Periferice pot 

apare similarităţi care trebuie evitate sau armonizate; 

4. Implicarea studenţilor în activitatea şcolară are o tendinţă de scădere, de aceea se 

impun metode noi de atragere a interesului pentru a putea forma capacităţile creative 

solicitate de angajatori (Vere, Melles et al, 2011). 

În 1998, societatea de calculatoare (Computer Society) din cadrul IEEE (Institute for 

Electrical and Electronic Engineers IEEE-CS) şi Asociaţia pentru Calculatoare (Association 

for Computing Machinery ACM) au înfiinţat un grup de lucru pentru stabilirea unui plan de 

învăţământ (Joint Task Force on Computing Curricula 2001, CC2001) [2]. Scopul grupului 

de lucru a fost  revizuirea majoră a planului de învăţământ şi stabilirea unor linii directoare în 

domeniul educaţiei universitare specifice domeniului de calculatoare. Acest document  a stat 

la baza stabilirii derulării cursului de Memorii şi Echipamente Periferice. 

Principiile planului de învăţământ conform (Computing Curricula, 2001) sunt: 

1. Planul de învăţământ trebuie să reflecte integritatea şi caracterul ingineriei 

calculatoarelor ca întreg independent; 

2.1 
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2. Planul de învăţământ  trebuie să răspundă rapid la schimbările tehnologice şi să-i 

încurajeze pe studenţi să facă la fel; 

3. Stabilirea planului de învăţământ trebuie să se ghideze pe scopurile vizate; 

4. Planul de învăţământ trebuie să promoveze inovarea, creativitatea şi profesionalismul;  

5. Siguranţa că planul de învăţământ este accesibil unei categorii largi de studenţi;  

6. Planul de învăţământ trebuie să asigure studenţilor experienţa necesară pentru a-şi 

putea folosi calităţile şi cunoştinţele pentru a rezolva o problemă profesională dificilă.  

O listă mai detaliată a principiilor de design al unui plan de învăţământ care au fost luate în 

considerare la stabilirea fişei disciplinei la  Memorii şi Echipamente Periferice este prezentată 

în (McGettrick, Theys et al, 2003).  

Pentru a asigura atât depăşirea dificultăţilor menţionate la început cât şi alinierea la 

principiile enumerate anterior au fost implementate câteva modificări faţă de derularea 

clasică a acestei discipline. Noutăţile introduse în această propunere pot fi sintetizate astfel: 

1. Împărţirea cursului în 2 părţi, o parte care descrie principii fundamentale şi una care 

prezintă realizări moderne. Partea care tratează perifericele moderne asigură alinierea 

la principiul 2; 

2. Susţinerea prin scrierea pe tablă a principiilor fundamentale şi cu proiectorul a 

implementărilor actuale. Prin prezentarea în imagini a aplicaţiilor noţiunilor 

fundamentale expuse în partea de principii se asigură alinierea la principiul 1; 

3. Realizarea unui miniproiect la care studenţii să folosească cunoştinţele teoretice 

acumulate şi care să stimuleze creativitatea studenţilor. Se asigură astfel alinierea la 

principiile 3, 4 şi 6. Totodată, desfăşurarea miniproiectului constituie un feedback 

valoros pentru structura cursului (Dempsey, Anakwa et al, 2003); 

4. Feedback anual privind modul în care studenţii au recepţionat materialele predate. 

Feedback-ul a fost realizat prin chestionare anonime.  

În documentul (Computing Curricula, 2005) este reprezentat conceptual zona ocupată de 

ingineria calculatoarelor. Se poate remarca că graficul este simetric, ocupând atât partea de 

principii teoretice cât şi partea de aplicaţii, ceea ce confirmă posibilitatea tratării propuse 

anterior. Documentul (Computer Science Curriculum, 2008) a apărut în momentul declanşării 

crizei economice şi tratează modificările impuse de criză planului de învăţământ. Îndemnul 

din document a stat la baza noutăţilor propuse în această carte: “Successful courses should 

emphasize the relevance of the taught work to career opportunities, providing exciting and 

imaginative exercises, giving regular and helpful feedback as well as encouragement are all 

crucial in influencing students.” Prin urmare cursurile ar trebui să sublinieze  relevanţa 

învăţării pentru a putea profita de oportunităţile în carieră şi să ofere exerciţii incitante care să 

dezvolte imaginaţia studenţilor, să utilizeze feedback-ul studenţilor şi să-i încurajeze. 

Cursuri cu tematică asemănătoare există în multe universităţi. De exemplu există la  

California Polytechnic State University, o disciplină având numele  “CPE 439 Computer 

Peripheral Interfacing” (Catalog, 2011). Cunoaşterea domeniului echipamentelor periferice 

este considerat atât de important în Canada încât planul de învăţământ pentru liceu conţine 

disciplina Hardware, Interfaces, and Networking Systems (The Ontario Curriculum, 2000). 

Pregătirea solicitată în acest document este preponderent orientată către aspectele practice ale 

domeniului. 
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2.1.2.Conţinutul disciplinei 

Pentru a menţine un echilibru între principiile fundamentale ale funcţionării echipamentelor 

periferice şi implementările actuale în domeniu, cursul a fost împărţit în două secţiuni. 

Împărţirea cursului în aceste secţiuni a pornit de la o pondere egală, în fiecare an ponderea 

fiind modificată în urma feedback-ului studenţilor. Partea de principii fundamentale este 

predată clasic iar partea de realizări actuale cu videoproiectorul. 

S-a considerat necesar ca în acest curs să existe ambele viziuni pentru a asigura o parte de 

principii, conform apelului făcut în 1992 de M. Shaw “Let’s organize our courses around 

ideas rather than around artifacts. Engineering schools don’t teach boiler design—they teach 

thermodynamics.” (Shaw, 1990). În acelaşi timp trebuie să existe o parte a cursului aliniată la 

evoluţiile rapide tehnologice, parte care aliniază conţinutul disciplinei la principiul 1, 

menţionat anterior (Computing Curricula, 2001). Un apel la modificarea planului de 

învăţământ astfel încât absolvenţii să se încadreze rapid în producţie este în (Ali şi Aliyar, 

2012) , unde se afirmă: “Industry being the end user of engineering graduates, restructuring 

of the curriculum in line with industrial demands may also be tried out.” 

Cursurile fundamentale conţin noţiuni de interfaţare şi de arhitectură a sistemelor de calcul, 

atât a celor bazate pe microprocesoare din familia x86 cât şi a celor bazate pe 

microcontrollere. Cursul are ca ţintă abordarea ambelor tipuri de structuri pentru a oferi 

studenţilor un material cât mai variat care acoperă atât problematica interfaţării la PC cât şi la 

microcontrollere. Cunoştinţele necesare pentru a înţelege acest curs sunt cele obţinute la 

cursul de Electronică digitală (CALC0.04.08), Arhitectura microprocesoarelor 

(CALC0.50.01) şi Arhitectura şi organizarea calculatoarelor (CALC0.06.12). Sunt importante 

cunoştinţele de programare în limbaj de asamblare pentru că exemplele din partea 

fundamentală a cursului sunt realizate cu programare în asamblare. 

Structura părţii fundamentale a cursului este: 

1. Definiţie şi istoric al echipamentelor periferice. Fiabilitatea echipamentelor periferice. 

Microcontrollere;  

2. Transferul de date cu calculatorul gazdă. Transfer programat, prin întreruperi şi prin 

DMA; 

3. Verificarea corectitudinii datelor transferate. Magistrale; 

4. Interfeţe paralele programabile; 

5. Codificarea datelor şi tactul în transmisii seriale şi interfeţe seriale programabile; 

6. Principii de conectare a unui echipament periferic pe magistrală şi la un port paralel; 

7. Acţionări comandate digital. Principii de conectare wireless. 

La prima oră a cursului, după prezentarea tematicii cursului şi a miniproiectului, din discuţiile 

cu studenţii a reieşit că aspectele necesar de a fi cunoscute pentru abordarea miniproiectului 

se predau la sfârşitul materiei obligatorii, deci la mijlocul semestrului În urma feedback-ului 

studenţilor cursul 7 a fost mutat imediat după cursul 1, chiar dacă ordinea firească a predării 

materiei este alta. 

O preocupare importantă la stabilirea materiei care s-a predat a fost evitarea suprapunerilor. 

Anumite interfeţe seriale au fost tratate ca exemplificare la disciplinele Protocoale şi interfeţe 

şi Sisteme pe bază de calculator cum sunt de exemplu RS232, USB, I2C sau CAN. Acestea 
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nu au fost abordate în curs. La părţile fundamentale ale arhitecturii sistemelor pe bază de 

microprocesor şi microcontroller există câteva suprapuneri minore care au fost bine primite 

de studenţi pentru că au clarificat anumite aspecte prin abordarea din alt punct de vedere. 

A doua parte a cursului care prezintă echipamente periferice şi principii actuale conţine: 

1. Conectarea circuitelor specializate pe magistrală sau la un port. Controllere de reţea 

Ethernet şi controllere USB; 

2. Afişaje şi controllere grafice; 

3. Echipamente de grafică interactivă. Scanner, tableta de digitizare, plotter; 

4. Imprimante. Principiile electrofotografic, inkjet şi termic; 

5. Echipamente de stocare optică. CD, DVD, BlueRay; 

6. Echipamente de stocare magnetică. Unitatea de hard disc. 

7. Echipamente multimedia şi de realitate virtuală. Giroscopul. 

Primul curs face legătura cu ultimul curs al părţii fundamentale prezentând structura şi 

funcţionarea controllerelor Ethernet şi USB, fără a descrie protocoalele, considerate 

cunoscute. Sunt prezentate scheme de conectare pe magistrale de PC şi microcontroller şi la 

porturi paralele de microcontroller. Multe dintre aceste scheme au fost realizate în cadrul 

proiectelor de diplomă. Spre deosebire de partea fundamentală care prezintă principii, această 

parte conţine multe imagini exemplificative, scheme, forme de undă, aparate realizate la 

proiect, de aceea s-a recurs la modul de prezentare cu videoproiector. 

 

2.1.3.Istoria calculatoarelor şi importanţa acesteia pentru educaţie 

Primul curs la disciplinele de interfaţare şi echipamente periferice este întotdeauna un curs de 

istorie. Orice curs de istorie a unui obiect începe cu definiţia acestuia. Definiţia prezentată 

este cea propusă pentru un sistem de calcul de von Neumann. Cu această ocazie este 

prezentată pe scurt activitatea multidisciplinară a lui John von Neumann. Se subliniază 

caracterul vizionar şi visător al acestuia menţionând una dintre contribuţii- automatele cu 

auto replicare şi răspândire în progresie geometrică care nu a fost încă aplicată decât în SF 

(replicanţii din Star Gate SG1). 

Istoria calculatoarelor începe cu Antikytera care este numele unui dispozitiv încă insuficient 

înţeles. El a fost construit în anii 100-150BC dar are o complexitate atinsă de maeştrii 

elveţieni care făceau ceasuri abia în secolul XVII. Se pare că a fost construit în insula Rodos 

de către greci, existând o legătură între dispozitiv şi filozoful Arhimede. Se presupune că se 

utiliza în scopuri astronomice. Dispozitivul a fost găsit împreună cu un manual de utilizare, 

această remarcă atrăgând atenţia studenţilor şi generând discuţii. Studenţii îşi pun problema 

formei acestui manual de utilizare şi află cu surprindere că era un înscris pe piatră.  

Istoria calculatoarelor este prezentată clasic, începând cu cele mecanice şi insistând pe 

evoluţia echipamentelor periferice. Exemplul lui Charles Babbage care a construit în 1833 

primul calculator mecanic cu hârtie perforată la intrare de date şi un motor cu abur ca sursă 

de alimentare, calculator care nu a funcţionat niciodată este discutat cu studenţii. Se 

subliniază importanţa corectitudinii soluţiilor, chiar dacă realizarea practică eşuează. 

Istoria calculatoarelor digitale începe cu Konrad Zuse care a realizat în Germania un 

calculator mecanic digital (Z1) în 1938 şi unul cu relee (Z3 în 1941). Studenţii nu au auzit de 

Zuse, aşa încât li se explică că opera lui a fost distrusă de cel de-al doilea război mondial şi a 
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fost puţin cunoscută de comunitatea ştiinţifică. Discuţia se extinde după prezentarea 

realizărilor mari din timpul războiului, aşa cum este proiectul COLOSSUS  şi se analizează 

consecinţele unui război pentru comunităţile umane. 

După prezentarea celor trei generaţii de calculatoare electronice digitale şi a evoluţiei 

echipamentelor periferice corespunzătoare fiecărei etape insistând pe micşorarea 

dimensiunilor şi creşterea vitezei de la o etapă la următoarea, discuţia se orientează către 

evoluţia calculatoarelor în România şi apoi, pe principiul unui zoom se ajunge la realizările 

din Braşov. Realizarea unui calculator personal la fostul Institut de tehnică de calcul din 

Braşov, condus atunci de o personalitate ştiinţifică care a pus bazele învăţământului 

electronic în Universitatea Transilvania lasă mereu o impresie adâncă studenţilor. Studenţii 

au avut ocazia să audieze cursurile dl. prof. dr. ing. Gheorghe Toacşe, cel care a iniţiat 

proiectul calculatorului Cobra în Braşov şi prezentarea acestor realizări istorice le dă o 

viziune nouă asupra educaţiei în facultate. 

Prezentarea cursului se face cu slide-uri care conţin multe imagini din istoria calculatoarelor 

care reprezintă realizări, principii sau personalităţi. Totuşi, ţinând cont de dorinţa permanentă 

a studenţilor de a vedea practic, sunt arătate câteva sisteme şi periferice din colecţia personală 

a autorului.  Un calculator mecanic fabricat în Suedia şi un computer personal sunt arătate în 

figura 2.1.1, Cobra, primul calculator fabricat la Braşov şi un notebook 386 SX sunt arătate în 

figura 2.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.1. Calculator mecanic fabricat în Suedia (aproximativ 1950) (stânga) şi calculator 

HC 95, produs în anii 1985-1990, cu procesor Z80, afişare pe TV şi stocarea datelor pe 

casetofon audio, programabil în BASIC (dreapta) 

 

Evoluţia istorică a echipamentelor periferice este ilustrată şi justificată prin prezentarea 

punctelor slabe ale fiecărei etape. Astfel în figura 2.1.3. se arată la o unitate de casetă 

magnetică capul de scriere/ citire şi mecanismul acţionat de un motor care comandă capul să 

urmărească maximul amplitudinii semnalului citit. La un hard disc prezentat în figura 3 

(dreapta) se arată motorul pas cu pas de mişcare a capetelor. Aceste explicaţii vor fi utile la 

prezentarea noilor principii de acţionare din hard discurile actuale şi din echipamentele cu 

stocare optică. 
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Fig. 2.1.2. Calculatorul Cobra (stânga) şi un PC notebook 386SX Amstrad (dreapta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.3.Capul magnetic al unei unităţi de casetă magnetică (stânga) şi un hard disc Seagate 

de 20M (dreapta) 

Învăţămintele principale care rezultă din cursul de istorie 

1. Inginerul format în facultatea IESC trebuie să respecte obiectele, mai ales aparatele 

electronice. Trebuie apreciat la aceste obiecte scânteia de ingeniozitate care a stat la 

baza inventării lor şi cantitatea de muncă folosită pentru concepţia şi fabricarea 

acestora. Respectul faţă de obiecte se pierde în societatea de consum în care trăim şi 

trebuie evidenţiat în cursul de istorie unde se prezintă paşii şi eforturile făcute pentru 

ca tehnologia să fie cea pe care o vedem azi. Becul cu incandescenţă inventat de 

Edison aproape că nu mai există, dar dacă nu ar fi fost inventat oare cum ar fi arătat 

umanitatea acum? 

2. A doua concluzie importantă care poate fi trasă din istorie este că perioada studenţiei 

este foarte productivă. Exemplele care se discută sunt afişajul monocrom cu plasmă 

care a fost inventat la universitatea din Illinois în 1964 de către Donald Bitzer şi 

studentul Robert Wilson. Cercetările au fost preluate apoi de studentul Larry Weber 

care în 1970 a înregistrat 15 patente în acest domeniu. Proiectorul LCD a fost inventat 

de  studentul Gene Dolgoff la New York în 1984 şi exemplele pot continua. Se 

explică studenţilor că nu există o vârstă anume pentru a descoperi lucruri importante 

în domeniul profesiei de inginer.  
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3. A treia concluzie importantă este că realizările nu depind de rasa, naţionalitatea  

sexul sau profesia celui care le face. Actriţa Hedy Lamarr a inventat în 1942 un mod 

de a schimba frecvenţele de transmisie foarte repede în timpul transmisiei pentru ca 

transmisia să nu poată fi bruiată. Prima aplicaţie a fost realizată de armata SUA în 

timpul crizei rachetelor din Cuba, iar astăzi, metoda este folosită la WLAN, 

Bluetooth, ghidarea rachetelor, comunicaţii prin satelit etc. Această parte a cursului 

este apreciată mult de studente pentru că de multe ori ele au îndoieli în ceea ce 

priveşte cariera inginerească pe care au ales-o şi trebuie încurajate în mod special. 

 

2.1.4.Exemplu de curs- Unităţi magnetice 

Pentru a exemplifica conţinutul unui curs din partea de echipamente periferice actuale a fost 

ales cursul de unităţi magnetice care a fost apreciat în mod special de studenţi. Conţinutul 

acestui curs este: 

1. Unităţi magnetice. Prezentare,  istoric şi caracteristici; 

2. Principiul stocării magnetice a datelor; 

3. Unitatea de hard disc. Codificarea datelor. Codarea FM (Frequency Modulation), 

MFM (Modified FM), RLL (Run –Length Limited); 

4. Structura datelor pe hard disc. Cilindri, capete şi sectoare (CHS); 

5. Schema bloc a unităţii de hard disc. Controllere specializate; 

6. Citirea datelor, scrierea datelor, Zoned Bit Recording; 

7. Acţionarea capetelor. Motor liniar electrodinamic. Traductoare de poziţie; 

8. Interfaţa SATA. Negocierea vitezei şi transferul de date cu cadre; 

9. Perspective de viitor. Trecerea de la înregistrarea longitudinală la cea transversală; 

10. Comparaţia cu unităţile SSD (Solid State Drive); 

La sfârşitul cursului este prezentată o analiză comparativă a densităţii de înregistrare realizate 

de mai multe principii de înregistrare care convinge studenţii de unitatea echipamentelor 

periferice de stocare. Astfel sunt comparate densităţile de înregistrare pentru stocarea cu 

semiconductori utilizată la SSD, cea optică (BlueRay) şi cea magnetică (Freitas şi Chiu, 

2010). 

La prima predare a acestui curs interfaţa tratată în curs a fost interfaţa PATA (Parallel 

Advanced Technology Attachment). În anul următor dinamismul domeniului a necesitat 

înlocuirea acestei prezentări cu prezentarea interfeţei SATA. Structura modulară a cursului a 

permis actualizarea uşoară materialului predat. 

Prezentarea unităţii de hard disc începe cu o schemă bloc generală în care se pun în evidenţă 

controllerele specializate, figura 2.1.4. Fiecare parte a unităţii este apoi detaliată. Pentru ca 

studenţii să aibă mereu în vedere întregul, înainte de prezentarea unei părţi a schemei, pe 

schema generală se marchează partea care va fi discutată. 
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Fig. 2.1.4. Schema bloc generală a unităţii de hard disc 

 

2.1.5.Miniproiect 

Urmărind îndeplinirea criteriilor ABET Engineering Criteria EC-2000 guidelines (ABET, 

2001) multe instituţii de învăţământ superior au mărit ponderea proiectelor în educaţia 

inginerească. O iniţiativă de la universitatea Bradley, programul de inginerie electrică şi 

ingineria calculatoarelor (Dempsey, Anakwa et al, 2003) propune introducerea unui miniproiect 

de 6 săptămâni. Tema miniproiectului este proiectarea hardware şi software a unui sistem pe 

bază de microcontroller. 

În Departamentul de Electronică şi calculatoare au existat mai multe iniţiative de 

implementare a metodelor PBL (Problem Based Learning) (Ogruţan, Aciu et al, 2010). 

Rezultatele obţinute au fost încurajatoare, remarcându-se o mărire a interesului şi 

responsabilităţii studenţilor implicaţi. Din acest motiv la multe discipline care nu au în planul 

de învăţământ proiect, se prevede posibilitatea de a realiza un miniproiect., pentru care se 

acordă o notă cu o anumită pondere în nota finală sau puncte de bonificaţie. Miniproiectul 

este facultativ. 

Tema propusă pentru miniproiectul la disciplina Memorii şi Echipamente Periferice este o 

aplicaţie cu microcontroller şi interfaţarea unui modul wireless pentru transmisia de date. 

Aplicaţia, tipul microcontrollerului şi tipul modulului wireless sunt la alegere. Miniproiectul 

nu implică realizarea practică obligatorie, rezultatul final acceptat fiind schema electrică, 
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programul pentru microcontroller verificat într-un mediu de dezvoltare şi documentaţia de 

realizare. Daca miniproiectul se execută practic se acordă puncte de bonificaţie. 

Efectele urmărite în acest miniproiect sunt în primul rând stimularea capacităţii de a lucra 

singuri, mărirea responsabilităţii şi a iniţiativei, pregătirea pentru job-uri în domeniul design-

ului electronic. Toate elementele fiind la alegere, studenţii depun eforturi serioase pentru 

documentare. Prezentarea proiectului este cerută în Power Point, prezentarea orală în faţa 

colegilor având un rol important de antrenament. 

Miniproiectul trebuie să conţină: 

1. Descrierea aplicaţiei propuse; 

2. Descrierea microcontrollerului ales şi motivele alegerii; 

3. Descrierea modulelor integrate din microcontroller utilizate în proiect; 

4. Descrierea modulului wireless ales; 

5. Proiectarea interfeţei cu modulul wireless; 

6. Programul aplicaţiei, într-un limbaj de programare la alegere; 

7. Simularea / verificarea programului. 

Prima prezentare a acestor miniproiecte în anul 2010 a arătat că în urma realizării acestora 

studenţii au acumulat un bagaj acceptabil de cunoştinţe. Ei au învăţat să lucreze cu modulele 

de convertor analog numeric, cu timerul, cu interfaţa SPI şi cu porturile paralele integrate în 

microcontroller. Modulele wireless cele mai utilizate au fost modulele GPRS, Bluetooth, 

WiFi  echipate cu interfata RS232, dar şi module cu protocoale proprietare. La a treia 

susţinere a miniproiectelor s-a constatat o micşorare a bagajului de cunoştinţe acumulat. 

Motivul principal este utilizarea sistemelor de dezvoltare care conţin software de lucru cu 

modulele interne, astfel încât cunoaşterea funcţionării modulului intern nu mai este necesară. 

Apariţia pe piaţă a sistemelor de dezvoltare Arduino a uşurat proiectarea aplicaţiei dar în 

aceeaşi măsură a îndepărtat studenţii de arhitectura microcontrollerului. În colectivul 

Departamentului de Electronică şi Calculatoare se caută soluţii didactice care să compenseze 

această tendinţă. 

Miniproiectul lasă foarte multe opţiuni de alegere a temei şi a componentelor, ceea ce 

stimulează creativitatea studenţilor. Alte idei de stimulare a creativităţii au fost inspirate de 

lucrarea (Fonseca, Jorge et al 2009). 

 

2.1.6.Rezultate ale feedback-ului studenţilor 

Aşa cum se specifică în documentul (ACM Final Report, 2003) profesorul care predă 

Calculatoare trebuie să aibă capacitatea de a: “Develop assessment strategies appropriate to 

lesson goals and the need to provide student feedback”. Întreaga desfăşurare a disciplinei de 

Memorii şi Echipamente Periferice se bazează pe flexibilitate. La sfârşitul fiecărui semestru 

un feedback al studenţilor corectează desfăşurarea cursului în anul următor. Studii pilot sunt 

efectuate în fiecare an cu scopul de a analiza nivelul de satisfacţie a studenţilor şi performanţa 

şcolară. Ipoteza acestor studii este că îmbunătăţirile aduse desfăşurării disciplinei cresc 

nivelul de interes al studenţilor şi performanţa şcolară. 

Rezultatele feedback-ului în anul şcolar 2012-2013 sunt analizate în continuare, în condiţiile 

în care toţi cei 27 de studenţi participanţi au completat chestionare anonime. Prima întrebare 

se referă la calitatea cursului. Studenţii au o imagine a cursului înainte de a începe, titlul 
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cursului fiind foarte generos. De aceea calitatea cursului este apreciată prin gradul în care 

cursul a îndeplinit aşteptările lor, răspunsurile fiind solicitate pe o scară de la 1 la 5, în care 1 

înseamnă că aşteptările nu au fost îndeplinite şi 5 că aşteptările au fost îndeplinite în 

totalitate. Frecvenţa răspunsurilor lor este reprezentată în fig.2.1.5, seria S1. A doua întrebare 

se referă la accesibilitatea cursului, răspunsurile fiind notate cu 1 inaccesibil şi 5 foarte 

accesibil, figura 2.1.5 seria S2. 17 studenţi (63%) au răspuns că aşteptările lor sunt îndeplinite 

în mare sau foarte mare măsură, iar 19 studenţi (70%) apreciază cursul ca fiind accesibil sau 

foarte accesibil. 
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Fig. 2.1.5. Frecvenţa răspunsurilor despre calitatea cursului (S1) şi accesibilitatea cursului 

(S2) 

A treia întrebare se referă la calitatea părţii fundamentale, răspunsurile fiind de la 1 la 5, în 

care 1 înseamnă nesatisfăcător iar 5 foarte bun. Rezultatele sunt reprezentate în figura 2.1.6, 

seria S1. 22 de studenţi (81%) consideră această parte bună şi foarte bună. A patra întrebare 

se referă la calitatea părţii a doua a cursului, cea care descrie implementările actuale, 

răspunsurile fiind notate ca şi la întrebarea anterioară iar rezultatele sunt reprezentate în 

figura 2.1.6, seria S2. Doar 12 studenţi (44%) consideră această parte bună şi foarte bună. 
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Fig. 2.1.6. Calitatea părţii fundamentale (S1) şi a celei de descriere a implementărilor actuale 

(S2) 
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A cincea întrebare se referă la utilitatea activităţii de laborator, răspunsurile fiind de la 1 la 5, 

în care 1 înseamnă inutil iar 5 foarte util. Rezultatele sunt reprezentate în figura 2.1.7, seria 

S1. 22 de studenţi (81%) consideră activitatea utilă şi foarte utilă. A şasea întrebare se referă 

la utilitatea miniproiectului, răspunsurile fiind de la 1 la 5, în care 1 înseamnă inutil iar 5 

foarte util. 16 studenţi (59%) consideră această activitate utilă şi foarte utilă. 
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Fig. 2.1.7. Utilitatea laboratorului (S1) şi a miniproiectului (S2) 

Notele obţinute de studenţi în sesiunea de iarnă 2013 sunt reprezentate în figura 2.1.8, seria 

S1. Notele au fost grupate pe 5 categorii astfel: 1- între 0 şi 2 puncte, 2- între 2 şi 4 puncte, 3- 

între 4 şi 6 puncte, 4- între 6 şi 8 puncte şi 5- între 8 şi 10 puncte. Studenţii cu note din 

categoria 1 şi 2 nu au promovat examenul (29.6%). Doar 5 studenţi (18.5%) au obţinut note 

foarte bune (8, 9 sau 10) şi acelaşi procent au obţinut punctaje foarte mici (sub 2 puncte). În 

2012, figura 2.1.8 seria S2 4 studenţi din 19 (21%) au obţinut note peste 8 şi 6 studenţi 

(31.5%) nu au promovat examenul. La specializarea de Electronică Aplicată un curs cu 

tematica asemănătoare (Interfeţe şi Periferice) a fost tratat clasic, fără miniproiect şi cu 

aplicaţiile predate  în acelaşi timp cu principiile fundamentale. Notele obţinute în anul şcolar 

2011-2012 sunt date în figura 8 seria S3. Doar 4 studenţi din 23 (17.4%) au obţinut peste 8 şi 

12 studenţi (52%) nu au promovat examenul. 
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Fig. 2.1.8. Notele obţinute în sesiunea iarnă 2013 (S1),  iarnă 2012 (S2) şi la grupa cu tratare 

clasică (S3) 
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Rezultatele răspunsurilor la chestionare din anul şcolar anterior (2011-2012) sunt 

asemănătoare cu cele din anul şcolar 2012-2013 şi sunt reprezentate în figura 2.1.9, seriile 

fiind notate cu S1-S6, ordinea fiind cea a întrebărilor din chestionar. Un procent de 80% 

dintre studenţi apreciază ca utile şi foarte utile toate componentele urmărite în chestionar. 
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Fig. 2.1.9. Frecvenţa răspunsurilor la chestionar în anul şcolar 2011-2012 

 

2.1.7.Concluzii 

Analiza feedback-ului studenţilor arată în primul rând faptul că în general sunt mulţumiţi de 

calitatea activităţii. În tabelul 1 este dat coeficientul de deplasare al caracteristicii  (coefficient 

of Skewness), cu o eroare de 0.448 pentru analiza din 2013 şi 0.58 pentru analiza din 2012 şi 

valoarea medie pentru fiecare întrebare (Mean) pentru anii şcolari 2012-2013 şi 2011-2012: 

Tabel 2.1.1 

Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 

Deplasare 2013 -0.968 -1 -1.469 -0.247 -1.405 -0.467 -0.286 

Media 2013 3.63 3.81 4.15 3.48 4.00 3.63 3.15 

Deplasare 2012 -1.496 -1.496 -1.565 -1.565 -1.652 -1.565 -0.102 

Media 2012 4.07 4.07 4.13 4.13 4.20 4.13 3.05 

 

Se poate observa că toate valorile coeficientului de deplasare sunt negative, ceea ce arată 

asimetria distribuţiei frecvenţelor răspunsurilor, cu semnificaţia unui grad bun de mulţumire a 

studenţilor. Aşa cum se vede din figura 2.1.6, seria S2 şi din coeficientul de deplasare la 

întrebarea 4, cel mai puţin apreciată parte este cea a implementărilor actuale. Pentru anul 

şcolar următor se impune o micşorare a ponderii acesteia sau o modificare a tematicii. Pe de 

altă parte comentariul unui student de pe spatele biletului apreciază explicit această parte 

pentru că are aplicaţii practice imediate. Este posibil ca aprecierea mai slabă pentru această 

parte să fie datorată dificultăţilor de învăţare la cursurile susţinute cu videoproiector. Aceeaşi 
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informaţie poate fi dedusă analizând media, cea mai mică valoare fiind la părerea despre 

partea cursului de implementări actuale. 

În anul şcolar 2011-2012 atât media cât şi coeficientul de deplasare arată o satisfacţie mai 

mare a studenţilor, uniformă pentru toate întrebările. Acest lucru se poate explica prin faptul 

că au completat chestionarul doar studenţii care au participat la mai mult de jumătate din 

numărul de cursuri (15 studenţi). Aceşti studenţi sunt cei mai interesaţi de activitatea şcolară 

şi prin urmare o apreciază mai mult. Totuşi media notelor este mai mică, numărul studenţilor 

care s-au prezentat la examen fiind 19. Analiza notelor la specializarea de Electronică 

Aplicată, unde tratarea disciplinei a fost clasică, arată o medie mult mai mică (2.43) şi un 

coeficient de deplasare pozitiv (0.461) ceea ce arată o performanţă şcolară mai scăzută decât 

la specializarea de Calculatoare. Studiul fiind realizat pe un număr mic de studenţi, 

rezultatele trebuie acceptate cu rezervă. Din aceste rezultate statistice nu se poate considera 

cu siguranţă că procesul educativ a fost îmbunătăţit. Prin analiza evoluţiei lucrului la 

proiectul de diplomă şi participarea la sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice se poate 

spune că evoluţia calităţii pregătirii studenţilor a fost crescătoare.  

Un comentariu al unui student scris pe spatele chestionarului arată că aceştia au fost stimulaţi 

de modul de lucru la această materie. Din comentariul studentului se înţelege că acesta nu 

este printre studenţii buni. Un fragment al comentariului este dat în figura 2.1.10: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.10. Comentariu despre metoda aplicată 

Fragmentul de text relevant pentru metoda propusă este: “Până acum mi se pare că orele dvs. 

sunt singurele în care s-a încercat schimbarea metodei de predare. Presupun că aţi luat această 

decizie pentru că aţi observat că din cauza teoriei prea stufoase se pierd studenţi pe drum”. 

În urma analizei feedback-ului studenţilor în anii şcolari 2010-2011, 2011-2012 şi 2012-2013 

se poate aprecia că îmbunătăţirile aduse desfăşurării acestui curs au dus la o mărire a 

atractivităţii cursului şi la rezultate didactice cel puţin egale tratării clasice, confirmând 

ipotezele acestui studiu pilot. Din acest motiv începând din anul şcolar 2012-2013 s-a trecut 

la acest mod de lucru şi la cursurile cu tematică asemănătoare de la specializările de 

Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. 

O analiză a feedback-ului studenţilor la această disciplină a fost realizată în paralel de 

Universitate în primăvara anului 2013. Chestionarul a avut scopul de a determina satisfacţia 

studenţilor pe o scară de la 1 la 5. Media aprecierilor studenţilor a fost 4.35, chiar mai ridicată 

decât cea obţinută prin studiul autorului. 
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Primul contact cu disciplina de interfaţare 

prin lucrări de laborator care utilizează 

porturi de intrare ieşire pentru dezvoltarea 

creativităţii 

 

2.2.1.Introducere 

Mediul economic solicită din ce în ce mai mult o pregătire de calitate a absolvenţilor 

învăţământului universitar în domeniul ingineriei electrice şi calculatoarelor. Pe lângă 

pregătirea profesională profundă care să asigure o înţelegere intimă a tehnologiei actuale, se 

aşteaptă de la absolvenţi creativitate, gândire independentă şi critică, precum şi capacitatea de 

a rezolva probleme noi  (Vere et al, 2011). Vere afirmă că trei sferturi din absolvenţi nu sunt 

acceptaţi la angajare din cauza lipsei acestor calităţi şi propune stimularea continuă a 

creativităţii prin activităţi de laborator în care studenţii să materializeze anumite concepte pe 

care aceştia şi le-au imaginat.   

Nedic propune (Nedic et al, 2010) introducerea PBL (Problem Based Learning) la disciplina 

comună de Electrical and Energy Systems. Mai multe universităţi au un prim an şcolar 

comun pentru toate specializările de inginerie şi s-a constatat că numărul mare de studenţi  

poate genera un efect negativ la nivelul motivaţiei individuale. Accentul pus pe formarea 

competenţei de a rezolva probleme în cadrul activităţilor de  laborator a compensat acest 

efect negativ. Sistemul de învăţare prin PBL măreşte responsabilitatea şi interesul studenţilor 

şi se consideră că are efecte pozitive în educaţia inginerilor. 

Apariţia organismului European Higher Education Area (EHEA) ajută la promovarea în 

Europa a unei educaţii centrate pe student. Una dintre iniţiativele europene este prezentată de 

Carpeno (Carpeno et al, 2011) în care se propune o metodă de învăţare activă la cursul de 

Microprocesoare, care acordă studenţilor un mai mare grad de autonomie şi responsabilitate 

prin munca în grup. Pentru a păstra atenţia studenţilor la cote cât mai ridicate Munoz-

Organero propune (Munoz-Organero et al, 2012) trimiterea de mesaje scurte (SMS) legate de 

materia studiată studenţilor în timpul orelor. 

Una dintre ţintele urmărite la specializărilor Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov este familiarizarea 

studenţilor încă din primul an al activităţii cu sistemele înglobate de bază de calculator 

(Embedded Systems). Jing (Jing şi Cheng, 2012) propune o metodă educaţională în spirală, în 

care învăţarea sistemelor înglobate este realizată prin PBL. Autorii propun activităţi atractive 

la care rezultatele sunt obţinute rapid, mărind astfel nivelul motivaţional al studenţilor. PBL 

este aplicată şi de  (Kim, 2012) la cursul de Microprocesoare. În activitatea prezentată de 

Kim studenţii construiesc un sistem înglobat cu un microcontroller, la un port de ieşire al 

microcontrollerului fiind prevăzute 8 LED-uri pentru verificarea funcţionării. O realizare 

anterioară care prezintă conceptul autorilor de a dezvolta competenţa de a gândi creativ la 

studenţii de la specializarea de Electronică Aplicată prin lucrări de laborator este (Ogrutan si 

2.2 
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Gerigan, 2004). Toate lucrările propuse au elemente de vizualizare (LED-uri) sau în mişcare 

(motoare) pentru a motiva studenţii şi de a-i atrage către această activitate. 

În acest capitol se propune un mod de a începe studiul disciplinelor de arhitectură a 

calculatoarelor  cu un dispozitiv şi o metodă de învăţare la laborator care să dezvolte 

creativitatea studenţilor şi să asigure o înţelegere intimă a câtorva procese majore de 

funcţionare a sistemelor de calcul. Modul clasic de interacţiune cu calculatorul  este în 

general cunoscut de studenţi din liceu şi este tratat în detaliu în cărţi (Dix et al, 2004). 

Specificul activităţii de învăţare a arhitecturii sistemelor de calcul impune un mod nou de 

tratare, care să asigure atât atractivitate cât şi calitate şi eficienţă. Aşa cum Marhan propune 

în (Marhan, 2011) un mod nou de interacţiune pentru copii, este necesar ca şi pentru studenţii 

care iau prima oară contact cu disciplina de Interfaţarea Calculatoarelor să fie conceput un 

sistem original. 

La specializările Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, la primele 

discipline care prezintă arhitectura calculatoarelor activitatea de laborator a constat în 

prezentarea descriptivă a structurilor de calculatoare. Informatică Aplicată în Ingineria 

Materialelor de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor disciplina de Calculatoare 

este singura disciplină în care se descrie structura calculatorului. La această disciplină 

laboratorul a constat în exerciţii de utilizare a sistemului de operare. A fost remarcată o lipsă 

de interes a studenţilor datorată lipsei de participare efectivă la aceste lucrări şi datorită 

cunoştinţelor anterioare de nivele diferite pe care le au studenţii. Nivelul de înţelegere a 

structurii calculatoarelor nu a crescut în urma desfăşurării acestor laboratoare şi s-a simţit 

nevoia unei schimbări. Schimbarea a fost necesară în două direcţii, în stimularea interesului şi 

în găsirea unei proceduri de lucru care să ducă la înţelegerea unor noţiuni esenţiale, cum este 

de exemplu legătura între software şi hardware. 

 

2.2.2.Descrierea modulului şi a lucrărilor de laborator 

Autorii au întâmpinat dificultăţi pe parcursul timpului explicând structura unităţii centrale a 

unui calculator, precum şi importanţa conversiilor între binar şi hexazecimal. O altă 

dificultate de înţelegere a fost de exemplu legată de noţiunea de registru care este  perceput 

de studenţi ca o entitate abstractă şi prin urmare minimalizat ca importanţă. Încă un exemplu 

al înţelegerii parţiale a unui concept este faptul că studenţii ştiu viteza de execuţie a unui 

calculator şi totuşi nu percep consecinţele acestei viteze atunci când comandă aprinderea 

intermitentă vizibilă a LED-urilor.   

În contextul dificultăţilor actuale de a menţine interesul activ şi de a stimula motivaţia 

studenţilor pentru învăţare, au fost conceput un set de lucrări de laborator care se adresează 

atât studenţilor de la specializările care au disciplina de Arhitectura Calculatoarelor 

(Electronică Aplicată, Telecomunicaţii şi Calculatoare) cât şi la specializări de inginerie care 

au cel puţin o materie de studiu a calculatoarelor (Informatică Aplicată în Ingineria 

Materialelor). Lucrările de laborator au ca scop educaţional stimularea gândirii creatoare a 

studenţilor prin crearea unui mediu colaborativ şi în acelaşi timp concurenţional. Activitatea 

este concepută şi numită “joacă” iar modulul de laborator folosit este numit “jucărie”. Fiecare 

şedinţă de laborator se termină prin acordarea de puncte de bonificaţie pentru studentul care a 
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obţinut cel mai repede rezultatul solicitat sau, în alte şedinţe, pentru studentul care obţine cea 

mai spectaculoasă secvenţă vizuală. 

Pentru aceste lucrări de laborator a fost conceput un dispozitiv original care se poate cupla la 

un calculator PC prin interfaţa paralelă sau USB. Dispozitivul conţine un port de ieşire 

echipat cu 8 diode LED şi un port de intrare echipat cu 4 microîntrerupătoare. Cu un software 

simplu se pot da comenzi de aprindere a LED-urilor şi se poate citi starea 

microîntrerupătoarelor. Programarea secvenţelor de intrare şi ieşire de date se face în limbaj 

de asamblare, acest limbaj fiind cel mai apropiat de structura hardware a calculatorului. O 

fotografie a dispozitivului cuplat la un calculator portabil este dată în figura 2.2.1: 

 

 

 

Fig 2.2.1. Dispozitivul cu LED-uri şi microîntrerupătoare conectat la un calculator portabil 

 

a. Desfăşurarea lucrărilor 

În prima lucrare se revăd noţiunile teoretice legate de conversiile numerelor exprimate în 

baza 10, 2 şi 16 precum şi funcţionarea unei unităţi centrale, focalizând explicaţiile pe  

registre, porturi de intrare ieşire  şi instrucţiuni în limbaj de asamblare pentru 

microprocesoarele din familia x86. Este prezentat de asemenea un program cu care se pot 

rula programe simple şi scurte. Avantajul utilizării programului utilizat este faptul că 

studenţii pot observa la rularea pas cu pas conţinutul fiecărui registru, pot observa schimbarea 

registrului IP (Instruction Pointer) în cazul unui salt şi pot vedea dacă programul  se comportă 

conform aşteptărilor.  

În lucrarea a doua fiecare student face un program de aprindere a LED-urilor, având 

libertatea de a concepe propria secvenţă, cerinţa fiind ca secvenţa să fie cât mai plăcută 

privirii. Programul se rulează pas cu pas şi se analizează secvenţa. Primul student care 

termină şi studentul care realizează secvenţa cea mai frumoasă, aleasă prin vot al studenţilor 

sunt bonificaţi. La sfârşitul lucrării programul se rulează în buclă şi datorită vitezei de rulare 
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ochiul percepe că toate LED-urile sunt aprinse. Studenţii primesc tema de a găsi o explicaţie 

pâna la următoarea lucrare. 

Lucrarea a treia răspunde la inceput întrebării puse în lucrarea anterioară. Studentul care 

găseşte explicaţia este bonificat. Dacă niciun student nu găseşte explicaţia, cadrul didactic 

explică fenomenul. Se propune introducerea unei bucle de întârziere prin decrementarea unor 

registre şi se stabileşte valoarea întârzierii prin încercări astfel încât clipirea LED-urilor să fie 

vizibilă. 

În lucrarea a 4-a şi eventual a 5-a şi a 6-a, studenţii realizează propriul program de aprindere 

dinamică a LED-urilor într-o secvenţă atractivă. Din acest moment unii studenţi încep să 

obţină rezultate mai rapid în timp ce alţii lucrează mai încet. Cadrul didactic trebuie să 

lucreze pe grupe sau chiar individual pentru ca cei care lucrează mai repede să nu se 

plictisească şi cei care lucrează mai încet să nu abandoneze. Un exemplu de temă pentru 

studenţii care obţin rezultate mai rapid este să realizeze programe cu secvenţe de durate 

diferite. Se introduce în acest moment noţiunea de subprogram şi avantajele folosirii 

subprogramelor. Pentru obţinerea întârzierilor variabile se sugerează ca idei apelarea repetată  

a subprogramului de întârziere sau înscrierea registrului care este decrementat în subprogram 

cu o valoare  funcţie de întârzierea dorită.  

În lucrarea următoare se citesc microîntrerupătoarele şi se face un program rulat pas cu pas 

care aprinde LED-urile într-o anumită ordine. Dacă un microîntrerupător este apăsat secvenţa 

se schimbă. Se trece apoi la 2 secvenţe dinamice diferite rulate cu viteza procesorului care se 

schimbă la apăsarea unui microîntrerupător. 

Se constată că de regulă în această etapă diferenţele între studenţi se accentuează şi este 

nevoie să se lucreze pe grupuri de studenţi. Pentru cei avansaţi lucrarea propune ca secvenţa 

dinamică să se schimbe nu la apăsarea oricărui microîntrerupător ci la apăsarea unui anumit 

microîntrerupător indicat de cadrul didactic. O etapă importantă în această lucrare este 

identificarea microîntrerupătorului apăsat înainte de rularea programului care aprinde LED-

urile. Identificarea se face cu o secvenţă de citire a portului de intrare şi examinarea 

registrului acumulator AX. Identificarea necesită cunoaşterea conversiei hexazecimal în 

binar. 

În lucrarea următoare se cere studenţilor să facă o secvenţă dinamică (secvenţa 1) care să se 

schimbe la apăsarea unui anumit microîntrerupător în secvenţa 2 şi să se schimbe la apăsarea 

altui microîntrerupător în secvenţa 3. 

În lucrarea următoare studenţii primesc o sarcină care necesită pentru rezolvare un nivel mai 

rafinat de aplicare a gândirii creatoare, aceea de a aprinde LED-urile în secvenţa dinamică 1, 

la apăsarea scurtă a oricărui microîntrerupător să treacă la secvenţa 2 iar la apăsarea lungă să 

treacă la secvenţa 3. Această sarcină este rezolvată de regulă doar de studenţii cei mai buni şi 

cei mai inventivi. 

Ultima problemă abordată în acest set de lucrări, căreia i se acordă una sau mai multe şedinţe 

de laborator funcţie de timpul rămas este problema aprinderii LED-urilor cu o intensitate 

luminoasă mai mică. Comanda binară fiind de aprins / stins studenţii nu văd la început nicio 

posibilitate de a rezolva problema. Li se aduce aminte de lucrarea a doua în care, rulând o 

secvenţă dinamică fără întârzieri au observat o intensitate mai mică de iluminare a LED-

urilor. Se introduce astfel noţiunea de PWM (Pulse Width Modulation). Sarcina la acest 
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laborator este să aprindă câteva LED-uri cu intensitate maximă şi câteva cu intensitate 

redusă. Sarcina este relativ uşor de îndeplinit. Se cere apoi studenţilor să se gândească la un 

program care să aprindă un LED treptat.  De regulă această sarcină nu se mai poate face în 

timpul orelor de laborator şi este propusă ca temă. Au existat insă câteva cazuri în care 

studenţi de excepţie au reuşit să o rezolve  în timpul alocat laboratorului. 

În ultima şedinţă de laborator se lasă studenţilor libertatea de a concepe o aplicaţie proprie, 

cea mai spectaculoasă aplicaţie fiind bonificată la sfârşitul orei. Varietatea aplicaţiilor 

posibile este foarte mare şi studenţii creativi reuşesc mereu să găsească câte un program 

original. De exemplu un student a realizat o schimbare de secvenţă de aprindere la apăsarea 

unui microîntrerupător odată şi o schimbare la altă secvenţă la apăsarea de 2 ori, având ca 

inspiraţie tastatura de la telefonul mobil în modul de scriere mesaje.  

Laboratorul se termină cu un test de laborator la care studenţii trag un bilet cu tema pe care 

trebuie să o rezolve. Biletul solicită realizarea unui program care conţine realizarea a 3 

secvenţe dinamice şi trecerea între ele prin apăsarea a 2 switch-uri. Nota este acordată în 

funcţie de stadiul programului la sfârşitul şedinţei de laborator astfel: doar secvenţe dinamice 

- 5, comutarea la apăsarea unui microîntrerupător - 7, comutarea la apăsarea ambelor 

microîntrerupătoare - 10. 

Stimularea interesului studenţilor este realizată cât mai des prin demonstrarea utilităţii 

noţiunilor învăţate prin prezentarea unor realizări actuale. Astfel se arată pe tastaturile 

calculatorului şi ale telefonului mobil funcţii de apăsare scurtă şi lungă, apoi apăsare repetată, 

iar pe afişajul telefonului aprinderea /stingerea treptată a iluminării. Pentru ca studenţii să 

accepte modul de învăţare propus în aceste lucrări de laborator care este un mod nou de 

interacţiune între ei şi calculator trebuie să fie convinşi de utilitatea rezultatelor învăţării. În 

acest sens exemplele au un rol important. 

 

b. Exemple de programare 

Două exemple de scheme logice realizate în cadrul laboratorului pentru programe din cele 

mai complexe sunt date în figurile următoare ca să se poată vedea că se pot obţine rezultate 

spectaculoase în învăţare cu programe de doar 30-50 de instrucţiuni. Schema logică a 

programului în care sunt programate 3 secvenţe dinamice şi se urmăresc 2 

microîntrerupătoare este dată în figura 2.2.2. Un program care a atras atenţia studenţilor este 

cel în care secvenţa 1 se schimbă în secvenţa 2 la o apăsare scurtă şi în secvenţa 3 la o 

apăsare lungă a microîntrerupătorului, cu schema logică din figura 2.2.3. 

Câţiva studenţi au solicitat ajutor pentru a face programe mai complexe, cum este de exemplu 

un program de aprindere treptată a LED-urilor. Aceşti studenţi au fost sfătuiţi să utilizeze 

pentru programare limbaje evoluate. Li s-a explicat faptul că limbajul de asamblare învăţat la 

laborator a fost doar o etapă educativă în formarea lor.  
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2.2.3. Aplicarea conceptului de lucru la studiul interfeţei USB 

Uşurinţa implementării unei interfeţe USB cu circuite specializate a condus la realizarea unui 

proiect prin care a fost realizată o lucrare de laborator (Gerigan şi Ogruţan, 2006. Proiectul a 

constat în realizarea unei plăci de interfaţă USB paralel cu circuitul FT245BM. La partea 

paralelă a circuitului a fost conectată o bară 8 de LED-uri ca ieşire şi 8 întrerupătoare ca 

intrare. Sensul datelor a fost stabilit de un microîntrerupător. Circuitul FT245BM a fost lipit 

pe partea din spate a plăcii. Studenţii au primit software-ul de lucru şi au avut ca sarcină 

aprinderea LED-urilor şi citirea întrerupătoarelor.  

Circuitele FTDI (FTDI, 2012) cele mai cunoscute sunt cele de conversie USB-RS232 

FT8U232AM (USB 1.1) şi FT8U232BM (USB 2.0) şi cele de conversie USB-paralel 

FT8U245AM (USB 1.1) şi FT8U245BM (USB 2.0). Protocolul USB este încorporat total în 

circuit şi nu este nevoie de programarea formării sau gestionării cadrelor USB.  

Emiţătorul / receptorul USB transmit /recepţionează datele USB. Motorul serial codifică / 

decodifică datele, asamblează cadrul USB, inserează sau verifică CRC. Datele sunt convertite 

în format paralel şi sunt transferate printr-un protocol paralel simplu. Un generator de tact de 
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6MHz cu un cristal în exterior generează semnalul de tact, care este multiplicat de 8 ori şi 

constituie tactul intern al circuitului. Un generator de 3,3V alimentează blocurile interne dar 

tensiunea generată poate fi folosită şi în exterior. EEPROM-ul serial memorează date 

privitoare la configuraţia circuitului. 

Datele în format paralel pot fi citite sau scrise printr-un protocol controlat de semnalele RD, 

WR, TxE şi RxF dar pot fi transferate automat cu o periodicitate dată de un timer intern, ceea 

ce face posibile aplicaţii în care FTDI nu este cuplat în partea paralelă la un microcontroller 

ci la un simplu element de execuţie sau traductor. Acest mod de lucru se numeşte Bit Bang. 

Schema bloc a circuitului 245BM este dată în figura 2.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.4. schema bloc a unui circuit FT245BM 

Scrierea datelor se face când TxE este în stare 0 logic. După memorarea octetului în bufferul 

de transmisie TxE devine din nou 0 logic, figura 2.2.5. La recepţia datelor se foloseşte RxF 

care în stare 0 logic anunţă că s-a recepţionat un caracter, figura 2.2.5. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.5. scrierea / citirea datelor în mod paralel 
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Două semnale care arată că se transmit sau se recepţionează date TxLED şi RxLED pot să fie 

folosite la comanda unor indicatoare luminoase de activitate. Protocoalele permise sunt cele 

hard DTR sau CTS şi soft Xon-Xoff. Un circuit generator de rată de Baud asigură tactul 

standard necesar transmisiei. Alte detalii despre USB sunt date în (Romanca şi Ogruţan, 

2011). Cartea este pusă la dispoziţia studenţilor pe web la http://vega.unitbv.ro/~ogrutan. 

Interfaţa cu calculatorul gazdă, de regulă un PC înseamnă în primul rând descărcarea 

driverelor de pe site-ul FTDI pentru sistemul de operare instalat. Cuplarea circuitului FTDI la 

USB (în cazul sistemului de operare WINDOWS) va avea ca efect dialogul “Found new 

hardware…). După instalarea driverelor  circuitul FTDI va apărea ca în figura 2.2.6: 

 

 

 

 

Fig. 2.2.6. driverul software instalat sub WINDOWS XP 

Pentru transferul datelor FTDI pune la dispoziţia utilizatorului o bibliotecă DLL şi 

documentaţie pentru programare (API). Astfel, o scriere / citire de date prin USB în FTDI se 

poate face cu o comandă FT_write / FT_read.  

Placa cu lucrarea de laborator este arătată în figura 2.2.7. Lucrarea de laborator a fost utilizată 

pentru ca studenţii să se familiarizeze cu magistrala USB. Tot protocolul USB este realizat de 

circuitul specializat USB, aşa încât s-a constatat în decursul a 3 ani şcolari că lucrarea de 

laborator nu-şi atinge scopul. Reacţia studenţilor a fost obţinută prin chestionare special 

concepute pentru acest scop. Prin urmare s-a renunţat la această lucrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.7. lucrarea de laborator cu FT245BM 
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2.2.4. Evaluarea rezultatelor aplicării metodei propuse 

Evaluarea rezultatelor metodei propuse a fost realizată printr-un studiu statistic pilot care şi-a 

propus verificarea a două ipoteze: 

1. Utilizarea acestei metode duce la un nivel acceptabil de satisfacţie profesională a 

studenţilor; 

2. Prin utilizarea acestei metode creşte performanţa procesului de învăţământ printr-o 

înţelegere mai profundă a noţiunilor de arhitectură şi funcţionare a calculatoarelor. 

Studiul a fost realizat în perioada octombrie 2010 până în mai 2012 cu studenţii din anul întâi 

de la specializarea Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor de la Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor.  La autoevaluarea activităţii prin chestionare au participat 46 de 

studenţi cu vârste între 20 şi 24 de ani, dintre care 17 persoane de sex feminin şi 29 masculin. 

Modul de lucru propus în această lucrare a fost aplicat prima dată în 2009 la laboratorul de 

Calculatoare la specializarea Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor. Numărul 

studenţilor care au fost interesaţi şi au solicitat consultaţii în primul an de aplicare a crescut 

semnificativ, conform figurii 2.2.8. În anii următori numărul de studenţi interesaţi a continuat 

să crească. 

 

 

Fig. 2.2.8. Numărul de studenţi care au participat la consultaţii în intervalul 2005-2012 

Aceasta creştere a interesului a determinat realizarea în anii 2010, 2011 şi 2012 a unei 

evaluări a modului de lucru prin completarea unor chestionare anonime. Chestionarul a avut 

şi scopul de a determina dificultatea sarcinilor de la laborator pentru că o creştere a 

solicitărilor de consultaţii poate însemna atât o creştere a interesului cât şi o creştere a 

dificultăţilor de înţelegere. 

Chestionarul a cuprins un set de întrebări pentru a determina gradul de satisfacţie al 

studenţilor, claritatea lucrărilor de laborator, gradul de asemănare al modului de lucru cu cel 

de la alte laboratoare, care dintre noţiunile învăţate au fost noi pentru studenţi, care dintre 

noţiunile învăţate sunt considerate importante şi calitatea prestaţiei cadrului didactic la curs şi 

laborator. Nu toate întrebările au fost considerate relevante pentru această lucrare, aşa încât 

au fost selectate doar câteva. 
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Prima întrebare pusă studenţilor a fost să aprecieze nivelul de satisfacţie pe o scară de la 1 la 

5, 1 fiind nesatisfăcător şi 5 foarte bună. Rezultatele au fost peste aşteptări, figura 2.2.9. 

 

 

Fig. 2.2.9. Nivelul de satisfacţie al studenţilor 

Un număr de 43 de studenţi (93,4%) consideră activitatea peste medie, adică  bună şi foarte 

bună, media fiind situată la valoarea de 4,6. Acest punct de vedere al studenţilor confirmă 

prima ipoteză a studiului. 

Al doilea punct în chestionar a fost aprecierea clarităţii explicaţiilor, a modului de lucru şi a 

obiectivelor activităţii pe o scară de la 1 la 5, 1 însemnând neclar şi 5 foarte clar. Distribuţia 

răspunsurilor este dată în figura 2.2.10, seria S1. 80,4% din studenţi consideră activitatea 

clară şi foarte clară.  

Al treilea punct în chestionar a solicitat studenţilor să aprecieze dificultatea activităţii pe o 

scară de la 1 la 5, 1 însemnând foarte dificilă şi 5 foarte uşoară, figura 2.2.10 seria S2. 

45,65% dintre studenţi au considerat activitatea dificilă şi foarte dificilă, 47,18% au 

considerat-o cu dificultate moderată şi doar 6,52% dintre studenţi au considerat activitatea 

foarte uşoară. Acest rezultat comparat cu satisfacţia studenţilor a demonstrat succesul acestei 

iniţiative pentru că a arătat că dificultatea mare nu a demotivat studenţii.  

 

 

Fig. 2.2.10. Claritatea modului de lucru (S1) şi dificultatea activităţii (S2) 

La întrebarea care dintre aspectele învăţate în această activitate sunt noi pentru studenţi, 

opţiunile de răspuns au fost: 1- posibilitatea de a comanda aprinderea unor LED-uri prin 
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program (fig. 2.2.11, Seria 1), 2- importanţa unei bucle de întârziere în program (fig. 2.2.11, 

Seria 2), 3- posibilitatea de a citi întrerupătoare (Seria 3), 4- noţiunea de registru (Seria 4). 

Răspunsurile au fost reprezentate în figura 2.2.11. Studenţii din cei trei ani monitorizaţi au 

opinii diferite asupra noutăţii elementelor studiate. Fără ca tendinţa să fie clară, se poate 

observa o scădere a numărului de studenţi pentru care consideră cel puţin că un aspect este 

nou pentru ei, astfel: 37 studenţi în 2010, 23 în 2011 şi 28 în 2012. O altă întrebare se referă 

la importanţa noţiunilor învăţate, propunând un set de patru noţiuni, răspunsurile studenţilor 

fiind fără relevanţă pentru această lucrare. 

Răspunsul studenţilor privind noutatea şi importanţa aspectelor urmărite în desfăşurarea 

lucrărilor are un rol informativ pentru cadrul didactic. Acesta poate adapta explicaţiile la 

laborator în funcţie de cunoştinţele anterioare ale studenţilor şi în funcţie de percepţia lor 

asupra importanţei aspectelor urmărite.   

 

 

Fig. 2.2.11. Aspectele considerate noi 

Pentru a aprecia performanţa asimilării cunoştinţelor s-a calculat o medie a punctelor obţinute 

la câteva întrebări: 1- Definirea registrelor unităţii centrale şi funcţiile lor, 2- Definirea IP 

(Instruction Pointer) şi funcţiile sale, 3- Viteza unităţii centrale comparativ cu a 

echipamentelor periferice, 4- Să se scrie un program care acţionează un motor pas cu pas cu 

trei faze pentru a se deplasa 3 paşi într-un sens şi 2 în celălalt sens. 

Evoluţia mediei acestor punctaje pentru anii 2005-2012 este dată în figura 2.2.12. Se poate 

observa clar că notele au crescut substanţial, media pentru anii de derulare clasică a activităţii 

fiind 6,07 faţă de media obţinută de studenţi în anii 2010-2012 care a fost de 8,75. În acest fel 

se confirmă ipoteza a doua a studiului, faptul că satisfacţia studenţilor este corelată cu o 

mărire a performanţei. De exemplu, chiar dacă răspunsurile la întrebarea 3 în derularea 

clasică a cursului au fost în general corecte, în scrierea programului de comandă a unui motor 

pas cu pas cerut la întrebarea 4 la multe rezolvări a lipsit rutina de întârziere. 
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Fig. 2.2.12. Evoluţia mediei notelor în perioada 2005-2012 

 

În aprecierea performanţei nu s-a luat în considerare nota finală a examenului pentru că 

aceasta este mai puţin relevantă pentru acest studiu deoarece conţine puncte pentru răspunsuri 

la subiecte teoretice descriptive şi bonificaţii pentru prezenţă. 

Rezultatele acestui studiu statistic trebuie privite cu o oarecare rezervă din cauza eşantionului 

mic de studenţi care au răspuns la chestionar. 

 

2.2.5.Discuţii şi concluzii 

Autorii au aplicat şi urmărit acest concept de interacţiune student calculator la trei categorii 

de tineri: 

1.Studenţi în anul întâi la facultăţi tehnice, la care desfăşurarea in timp a activităţii de 

laborator a fost expusă anterior. Aceştia nu au o experienţă anterioară de programare. 

Activitatea a fost evaluată pe o perioadă considerabilă de timp şi părerea studenţilor a fost 

monitorizată cu chestionare.  

2.Studenţi în anii 3 sau 4 la specializările Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor care au făcut anterior o materie în care s-a studiat limbajul de asamblare şi la 

care activitatea s-a concentrat în doar 3 lucrări de laborator în care au reuşit să realizeze toate 

sarcinile impuse. Activitatea a continuat cu lucrări de laborator de acţionare a motoarelor pas 

cu pas, a celor de curent continuu şi de interfaţare pe USB. 

3.A fost organizat un concurs de testare a abilităţilor de programare pentru cei mai buni elevi 

de liceu. Elevii învaţă la liceu limbaje de programare diferite, dar limbajul de asamblare nu se 

studiază. De aceea s-a considerat că acest gen de programare asigură un start egal pentru toţi 

concurenţii. Concursul a constat într-o parte teoretică prezentată de un cadru didactic timp de 

2 ore, apoi concursul cu durata de 4 ore. Toţi concurenţii au reuşit să termine secvenţe 

dinamice schimbate de apăsarea a doua microîntrerupătoare. 

Concursul s-a bucurat de un succes deosebit în rândul elevilor de liceu. Afişul acestui concurs 

este prezentat în figura 2.2.13.  



 53

În popularizarea iniţiativelor educative şi pentru apropierea relaţiilor cu studenţii câteva cadre 

didactice au utilizat reţelele de socializare, mai ales Facebook.  Potenţialul pozitiv al acestor 

reţele în interacţiunea om calculator a fost sesizat de Marhan (Marhan şi Popa, 2012). 

Pentru studenţii care nu au posibilitatea de a construi acest modul a fost realizat un mod de 

lucru de la distanţă prin Internet. Un calculator din laborator a fost echipat cu modulul cu 

LED-uri şi o cameră web care poate fi accesată de la distanţă cu un program de acces. 

Aprinderea LED-urilor este văzută pe camera web şi apăsarea microîntrerupătoarelor se face 

de la distanţă prin închiderea unor relee miniatură. 

 

 

Fig. 2.2.13. Afişul concursului de programare şi o fotografie din timpul concursului afişată pe 

Facebook 

După parcurgerea setului de lucrări studenţii câştigă un plus de gândire logică şi algoritmică 

şi cunosc mai multe despre modul de funcţionare a unui calculator electronic digital. 

Succesul metodei este confirmat de faptul că mulţi studenţi şi-au construit propriile module 

cu LED-uri ca să poată lucra acasă. În figura 2.2.14 se poate vedea o astfel de realizare afişată 

pe Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.14. Dispozitiv realizat de un student şi afişat pe Facebook 
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Principalele avantajele educative obţinute cu acest concept de interacţiune student calculator 

sunt în principal următoarele: 

1.Studenţii înţeleg legătura intimă între soft şi hard, efectul fizic al rulării unui program, ceea 

ce îi face să înţeleagă rolul calculatoarelor de proces şi faptul că un calculator poate fi mai 

mult decât o maşină care face calcule; 

2.Satisfacţia mare pe care o simt când un program simplu funcţionează producând o secvenţă 

dinamică de aprindere stimulează dorinţa de a înţelege, de a studia şi de a face mai mult; 

3.Este bonificată originalitatea şi frumuseţea secvenţei de aprindere, prin urmare există o 

efervescenţă concurenţională de a obţine atât punctele cât şi recunoaşterea colegilor. Este de 

remarcat că de multe ori studenţi cu rezultate slabe la învăţătură obţin bonificaţiile cele mai 

multe. 

4.Cu toate că apare concurenţa între studenţi, mediul este în principal unul colaborativ. După 

primele ore de laborator apar diferenţe între nivelul de înţelegere al programării şi studenţii 

care au înţeles mai mult şi rezolvă sarcinile mai rapid îi ajută pe cei care au înţeles mai puţin; 

5.Studenţii se familiarizează cu câteva concepte larg răspândite azi, cum sunt de exemplu 

efecte diferite la apăsări pe acelaşi microîntrerupător sau comanda cu semnale de tip PWM.  

Studiul statistic realizat pe o perioadă lungă de timp între anii 2005-2012 a arătat o satisfacţie 

mare a studenţilor care au parcurs acest laborator, corelată cu o îmbunătăţire a rezultatelor 

obţinute la examen. 

Un comentariu pe Facebook arată reacţia pozitivă a unuia dintre studenţi, figura 2.2.15. "Pe 

lângă programarea făcută la prelucrarea imaginilor unde aveai la fel un feedback …şi această 

plăcuţă îşi face treaba şi zic eu că este mult mai distractiv să programezi ceva şi să ai 

rezultatul imediat." 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.15. Comentariul unui student pe Facebook 

Aplicarea acestui concept de laborator la diverse categorii de studenţi şi elevi, durata mare a 

testării lui pe 10 promoţii şi rezultatele bune obţinute prin interesul creat respectiv stimulat 

recomandă generalizarea metodei şi la alte specializări. 
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Importanţa comenzilor AT pentru 

programarea interfeţelor şi învăţarea  lor 

prin implicare 

 

2.3.1.Introducere 

În cadrul aplicaţiilor realizate în proiectele cu studenţii, una dintre dificultăţi a fost utilizarea 

modulelor de transmisii de date wireless între sistemul de achiziţii de date şi unitatea de 

centralizare a datelor, de regulă un calculator PC. În acest capitol sunt prezentate câteva 

aplicaţii, unele realizate practic iar altele doar concepute teoretic care au dus la stabilirea 

importanţei educative a comenzilor AT. Cel mai important rol educativ al acestor comenzi 

este faptul ca uşurează mult munca de programare, asigurând un succes rapid al interfaţării, 

ceea ce este foarte stimulativ pentru studenţii angrenaţi în proiect. Obţinerea unui succes 

rapid şi atractivitatea temei, aşa cum este cea a aplicaţiilor wireless sunt  importante în PBL 

(Firebaugh, Piepmeier, 2008). Se afirmă în (Mantri, Dutt et al, 2008) că PBL este un sistem 

educativ cu rezultate mai bune decât cel clasic, asigurând o implicare şi responsabilitate mai 

mare a studenţilor. Succesul obţinut în proiecte utilizând comenzile AT a făcut ca în cursul de 

Interfaţare să fie introdusă o şedinţă de curs dedicată acestui subiect. O primă variantă a 

acestui material a fost publicată în 2011 (Gerigan şi Ogrutan, 2011) în care a existat 

descrierea câtorva aplicaţii şi rezultatele răspunsurilor studenţilor la chestionare. Ulterior, 

numărul de module care au fost programate cu comenzi AT a crescut.  

În majoritatea aplicaţiilor alese de studenţi structura conţine un modul cu microcontroller 

care măsoară o anumită mărime şi trimite datele la o unitate de centralizare a datelor. Toate 

microcontrollerele au integrată interfaţa UART (RS232) şi SPI care sunt interfeţe destul de 

primitive, în vreme ce modulele wireless au evoluat către interfeţe superioare, de exemplu 

USB. Pentru a  putea folosi microcontrollere uzuale au fost achiziţionate module wireless cu 

interfaţă RS232, ceea ce uşurează conectarea hardware. Pentru a uşura conectarea software au 

fost alese acele module care pot fi programate cu comenzi AT. 

Comenzile AT sunt şiruri de date care încep cu prefixul AT şi pot fi trimise unui modul de 

comunicaţii în scopul de a-l programa. Comenzile AT sunt legate de interfaţa serială 

asincronă şi pot fi trimise cu un program cum este de exemplu Hyper-Terminal din Windows 

dacă modulul este conectat la un PC prin interfaţa RS232 sau direct de la microcontroller. 

Comenzile AT au fost introduse în 1977 de firma Hayes Communications pentru modemurile 

dialup. Comunicaţiile GSM/3G au preluat principiul comenzilor AT care au fost 

standardizate în standardul ETSI GSM 07.07 (AT Command set, 2007). Din păcate nu există 

un standard unitar pentru comenzile AT şi producătorii unor noi circuite apărute îşi definesc 

propriile comenzi AT.  

2.3 
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Conectarea unui modul de comunicaţii la un PC este utilă în faza iniţială de punere la punct a 

părţii software. După ce programul a fost pus la punct se programează microcontrollerul care 

comunică cu modulul wireless tot prin interfaţa serială RS232, cu aceleaşi comenzi AT. 

În acest capitol este prezentat modul de programare a unora dintre modulele care au fost 

programate cu comenzi AT şi rezultatele unui test de opinie al studenţilor angrenaţi în această 

activitate care arata eficienţa implementării PBL precum şi dificultăţile apărute.  

 

2.3.2.Comenzi AT în interfeţe de comunicaţii 

a.Transmisia datelor prin modem dialup 

Prima aplicaţie în care s-au folosit comenzi AT a fost formată dintr-un sistem de achiziţii de 

date cu microcontroller, cu transmisia datelor printr-un modem extern de dialup. Acest gen de 

aplicaţii care transmit date prin modemuri dialup sunt deja istorie. Asigurând o viteză de 

transfer maximă de 56kbps acestea nu mai sunt folosite aproape nicăieri, în condiţiile în care 

în 2011 mai existau încă utilizatori care solicitau acest mod de conectare  (LaVallee, 2009).  

Modemurile suportă diferite tipuri şi categorii de comenzi AT, care sunt şi firmware 

dependente. În aplicaţia realizată împreună cu studenţii  s-a folosit un  modem cu chipset 

AMBIENT, CL-MD56XX,  însă multe dintre comenzi sunt generale şi se regăsesc aproape la 

toate tipurile de modemuri. Setul de comenzi AT se poate împărţi în cinci categorii: fax, data, 

V.42/MNP, voice şi voiceview. 

Toate comenzile către modem trebuie să fie precedate de şirul “AT” (înseamnă attention, 

atenţie), şi sfârşite cu carriage return <CR>. O linie de comandă poate să conţine mai multe 

comenzi AT care pot sau nu fi separate prin spaţiu. Comenzile AT pot să fie majuscule sau 

minuscule cu condiţia ca într-o comandă să folosească numai un tip de caractere. Modemul 

poate fi configurat să trimită înapoi toate caracterele către echipamentul care le-a trimis 

(numai în starea de comenzi). Ultima comandă se poate repeta prin folosirea comenzii A/ fără 

a mai utiliza caracterul <CR>. Fiecare linie de comandă poată să conţină 80 de caractere. 

În starea online DCE (Data Communications Equipment). comunică cu modemul de pe 

partea cealaltă. Orice dată trimisă de la DTE (Data Terminal Equipment) la DCE este 

transmisă modemului de la distanţă. În mod similar orice dată recepţionată de DCE este 

transmisă echipamentului DTE. Modemul recunoaşte comenzile AT transmise la orice viteză 

validă de la 300 la 115,200 bps. Fiecare comandă poate avea unul sau mai mulţi parametrii 

asociaţi. Dacă un parametru numeric nu e trimis, atunci se consideră ca fiind egal cu 0.  

La iniţierea unei conexiuni manuale un modem trebuie să fie iniţiatorul iar celălalt 

ascultătorul. Conexiunea se realizează prin trimiterea comenzii ATD la modemul iniţiator 

respectiv trimiterea comenzii ATA la modemul receptor. În modul automat iniţiatorul 

transmite comanda ATD+numărul de telefon. Răspunsul automat se realizează prin setarea 

unei valori diferite de zero a registrului S0. Registrul S1 numără câte semnale de apel au 

trecut. Dacă S0 este egal cu S1, modemul încearcă să se conecteze. 

După ce s-a efectuat conexiunea cu modemul de la distanţă, DTE poate trimite comenzi de 

întreruperea legăturii (numite secvenţe escape). O conexiune cu modemul se termină când 

modemul se deconectează sau când purtătoarea de transmisie a modemului de la distanţă e 
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inactivă o perioadă de timp mai mare decât cea specificată în registrul S10. Algoritmul de 

conectare şi tranzacţie constă în următoarele faze: 

Prima dată modemurile trebuie iniţializate. Aceasta se realizează prin transmiterea 

următoarelor comenzi AT: 

ATZ   - reset modem 

ATE1 - activare ecou pentru verificare 

ATL2  - volum=2 

ATM2 - difuzor activ, ca să existe control audio 

ATW1 - după CONNECT să se comunice viteza 

AT&D0 - se ignoră DTE 

AT&K0 - nu se foloseşte handshake  

ATS0=5 - în modul automat se aşteaptă 5 apeluri  

ATS6=4 - înainte de formare se aşteaptă 4 secunde 

Se disting două moduri de funcţionare a circuitului: modul local (în care cele două modemuri 

sunt conectate fără a folosi reţeaua naţională de telefonie, adică sunt legate cu un cablu 

normal de telefon) şi modul normal (în care fiecare modem este legat la linia telefonică). 

Ambele modemuri sunt în starea de aşteptare, care de fapt este o buclă de aşteptare. Când un 

modem vrea să transmite ceva devine iniţiator şi iese din bucla de aşteptare.  

b.Transmisia datelor prin GPRS 

Sistemul de transmisie GPRS este pus la dispoziţie de operatorii de telefonie mobilă şi datele 

achiziţionate sunt trimise la un server al utilizatorului. Rata de transfer maximă care se poate 

obţine prin GPRS este de 171,2 kbps adică 21.4kBps. Transferul datelor poate fi efectuat  

prin UDP (User Datagram Protocol), sau prin TCP/IP. Fiecare modul GPRS trebuie să aibă 

un card SIM furnizat de operatorul de telefonie mobilă cu un tip de abonament sau în sistem 

preplătit pentru transferul de date. În aplicaţiile realizate au fost folosite două tipuri de 

module GPRS, produse de TELIT (Telit, 2012),  modelul GM862-GPRS şi modelul EZ10 

(figura 2.3.1). Ambele modele sunt  echipate cu interfeţe  RS232. Tot în figura 2.3.1. este 

prezentat modemul conectat la un aparat realizat în cadrul activităţii şcolare. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.1. Modulul GPRS Telit EZ10 (stânga) şi un aparat conectat prin GPRS (dreapta) 

Telit EZ10 este un modul GPRS/GPS construit ca ansamblu separat de placa cu 

microcontroller la care se conectează printr-o conexiune serială RS232. Modulul este 

construit pe baza circuitului GM862, având suplimentar şi funcţia de GPS. EZ10 

administrează intern stiva TCP-IP şi uşurează astfel implementarea aplicaţiei. Alimentarea 

modulului se face de la un alimentator extern.  
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Conexiunea modulului TELIT cu microcontrollerul se face prin interfaţa serială RS232, 

comunicaţia fiind bazată pe comenzi AT. La activarea conexiunii GPRS trebuie specificaţi 

parametrii reţelei şi numărul de telefon apelat şi se stabileşte o conexiune între modem şi un 

server de date (nu se poate stabili o conexiune între două modemuri GPRS). Conectarea cu o 

aplicaţie aflată pe un server se realizează astfel: 

1. Cu o comandă AT se setează proprietăţile GPRS pentru a permite modemului GPRS 

activeze conexiunea GPRS ori de câte ori este nevoie de un transfer de date; 

2. Cu o comandă AT se setează parametrii de autentificare, nume utilizator şi parolă care 

vor fi folosiţi pentru validarea conectării; 

3. Cu o comandă AT se definesc portul de conectare la server şi protocolul UDP sau 

TCP-IP; 

4. Se porneşte conexiunea cu o comandă de formare a numărului şi conectare. 

Câteva dintre comenzile utilizate la conectare sunt: 

1. AT- Comandă vidă, va întoarce întotdeauna răspunsul „OK” , folosită sub forma AT 

2. AT#USERID[=<user>] – se trimite numele reţelei pentru autentificare,  folosită sub 

forma AT#USERID="net.vodafone.ro“ (autentificare) 

3. AT#PASSW= <pwd> - se trimite parola pentru autentificare,  folosită sub forma 

AT#PASSW="vodafone"  (parolă) 

5. AT+CPIN[=<pin> [,<newpin>]] – se trimite codul PIN, folosită sub forma 

AT+CPIN=2649 (cod PIN) 

6. AT+CREG=? - Dupa ce se introduce codul PIN al cartelei SIM se aşteaptă până când 

se efectuează conectarea. Comanda a fost folosita în forma: AT+CREG?  

7. AT+CGDCONT=1 - Se utilizează o conexiune IP prin serverul GGSN cu numele 

„net.vodafone.ro” fără o compresie a datelor sau a header-ului pachetelor. Comanda a 

fost folosită în forma: AT+CGDCONT=1,"ip","net.vodafone.ro","0.0.0.0",0,0  

9. AT#GPRS[=[<mode>]] – activare GPRS cu 1, dezactivare cu 0, transmisia a fost 

activată cu AT#GPRS=1 . AT#GPRS? interoghează starea modemului 

10. AT#SKTD=0 - Tipul socketului folosit este TCP, numărul portului pe care ascultă 

serverul este 2222, adresa de IP a serverului este „86.125.93.184” iar conexiunea se 

închide când serverul închide portul. Comanda a fost folosită în forma: 

AT#SKTD=0,2222,"86.125.93.184",0 

După această secvenţă urmează transmiterea datelor. Practic tot ce primeşte modulul prin 

USART va fi transmis către server urmând ca după închiderea conexiunii modulul să fie 

trecut în stare oprită. O listă completă a comenzilor AT se poate găsi în documentaţiile 

TELIT, de exemplu în (Telit Software UserGuide, 2012).  

Aplicaţiile GPRS sunt mai simplu de implementat decât pare la prima vedere, aceasta datorită 

în primul rând programabilităţii modemurilor GPRS cu comenzi AT (Easy GPRS). Nu este 

necesară cunoaşterea traseului datelor până la serverul utilizatorului, singura condiţie pusă 

serverului fiind să aibă atribuit un IP fix. 

Transmisia GPRS se pretează la aplicaţii în care nu există un receptor în apropierea punctului 

de culegere de date dar există acoperire de telefonie mobilă. Sistemul de transmisie GPRS a 

fost implementat la măsurarea concentraţiei de Radon în aer în mai multe puncte şi timp real 

de către un colectiv de cadre didactice şi studenţi care au desfăşurat disciplina de interfaţare 
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în mod PBL şi au continuat aceeaşi temă la proiectul de licenţă (Kertesz, Ogrutan et al, 

2007).  

c. Transmisia datelor prin Bluetooth 

Prin Bluetooth se realizează transferuri de date pe distanţe scurte între un calculator şi diverse 

echipamente periferice, de exemplu căşti, telefoane mobile, playere, imprimante, camere 

video, GPS etc. Spectrul alocat este situat în banda de 2,4GHz, între 2,402GHz şi 2,480GHz. 

Distanţa de transmisie este de uzual de 1m, viteza fiind de 1Mbps, dar există unele 

dispozitive cu putere mai mare de emisie care asigură distanţe până la 100m. Conectarea unui 

dispozitiv Bluetooth la un calculator gazdă se realizează printr-un software de descoperire.  

Interfaţa Bluetooth de la Rayson BTM222. figura 2.3.2 conţine un nucleu BlueCore4 cu 

interfeţe de conectare SPI, UART, USB şi o interfaţă PCM (Pulse Code Modulation) pentru 

conectarea unui modul audio. De la nucleu datele sunt emise printr-un amplificator de putere 

prin antenă, iar datele recepţionate sunt amplificate cu un LNA. Alimentarea de putere şi cea 

a nucleului sunt diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.2. Interfaţa Bluetooth Rayson BTM222, fotografie (stânga) şi schema bloc (dreapta) 

Interfaţa asigură transfer Bluetooth versiunea 2 cu EDR (Enhanced Data Rate) de până la 

3Mbps. Sunt posibile moduri de lucru cu economie de energie. Acest tip de modul Bluetooth 

admite comenzi AT. Câteva dintre comenzile AT admise de circuit sunt: 

1. ATAn –stabilire conexiune cu dispozitivele n=1-8 

2. ATB? – afişează adresele dispozitivelor slave conectate 

3. ATD=xxxxxxxxxxxx – defineşte o adresă de 12 digiţi pentru un dispozitiv cuplat 

4. ATEX – stabileşte ecoul la o transmisie USART, X=0 fără ecou, X=1 cu ecou, X=? se 

interoghează starea curentă 

5. ATF? – caută dispozitive timp de 60s şi afişează numele lor 

6. ATHX – setează permisiunea de descoperire,  X=0 nu poate fi descoperit, X=1 poate 

fi descoperit, X=? se interoghează starea curentă 

7. ATI? – interoghează versiunea software 

8. ATKX – stabileşte numărul de biţi de Stop la transmisia serială 

9. ATLX -  stabileşte viteza de transfer la transmisia serială 

10. ATMX – stabileşte controlul de paritate 

11. ATN=xxx…. – stabileşte un nume dispozitivului, maximum 16 caractere 

12. ATO – comandă de conectare automată 

13. ATP=xxxx – trimite codul PIN 

14. ATQX – setează trimiterea confirmării execuţiei unei comenzi 
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15. ATRX – stabileşte modul master sau slave 

16. ATU=parola – permite accesul cu parolă la upgrade de firmware 

17. ATZ – restaurează setările iniţiale 

O secvenţă simplă de programare a modulului în mod slave este: 

1. ATN=Slave; se stabileşte numele slave 

2. ATP=3527; se trimite codul PIN 

3. ATR1; se setează slave mode 

4. ATH1; se setează modulul ca descoperibil 

O secvenţă simplă de programare a modulului în mod master este: 

1. ATN=Master; se stabileşte numele master 

2. ATP=3527; se trimite codul PIN 

3. ATR0; se setează master mode 

4. ATO1; se dezactivează conectarea automată 

5. ATF?; se caută dispozitive timp de 60 sec 

6. ATA1; se conectează la dispozitivul 1 

Un alt modul Bluetooth care poate fi utilizat în aplicaţii cu microcontrollere este adaptorul 

serial LM058, figura 2.3.3, (LM058, 2011). 

Acest adaptor este conform cu specificaţiile v2.0+EDR, şi asigură o distanţă de transmisie de 

100m, viteza maximă fiind de 115,2kbps dar şi 230,4kbps cu tact transmis. Alimentarea poate 

fi realizată cu un alimentator de 5V, prin cupla USB sau de la un semnal serial nefolosit. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.3. Adaptorul Bluetooth serial LM058 

Modulul poate fi programat cu comenzi AT. Câteva comenzi AT sunt: 

1. AT – verificare 

2. AT+ENQ – afişează toate setările, cele de Bluetooth şi de RS232 

3. AT+ACON – validează conectarea automată  

4. AT+CONN =xxxxxxxxxxxx– stabileşte o conexiune cu dispozitivul a cărui adresă 

este xxxxxxxxxxxx 

5. AT+FIND – caută un dispozitiv Bluetooth timp de un minut 

6. AT+NAME – stabileşte un nume pentru un dispozitiv Bluetooth 

7. AT+PIN – trimite codul PIN 

8. AT+RESET –iniţializează dispozitivul 

9. AT+BAUD – stabileşte viteza de comunicaţie prin RS232 

Lista completă a comenzilor AT este dată în foile de catalog. 
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d.Transmisia ZigBee 

Modulele XBee realizează o interfaţă ZigBee conform standardului IEEE 802.15.4, lucrează 

la frecvenţa de 2,4GHz şi sunt destinate pentru funcţia de senzor în reţele wireless, având ca 

şi caracteristici preţ mic, putere consumată mică (63mW) şi fiabilitate ridicată, figura 2.3.4. 

stânga. Distanţa maximă de transmisie este 30m în interior şi 90m în exterior dar există 

module de putere mai mare care asigură transmisia pe distanţe mai mari de până la 1600m, la 

un debit al informaţiei de 250kbps. 

Modulul Xbee conţine un convertor AD integrat şi are un set de 8 linii care pot fi configurate 

ca linii digitale de I /O sau intrări pentru conversie AD.  Circuitul dispune şi de un generator 

PWM integrat. Semnificaţia pinilor este dată în figura 2.3.4. dreapta. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.4. XBee 

Implicit modulul funcţionează în modul transparent în care tot ce se trimite/recepţionează pe 

interfaţa serială este emis/ recepţionat RF.  Pentru a trece în modul de comenzi AT se trimit 

trei caractere + succesiv.  Reluarea modului transparent se face cu comanda ATCN. Un 

exemplu de programare a adresei modulului este: 

Comanda AT   Răspuns   Rezultat 

+++     OK    intrare în mod comenzi AT 
ATDL <Enter>  adresa curentă  se afişează valoarea curentă a adresei 
ATDL1A0D <Enter>  OK   se trimite adresa dorită 
ATWR <Enter>   OK   se scrie informaţia în memorie 
ATCN <Enter>  OK   ieşire din modul de comenzi AT 

 Un alt exemplu este comanda ATD6 P, unde P este un parametru care poate fi 0-5  prin care 

se stabileşte dacă pinul 5 al circuitului este cu funcţia de RTS, intrare analogică, pin de I/0 

etc. O listă a tuturor comenzilor AT este dată studenţilor la laborator şi la miniproiect.   

 

e.Transmisia WLAN 

Modulul HW86050 (figura 2.3.5.) de la Hoft & Wessel (HW86050, 2011) este conceput în 

aceeaşi idee de a asigura conectivitate WLAN unui modul cu microcontroller  cu care se 

cuplează prin interfaţa serială RS232. 

Modulul funcţionează în standardul IEEE 802.11b şi asigură o rată de transfer de maximum 

11Mbps la o distanţă de 300m afară şi 60m în interior. Conţine interfeţe RS232, SPI şi o 

interfaţă paralelă pentru date, un ADC, un canal PWM şi pini GPIO. Avantajele constau  în 

faptul că nu trebuie implementat soft protocolul de comunicaţie, el fiind implementat şi 

accesibil cu comenzi simple pe linia serială. 
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Fig. 2.3.5. Modul WLAN 

Comenzile pentru acest modul nu încep cu AT,  dar ele respectă filozofia comenzilor AT. 

Astfel, comenzile care încep cu S (set) sunt comenzi care setează anumiţi parametri, respectiv 

cele care încep cu G (get) citesc parametrii actuali. De exemplu comanda AT care returnează 

OK la celelalte module pentru testarea funcţionării există în forma GOK (Get OK) şi 

returnează OK. 

 

2.3.3.Desfăşurarea activităţii 

a. Activitatea la miniproiect 

Activitatea la miniproiect se desfăşoară fără a modifica structura clasică de învăţare şi este 

facultativă. Studenţii care desfăşoară această activitate pot primi un maximum de 2 puncte de 

bonificaţie la examen. Tema propusă la materia de Interfaţare este un sistem de achiziţii de 

date cu microcontroller şi transmisie wireless. Procesul din care se achiziţionează date, tipul 

mărimii măsurate şi modul de transmisie wireless sunt lăsate la alegerea studenţilor. Studenţii 

pot lucra individual sau în grup, dimensiunea maximă a grupului fiind de 3 studenţi. 

Prezentarea  rezultatelor se face în Power Point, în faţa tuturor studenţilor, inclusiv a celor 

care nu au participat la PBL. Notarea proiectelor se face tot de către studenţi, restricţia în 

notare fiind respectarea curbei de distribuţie Gauss a notelor. Concepţia şi proiectarea 

teoretică trebuie să fie completate cu simulări ale funcţionării. Realizarea practică nu este 

obligatorie dar se recomandă studenţilor, mai ales celor care doresc să continue tema la 

proiectul de licenţă. Acest mod de lucru a fost implementat cu studenţii specializărilor de 

Telecomunicaţii, Electronică aplicată şi Calculatoare, anul 4, an terminal, în semestrul 1.  

În şedinţa de prezentare a proiectelor, în urma realizării proiectelor de sisteme wireless cu 

interfeţe comandabile AT, împreună cu studenţii se trag câteva concluzii: 

1. Concepţia, proiectare şi realizarea practică a unei comunicaţii wireless este mai 

simplă decât pare, aceasta datorită circuitelor de interfaţare specializate. Utilizarea 

circuitelor specializate micşorează timpul de realizare a unei aplicaţii – Time to 

market. 

2. Concepţia unui sistem electronic de comunicaţii începe cu un studiu pe net în ceea ce 

priveşte existenţa circuitelor specializate (pe paginile constructorilor de circuite- 

ATMEL, TI, Microchip etc.) apoi disponibilitatea comercială (pe paginile furnizorilor 

din România- Vitacom, ECAS, Adelaida, Farnell etc.). Se verifică daca sunt 

disponibile pe piaţă circuite comandabile cu comenzi AT; 

3. Interfaţarea unui circuit specializat cu un microcontroller se reduce de cele mai multe 

ori la conectarea printr-o interfaţă standard serială sau paralelă, de aceea este 
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importantă studierea detaliată a acestor interfeţe, ceea ce constituie justificarea părţii 

cursului cu desfăşurare clasică. 

La şedinţa de prezentare power point a proiectelor realizate se discută şi despre bibliografia 

recomandată (Gerigan şi Ogruţan, 2000) în care sunt date amănunte folositoare pentru 

înţelegerea comenzilor AT, descrierea protocolului serial RS232, compatibilitatea 16550 etc. 

Se analizează în aceste discuţii care dintre părţile lucrării au fost cele mai utile studenţilor. 

Dacă sunt mai multe tipuri de interfeţe wireless utilizate atunci se face la sfârşit un tabel 

comparativ, aşa cum este de exemplu Tabelul 1:  

Tabelul 2.3.1 

 GPRS 802.11 Bluetooth 

Aplicaţii Reţele internaţionale de date 
şi voce 

Internet Conectivitate între 
dispozitive 

Durata 

bateriei 

Zile Zile Săptămâni 

Viteza 2Mbps 54Mbps  720kbps 
Raza Km 100m 100m 
Avantaje Rază mare de acţiune Viteza Comoditate 
Reţea Acces Internet Posibilă Posibilă 
 

Prin analiza acestui tabel se pot deduce variantele optime de transmisie radio pentru fiecare 

aplicaţie. 

b. Activitatea la laborator 

Una sau mai multe şedinţe de laborator sunt dedicate programării cu comenzi AT. Pentru a 

exersa programarea se foloseşte un calculator PC cu interfaţă serială prin care sunt conectate  

module care admit programarea prin comenzi AT. Prin HyperTerminal se scriu comenzi AT 

care programează modulele, se citesc stări şi se conectează în vederea transferului de date. 

Observând pasiunea studenţilor pentru telefoanele mobile şi faptul că de multe ori în timpul 

cursului scriu mesaje (SMS), verifică dacă au fost sunaţi şi uneori programează telefoanele, 

lucrările de laborator au fost orientate către integrarea pasiunii lor în activitate. Ideea a fost 

sugerată de lucrarea (Munoz-Organero et al, 2012).  

Împreună cu studenţii au fost montate în două calculatoare două modemuri dialup conectate 

prin cablu telefonic la linia telefonică, fiecare linie telefonică având număr alocat. Au fost 

trimise comenzi AT pentru programarea modemurilor şi au fost trimise date între cele două 

calculatoare PC, figura 2.3.6. 

Studenţii au apreciat imediat comanda ATD+numărul de telefon prin care s-a format numărul 

de telefon. Uşurinţa programării cu comenzi AT a stimulat atenţia studenţilor, justificând 

eforturile de extindere a programării cu aceste comenzi şi la modulele wireless. 

În a doua etapă a fost conectat un modul GPRS TELIT EZ10 cu care, după programarea 

modulului au fost trimise mesaje SMS de pe calculator pe telefoanele mobile ale studenţilor. 

Transmiterea de mesaje SMS în format text se face cu comanda: 

AT+CMGS=<da>    unde <da> = numărul adresei destinaţiei  
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Modulul GPRS răspunde la comandă prin afişarea caracterului ‘>’ şi aşteaptă mesajul tip text 

(maxim 160 caractere). Pentru a completa operaţia este necesară trimiterea caracterului 

CTRL-Z (0x1A în format hexadecimal), iar pentru a ieşi fără a trimite mesajul este necesară 

trimiterea caracterului ESC (0x1B în format hexadecimal). O captură a ecranului este dată în 

figura 2.3.7.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.6. Ecran HyperTerminal cu comenzile ATI de identificare şi ATDT de formare a 

unui număr de telefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.7. Trimiterea unui SMS cu comenzi AT 

Ecranul unui telefon mobil cu care s-a făcut schimbul de mesaje este dat în figura 2.3.8.: 
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Fig. 2.3.8. Ecranul unui telefon mobil care a recepţionat SMS 

În etapa a treia a fost conectat un adaptor LM058 la un PC prin interfaţa serială şi au fost 
trimise comenzi AT cu HyperTerminal, figura 2.3.9.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.9. Citirea stării adaptorului Bluetooth (stânga), descoperirea unui telefon şi 

conectarea (dreapta) 

După testarea comunicaţiei cu modulul prin introducerea comenzii AT care a returnat OK, cu 

comanda AT+ENQ a fost cerută starea adaptorului (stânga), atât a conexiunii cu un telefon 

mobil, cât şi a interfeţei seriale. Cu comanda AT+ROLEM s-a stabilit pentru adaptor rolul de 

master, cu AT+ACON- s-a dezactivat conectarea automată, apoi au fost căutate dispozitive şi 
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s-a găsit telefonul cu numele Didi. Cu AT+BOND s-a introdus adresa telefonului şi cu 

comanda AT+CONN a fost realizată conexiunea de date. În acest moment pe ecranul 

telefonului s-a cerut confirmarea conectării.  

 

2.3.4.Rezultate şi concluzii 

Au fost realizate două sondaje de opinie, unul în 2011 şi unul în 2013. Primul a fost realizat 

cu 3 grupe de studenţi, două grupe de la Telecomunicaţii şi una de la Electronică Aplicată an 

terminal, iar al doilea cu două grupe de la Telecomunicaţii, una de la Electronică Aplicată şi 

una de la Calculatoare. Au completat chestionarul 61 de studenţi în 2011 şi 88 de studenţi în 

2013. Din cele 3 grupe au optat pentru a face miniproiectul un număr de 12 studenţi în 2011, 

adică doar 19,6% şi 15 studenţi în 2013 (17%). Prezentarea proiectelor s-a făcut în prezenţa 

tuturor studenţilor. În figurile următoare distribuţia răspunsurilor studenţilor în 2011 este 

reprezentată cu dreptunghiuri albe, iar cele ale studenţilor din 2013 cu dreptunghiuri negre. 

La întrebarea dacă au auzit de comenzile AT, în 2011 0% au răspuns că nu au auzit, 31% au 

auzit o singură dată şi 69% au auzit de două sau mai multe ori (Seria S1, figura 2.3.10.). În 

2013 4 studenţi nu au auzit de comenzile AT (4,5%), 14,7% au auzit o singură dată şi 80,8% 

au auzit de mai multe ori (Seria S2, figura 2.3.10.). În 2013 cei mai mulţi studenţi au declarat 

că au auzit de comenzile AT de 2 ori. 
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Fig. 2.3.10. Răspunsurile la întrebarea în ce măsură au auzit de comenzile AT, 1-deloc, 2-o 

dată, 3-de două ori, 4-de mai multe ori, 5-des 

Se poate afirma că prezentarea proiectelor în faţa tuturor studenţilor a avut un efect 

educaţional important. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea în ce măsură au înţeles 

comenzile AT este dată în figura 2.3.11. 
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Fig. 2.3.11. Răspunsurile la întrebarea în ce măsură au înţeles comenzile AT, 1-deloc, 5-

complet 

În 2011 doar 3 studenţi consideră că le-au înţeles complet (Seria S1), iar în 2013 6 studenţi 

(Seria S2), ceea ce este destul de puţin. În 2011 17 studenţi le-au înţeles foarte bine sau 

complet (categoria 4 şi 5) (Seria S1), iar în 2013 29 studenţi (Seria S2), ceea ce înseamnă un 

număr chiar mai mare decât al studenţilor care au realizat miniproiectul.  

Distribuţia răspunsurilor la întrebarea cât de importantă este simplificarea adusă de comenzile 

AT este dată în figura 2.3.12: 
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Fig. 2.3.12. Răspunsurile la cât de importantă este simplificarea adusă de comenzile AT, 1-

deloc, 5-foarte importantă 

În 2011 aproximativ jumătate dintre studenţi nu sunt lămuriţi de simplificarea adusă de 

comenzile AT, doar 33 o consideră importantă şi foarte importantă (54%) (Seria S1). În 2013 

45 studenţi consideră importantă şi foarte importantă simplificarea adusă de comenzile AT 

(51%) (Seria S2). 

Distribuţia răspunsurilor la întrebarea când au auzit prima oară de comenzile AT este dată în 

figura 2.3.13: 
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Fig. 2.3.13. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea când au auzit prima oară de comenzile AT, 

1-anul 1, 2-anul 2, 3-anul 3, 4-anul 4 la proiect, 5-anul 4 la o altă activitate 

În 2011 o majoritate de 44 de studenţi (72,1%) (Seria S1) a auzit de comenzile AT prin acest 

miniproiect, chiar dacă au făcut proiectul doar 12 studenţi. În 2013 74 studenţi (84%) au auzit 

de comenzile AT la miniproiect (Seria S2). Se poate observa în figură numărul mult mai 

mare de studenţi care au ales răspunsul 4. 

La întrebarea dacă vor alege comenzile AT în aplicaţiile pe care le vor proiecta în viitor, un 

număr de 13 studenţi au afirmat că le vor folosi în toate aplicaţiile, 5 studenţi că nu le vor 

folosi iar 43 de studenţi au răspuns corect că le vor folosi în funcţie de specificul aplicaţiei, 

figura 2.3.14. Această întrebare a fost pusă doar în anul 2011 şi, fiind considerată mai puţin 

relevantă a fost înlocuită cu o altă întrebare. 
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Fig. 2.3.14. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea dacă vor alege comenzile AT în proiectare, 

1-în toate aplicaţiile, 2-niciodată, 3-în funcţie de aplicaţie 

În anul 2013 întrebarea a fost legată de dificultatea de a proiecta hard şi soft o interfaţă între 

un microcontroller şi un modul de transmisie wireless. Distribuţia răspunsurilor este dată în 

figura 16: 
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Fig. 2.3.15. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea cât de dificilă este o interfaţare, 1-foarte 

uşoară, 5-foarte dificilă 

Cei mai mulţi studenţi (46, adică 52,27%) consideră sarcina ca având dificultate medie.  

În 2013 a fost introdusă şi o întrebare de verificare care a cerut studenţilor să numească un 

program cu care se pot trimite comenzi AT. Distribuţia răspunsurilor este dată în figura 

2.3.16: 
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Fig. 2.3.16. Răspunsul la solicitarea numelui unui program de trimitere a comenzilor AT, 1-

corect, 2-incorect sau lipsă 

Un număr de 34 de studenţi (38,43%) nu au răspuns corect la această întrebare, distribuţia 

fiind în concordanţă cu numărul studenţilor care consideră comenzile AT importante. 

Unul dintre motivele care se bănuiesc că stau la baza scăderii interesului şi performanţei 

studenţilor este faptul că aceştia au un job în timpul facultăţii. Ultima întrebare din chestionar 

a cerut studenţilor să spună dacă au un job. Distribuţia răspunsurilor este dată în figura 

2.3.17: 
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Fig. 2.3.17. Job în timpul facultăţii, 1-Da, 2-Nu 

În 2011 21 de studenţi erau angajaţi (34,42%) (Seria S1) iar în 2013 24 (27,27%). Statistic 

există o corespondenţă între procentul de studenţi care nu au ştiut ce program se foloseşte 

pentru comenzi AT (38,43%) şi cu procentul de studenţi care au înţeles puţin sau deloc aceste 

comenzi (26,22% în 2011 şi 32,95% în 2013). Totuşi există studenţi angajaţi care au o 

activitate şcolară foarte bună, peste medie, aşa încât această concordanţă nu este considerată 

relevantă.  

Un tabel centralizator arată media şi coeficientul de deplasare pentru distribuţia răspunsurilor 

studenţilor în 2013. Întrebările la care s-au calculat media şi coeficientul de deplasare sunt: 

1.În ce măsură aţi auzit de comenzile AT, 2.În ce măsură aţi înţeles comenzile AT, 3.Cât de 

importantă este simplificarea adusă de comenzile AT, 4.Când aţi auzit prima dată de 

comenzile AT, 5.Cât de dificilă este interfaţarea. 

Tabel 2.3.2. 

Întrebare 1 2 3 4 5 

Media 3,34 3,04 3,67 4,17 3,01 

Deplasare -0.18 0.09 -0.11 -0.45 -0,59 

 

Tabelul confirmă analizele răspunsurilor la fiecare întrebare. Din păcate foarte mulţi studenţi 

afirmă că nu au înţeles comenzile AT, coeficientul de deplasare fiind pozitiv, iar media fiind 

mică. Un mare număr de studenţi au auzit prima dată de comenzile AT în anul 4, aici media 

este cea mai mare şi deplasarea negativă.   

Din păcate, fiind vorba de o activitate facultativă, un număr din ce în ce mai mic de studenţi 

realizează acest miniproiect. Astfel, la prima promoţie la care a fost propus acest sistem, din 

cele 3 grupe de la specializarea Telecomunicaţii în anul 4 (2007-2008), din totalul de 57 de 

studenţi doar 5 au ales să nu facă acest proiect, adică 8,7%. În 2010-2011 80,4% dintre 

studenţi au ales să nu facă acest proiect, iar în 2013 83%. Există multe explicaţii posibile 

pentru acest fenomen, Una dintre  ele este faptul că un număr mare de studenţi au un job în 
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timpul facultăţii. A fost introdusă o întrebare în chestionar care a arătat că 34,4% dintre 

studenţii care au răspuns în 2011 şi 27,27% dintre cei care au răspuns în 2013 au un job în 

paralel cu facultatea. 

Câteva comentarii notate de studenţi pe spatele chestionarului arată gradul de implicare 

destul de scăzut. Astfel un student care a lipsit la cursul în care s-au predat comenzile AT şi 

nu a făcut miniproiectul afirmă în comentariu că nu ştie ce sunt acestea. Un comentariu 

relevant al unui student care nu a făcut miniproiectul este dat în figura 2.3.18. Textul este: “În 

aplicaţiile realizate la laborator am înţeles modul de programare, dar consider că le-am 

utilizat prea puţin pentru a-mi da seama cum să le folosesc şi în alte scopuri.” 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.18 . Comentariu despre comenzile AT 

Acest studiu de caz a confirmat că miniproiectul asigură o mărire a responsabilităţii 

studenţilor, conform cu principiul CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), (Max, 

Thiringer et al). Studiul confirmă anumite avantaje aduse de educaţia PBL conform cu 

criteriile de competenţă stabilite de ABET, Accreditation Board for Engineering and 

Technology, (ABET, 2001). Totuşi, scăderea numărului de studenţi care decid să facă această 

activitate suplimentară este un serios semnal de alarmă. 

O confirmare a importanţei problemei comenzilor AT a venit de la absolvenţii angajaţi la 

Siemens cărora li s-au cerut cunoştinţe de comenzi AT pentru programarea unor 

echipamente. 
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Aspecte educaţionale ale relaţiei calculator mediu 

 

 

2.4.1.Introducere 

Problema relaţiei calculatoarelor personale cu mediul devine din ce în ce mai importantă, 

motivul fiind numărul mai mare de calculatoare fabricate şi inovaţia tehnologică rapidă care 

scurtează durata de utilizare a unui calculator.  Influenţa negativă a calculatoarelor asupra 

mediului este clasificată în (Kuehr şi Williams, 2003) astfel: 

1. Fabricarea calculatoarelor consumă multă energie, astfel la producerea unui calculator 

se folosesc în medie 240kg de combustibili fosili, de 20 de ori mai mult decât greutatea 

calculatorului, în vreme ce la o maşină se foloseşte o cantitate de combustibili fosili egală 

cu greutatea maşinii; 

2. Cantitatea de calculatoare şi consumabile care se aruncă devine din ce în ce mai mare. 

Măsurile luate de societate pentru adunarea selectivă şi reutilizarea deşeurilor are efecte 

benefice asupra mediului, chiar dacă gradul de aplicare este încă insuficient. Directiva 

RoHS de limitare a folosirii unor substanţe nocive în echipamentele electronice a fost un 

pas important în diminuarea răspândirii acestor substanţe în mediu; 

3. Modul în care utilizatorul decide să utilizeze şi să arunce calculatorul are o influenţă 

importantă. Cu cât frecvenţa schimbării calculatorului este mai mare cu atât ajung în 

mediu mai multe calculatoare, iar neglijenţa în aruncarea calculatoarelor poate duce la 

poluarea solului; 

4. Un aspect care nu este scos în evidenţă în (Kuehr şi Williams, 2003) dar care trebuie 

menţionat fiind foarte important este consumul de energie la utilizarea calculatorului. 

Pe plan mondial există multe preocupări în acest sens, una dintre ele fiind prezentată în (Ravi, 

2012). În revista Ecoterra au fost publicate de-a lungul anilor articole pe această temă, în 

(Ogrutan, 2007) fiind analizată directiva RoHS şi aspecte privind strângerea selectivă a 

deşeurilor electronice,  iar lucrarea (Ogrutan, Ciocea et al, 2010) este o critică adresată 

firmelor constructoare de imprimante care sacrifică  grija faţă de mediu în favoarea profitului. 

În Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a Universităţii Transilvania din 

Braşov există preocupări permanente de îmbunătăţire a procesului educaţional şi 

sensibilizarea studenţilor la problemele de mediu. Studenţii sunt stimulaţi să lucreze 

independent într-o abordare de tip PBL (Problem based Learning). O astfel de preocupare a 

fost descrisă în (Ogrutan şi Aciu, 2009). 

În acest capitol sunt descrise trei metode de reducere a impactului negativ al transformării 

tehnicii de calcul în deşeuri, prima fiind responsabilizarea utilizatorilor pentru a mări 

perioada de utilizare  sau de a reutiliza calculatoarele depăşite, a doua de a utiliza noi 

materiale ecologice în construirea calculatoarelor iar a treia este legată de consumabilele 

pentru imprimare.  

2.4 
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O iniţiativă asemănătoare a fost cea de la Universitatea British Columbia (Gradzi, Leung et 

al, 2009). Un grup de studenţi au ales pentru dotarea viitoare a universităţii tipul de calculator 

cu impactul negativ cel mai mic faţă de mediu. Au fost luate în considerare pe lângă preţul 

calculatorului caracteristici de mediu: timpul de viaţă, consumul de energie şi posibilităţile de 

reciclare după aruncare. O altă iniţiativă a fost cea de la Universitatea din Guelph (Canada) 

(Adamson, Hamilton et al, 2005) în care, pornind de la numărul mare de calculatoare care se 

aruncă şi substanţele toxice conţinute în acestea,  se ajunge la concluzia necesităţii prelungirii 

duratei de folosinţă a calculatoarelor. 

Acţiunea de sensibilizare a studenţilor a fost realizată la materia de Memorii şi Echipamente 

Periferice care se predă la anul 4 specializarea Calculatoare, în cadrul miniproiectului 

facultativ descris într-un capitol anterior. Discuţiile au fost iniţiate la laborator dar au fost 

purtate şi la curs în limita timpului disponibil.  

În discuţii au fost abordate la început teme propuse de cadrul didactic apoi propuse de 

studenţi, din experienţa lor. De multe ori discuţiile s-au ramificat dar îndepărtările de la 

subiect au fost monitorizate de cadrul didactic ca mediator al discuţiei şi discuţia a fost 

redirecţionată spre domenii de interes. În urma discuţiilor cu studenţii au fost identificate 

câteva puncte fierbinţi în relaţia dintre calculator şi mediu care au fost detaliate şi au fost 

punctul de pornire al unor  proiecte.  

La începutul activităţii şi la sfârşit studenţii au fost rugaţi să participe la un sondaj de opinie 

anonim ale cărui rezultate vor fi analizate la sfârşitul capitolului. Intervenţiile studenţilor au 

fost notate, iar pe baza numărului şi calităţii intervenţiilor s-a putut primi un punct în plus la 

examen. La testul facultativ au răspuns 21 de studenţi, adică cei care au avut o prezenţă 

regulată la curs. Rezultatele testului au arătat că discuţiile au avut un rol informativ 

important, câţiva studenţi schimbându-şi opiniile la sfârşitul semestrului. 

Experimentul a avut rolul de a verifica posibilitatea de a schimba modul de recepţionare în 

rândul tinerilor a mesajului de marketing generat de mijloacele media care este “Cumpără“ cu 

mesajul “Analizează dacă ai nevoie, apoi cumpără”. În ideea că aceşti studenţi vor contribui 

la proiectarea calculatoarele viitorului, un viitor în care resursele se împuţinează, va trebui să-

şi pună întrebarea “Putem realiza un calculator cu resurse mai puţine, care să consume mai 

puţin şi pe care să-l aruncăm fără grijă?”. 

 

2.4.2.Problemele discutate cu studenţii 

a. Schimbarea calculatorului cu unul mai performant: necesitate sau  interese 

financiare? 

Cantitatea de calculatoare şi periferice care devin deşeuri creşte continuu. Calculatoarele 

personale devin accesibile unui număr din ce în ce mai mare de persoane, ceea ce este un 

aspect pozitiv în dezvoltarea societăţii. Un aspect care merită analizat este dacă  viteza de 

schimbare a calculatoarelor care duce la creşterea numărului de deşeuri este o necesitate 

obiectivă sau este forţată de companiile producătoare pentru a putea vinde noile modele.  

În politica de marketing aplicată vânzării imprimatelor a fost aplicată metoda Freebie, 

cunoscută  şi sub numele „razor and blades business model” care este un model de afaceri 

unde un articol este vândut la un preţ mic (sau este chiar dat gratis) pentru a creşte vânzările 
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la bunurile complementare, cum sunt imprimantele şi complementar cartuşele, sau console de 

joc şi complementar jocurile. În discuţii s-a analizat posibilitatea ca schimbarea 

calculatoarelor cu unele noi să fie forţată cu ajutorul acestui concept de marketing. În prima 

discuţie cu studenţii au fost identificate câteva direcţii pentru discuţiile viitoare şi a fost 

recomandată bibliografie pentru pregătire. Trei direcţii au fost acceptate pentru discuţii care 

au fost sintetizate şi prezentate în continuare, alături de câteva idei originale. 

Memoria de bază a calculatorului este începând din 2002 de tip “Double data rate 

synchronous dynamic random access memory” (DDR SDRAM). Au apărut 3 variante de 

DDR, aşa cum se vede din figura 2.4.1. în care este reprezentat tipul de memorie  în funcţie 

de anul apariţiei, pe ordonată fiind reprezentată viteza de transfer. Cele 3 tipuri de memorii 

nu sunt compatibile şi nu pot fi montate în acelaşi soclu. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.1. Tipuri de memorii DDR 

Tipurile de conectori (socluri) pentru conectarea procesoarelor sunt de asemeni extrem de 

numeroase. Doar la un singur fabricant, Intel, la modelele Pentium 4 începând din anul 2000 

sunt peste 14 tipuri. Un grafic al conectorilor utilizaţi în funcţie de anul apariţiei este dat în 

figura 2.4.2. Pe ordonată este reprezentat numărul de pini. Se poate observa din acest grafic 

diversitatea mare de socluri, apărând cel puţin un nou tip de soclu într-un an şi creşterea 

numărului de pini în timp. Procesoarele cu soclu diferit nu sunt compatibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.2. Evoluţia tipurilor de socluri pentru procesoarele Intel după anul 2000 
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Resursele hardware necesare rulării unui sistem de operare Windows (Microsoft, 2013) sunt 

ca viteză a procesorului, memorie RAM şi capacitate hard disc astfel: pentru Windows 98 

66MHz, 16M, 200M, pentru Windows 2000 133MHz, 64M, 650M, pentru Windows XP 

233MHz, 64M, 1,5G, iar pentru Windows 7 1GHz, 1G, 16G. În figura 2.4.3. au fost 

reprezentate cerinţele hardware şi evoluţia lor. Pe axa z au fost reprezentate viteza 

procesorului, memorie şi capacitate hard disc (S1, S2, S3), pe axa x au fost reprezentate cele 

4 sisteme de operare, graficul arătând sugestiv creşterea de resurse necesară sistemelor de 

operare mai noi, mai ales Windows 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.3. Creşterea resurselor hardware necesare rulării sistemelor de operare 

Discuţiile cu studenţii au fost focalizate pe aceste 3 direcţii, memoria DDR, procesor şi 

sistem de operare, pentru a identifica în ce măsură  această diversitate este necesară din punct 

de vedere tehnic. Din discuţii s-a desprins concluzia că diversitatea mare este un mod de a 

manevra utilizatorii care vor modernizarea calculatorului spre cumpărarea unui calculator 

nou. De asemenea, cererea de resurse ale sistemelor de operare a fost considerată 

nejustificată, având rolul de a forţa utilizatorii să schimbe calculatorul. 

Discuţiile legate de schimbarea unui calculator au pornit de la motivele care se invocă curent 

pentru a justifica schimbarea, de exemplu “Am nevoie de un calculator mai rapid”, 

„Calculatorul meu este depăşit”, „Scoate un zgomot ciudat, se va strica”, „Au apărut 

calculatoare mai performante” sau „Este o promoţie la magazinul X”.  Un student la 

specializarea Calculatoare trebuie să treacă de la aceste exprimări generale la exprimări 

cantitative ale cerinţelor de viteză şi complexitate. Studenţii trebuie să genereze cunoştinţe 

care să ducă la găsirea cauzei reale a nevoii de schimbare. De exemplu încetinirea 

calculatorului poate fi datorată virusării, instalării necorespunzătoare a sistemului de operare 

sau a funcţionării necorespunzătoare a răcirii procesorului. Utilizatorii trebuie convinşi ca 

înainte de schimbare să consulte un specialist, poate că o reparaţie va avea aceleaşi rezultate 

cu o schimbare a calculatorului şi va fi mai ieftină.  

În concluzie, un aport important la protecţia mediului este conştientizarea utilizatorului că 

schimbarea unui calculator trebuie să fie justificată de argumente tehnice pentru a contribui la 

protecţia mediului. Chiar dacă schimbarea este necesară se pot găsi utilizări pentru vechiul 
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calculator, cum ar fi de exemplu utilizarea în aplicaţii mai vechi, donarea către asociaţii de 

caritate etc. pentru a evita aruncarea lui.  

 

b. Materiale consumabile pentru imprimante 

Producătorii de imprimante, acţionând într-o piaţă deosebit de competiţională au căutat 

permanent căi de reducere a preţurilor de vânzare a imprimantelor. După cumpărare se crează 

o legătură între producător şi vânzător pentru că imprimantele au nevoie de consumabile, 

legătură care nu există la majoritatea produselor electronice. Prin personalizarea 

consumabilelor producătorii au contat că fiecare client va cumpăra o anumită cantitate de 

consumabile doar de la producător, prin urmare adaosul la imprimantă poate fi mic. Această 

tendinţă s-a accentuat de-a lungul timpului spre vânzarea imprimantelor în anumite cazuri 

sub preţul de producţie şi a consumabilelor cu un adaos semnificativ. 

Producătorii îşi apără interesele economice şi au luat câteva măsuri pentru creşterea 

numărului de cartuşe originale vândute, măsuri identificate şi discutate cu studenţii (Ogrutan, 

Ciocea et al, 2010): 

1. Noile cartuşe sunt  prevăzute cu un microcontroller de protecţie care numără copiile şi 

nu permite să se facă reumpleri; 

2. Imprimantele sunt echipate la livrare cu cartuşe de mică capacitate, numite de start; 

3. Pentru a asigura preţuri acceptabile au fost concepute cartuşe de capacitate mică. 

4. Fiecare nou model de imprimantă foloseşte un alt tip de cartuş. 

Pe site-ul HP, unul dintre cei mai mari producători de imprimante apare afirmaţia că se vând 

peste un milion de imprimante pe săptâmână (HP, 2011), ceea ce înseamnă un număr uriaş de 

cartuşe folosite. Se poate face o evaluare aproximativă a cantităţii de cartuşe uzate. Pentru 

aceasta au fost cântărite 5 cartuşe HP goale diferite şi reprezentative, trei de toner şi două de 

cerneală. Media aritmetică este 0.515kg şi la un milion de cartuşe uzate care se aruncă pe 

săptămână înseamnă 25000t de cartuşe pe an, doar de la imprimantele unui singur producător. 

Documentarea realizată de studenţi a inclus fotografii realizate pentru fiecare metodă de 

creştere a cantităţii de cartuşe vândute. În figura 2.4.4 pot fi văzute metoda cartuşului cu chip 

şi a cartuşului cu capacitate mică. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.4. Fotografii în legătură cu metodele de mărire a numărului de cartuşe vândute 

Studenţii au identificat împreună cu cadrul didactic câteva căi posibile de reducere a 

impactului negativ asupra mediului. Astfel utilizatorii ar trebui ca la cumpărarea unei 

imprimante să introducă ca şi criteriu de selecţie gradul de poluare al mediului, astfel să 
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cumpere doar de la distribuitorii care preiau cartuşele uzate pentru reciclare şi la schimbarea 

cartuşului să-l predea pe cel folosit. Este importantă alegerea unei imprimante cu cartuşe de 

capacitate cât mai mare, eventual care se pot reumple, ceea ce este din ce în ce mai greu în 

prezent. Pe termen lung grija faţă de mediu este dublată şi de avantaje economice, astfel un 

criteriu important de alegere care trebuie considerat este preţul pe copie şi nu preţul 

imprimantei.  

c. Materiale ecologice pentru construirea carcaselor 

Bambusul este  un grup de plante exotice arborescente perene din familia Poaceae, subfamilia 

Bambusoideae, genul Bambuseae. Există în jur de 1000 de specii de bambuşi. Importanţa 

ecologică este dată de faptul că dintre toate plantele cunoscute pe pământ, bambuşii sunt 

plantele arborescente care cresc cel mai repede (până la 1m pe zi) (Bambus, 2012). 

În 2008 M. Dell a anunţat introducerea în fabricaţie a unui calculator desktop cu carcasă din 

bambus, (Fehrenbacher, 2008). Această iniţiativă a avut o motivaţie ecologică iar calculatorul 

a fost îmbunătăţit şi prin scăderea consumului. Tot în 2008 ASUS a creat o serie de 

notebook-uri cu carcasa din bambus (ASUS, 2008). Sunt destul de cunoscute ca şi accesorii 

de exemplu suportul de răcire pentru notebook, tastaturi, mouse, boxe, hub-uri cu carcasă de 

bambus. 

De regulă aceste accesorii sunt mai scumpe decât cele uzuale pentru că se fabrică în cantităţi 

mai mici, ca urmare preţul lor este mai mare, aspect care limitează răspândirea lor. 

Preocuparea comunităţii tehnice este dovedită la târgul internaţional Consumer Electronics 

Show din Las Vegas, ediţia 2011 în care au fost prezentate multe accesorii cu carcasă de 

bambus (Aeolus, 2011). 

Utilizarea carcaselor naturale are două efecte pozitive incontestabile asupra mediului, în 

primul rând cantitatea de energie necesară la fabricarea calculatorului scade şi în al doilea 

rând aruncarea calculatorului ca deşeu în mediu este mai puţin agresivă faţă de mediu. Este 

posibil ca şi la utilizare calculatorul să fie mai plăcut la atingere, mai plăcut vizual şi poate că 

mai sănătos la temperaturi mari la care plasticul încins ar putea degaja substanţe toxice. 

d. Directivele WEEE şi ROHS 

Cantitatea de deşeuri electrice şi electronice devine din ce în ce mai mare (figura 2.4.5.) şi se 

impun măsuri speciale de gestionare a acestora (Ogrutan, 2007). Dacă deşeurile electrice şi 

electronice nu sunt reciclate, prin descompunere  eliberează în timp substanţe toxice care prin 

mecanisme cunoscute pot afecta mediul în care trăim. 

 

Fig. 2.4.5. Deşeuri  electronice (plăci de calculator) 
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Au fost prezentate studenţilor două directive europene pentru protecţia mediului împotriva 

deşeurilor electrice şi electronice şi au fost atinse câteva aspecte tehnice legate de acest 

subiect. 

Directiva 2002/96/EC este numită WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) şi are 

ca obiect gunoiul electric şi electronic. Obiectivele acestei directive sunt stabilirea unor 

metode pentru toate ţările CE pentru reducerea cantităţii de deşeuri electrice şi electronice, 

strângerea deşeurilor şi reutilizarea lor, toate acestea în scopul protecţiei mediului. La acest 

proces trebuie să contribuie toţi operatorii implicaţi pe piaţă- producătorii, distribuitorii şi 

consumatorii. 

Pentru strângerea deşeurilor trebuie ca distribuitorii şi consumatorii să poată returna 

echipamentele defecte/ uzate/ nefolositoare fără plată, iar statele membre trebuie să asigure 

facilităţile de colectare. Statele membre trebuie să asigure cele mai bune metode de 

reutilizare a deşeurilor. Toate fluidele trebuie extrase iar componentele trebuie tratate selectiv 

(sortate) în vederea reutilizării. Producătorii trebuie să fie încurajaţi să includă în produsele 

noi materiale provenite din prelucrarea deşeurilor.  

Ţinta propusă de directiva WEEE până la 31 decembrie 2006 a constat în: 

• Strângerea deşeurilor electrice şi electronice în proporţie de minimum 80%; 

• Componentele, materialele şi substanţele reutilizate şi reciclate în proporţie de 

minimum 65%. 

Costurile strângerii deşeurilor sunt suportate de producător pentru produsele proprii şi această 

acţiune trebuie să fie garantată financiar printr-o măsură asiguratorie (blocarea unui cont). 

Costurile strângerii şi reciclării deşeurilor nu trebuie să apară separat pe factura de cumpărare 

a unui produs nou. Costurile strângerii deşeurilor “istorice” vor fi suportate de toţi 

producătorii. 

Utilizatorii trebuie să fie informaţi să nu arunce deşeurile electrice şi electronice alături de 

gunoiul menajer (figura 2.4.6.) şi despre potenţialele efecte negative ale substanţelor 

provenite din aceste deşeuri asupra mediului. 

 

Fig. 2.4.6. Simbolul de pe o carcasă de calculator care indică să nu se arunce împreună cu 

gunoiul menajer 

Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic 

Equipment) a fost adoptată în Comunitatea Europeană. Această directivă cu numărul 

2002/95/EC din 27 ian. 2003 recomandă limitarea  utilizării anumitor substanţe în 

echipamentele electrice şi electronice. Aceste substanţe sunt  Cadmiul (Cd), plumb (Pb), 

mercur (Hg), crom hexavalent (Cr), şi doi compuşi ai bromului, polibrominat bifenil (PBB) şi 
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polibrominat bifenil eter (PBDE). Procentul în care apar aceste substanţe trebuie să fie mai 

mic de 0,1%. 

Directiva WEEE a fost preluată în România şi adaptată şi a apărut în 2005 hotărârea de 

guvern HG 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice DEEE (DEEE, 

2005). Primii paşi în direcţia colectării au fost făcuţi şi deşeurile electrice şi electronice se 

strâng separat în cadrul unui proiect pilot PHARE demarat în Braşov. Aspecte ale platformei 

de colectare se pot vedea în fotografiile făcute în Braşov şi prezentate în figura 2.4.7.: 

 

 

Fig. 2.4.7. Anunţ cu invitaţia de a separa deşeurile (stânga) şi coşurile de gunoi 

inscripţionate (dreapta) 

ECOTIC (ECOTIC, 2011) este o organizaţie colectivă de gestionare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice DEEE din domeniul IT&C. ECOTIC acţionează ca o 

interfaţă între consumatori şi colectori / reciclatori având următoarele obiective: 

• Să colecteze sumele cuvenite procesului colectării şi reciclării de la producători şi 

importatori; 

• Să monitorizeze piaţa şi să determine sumele necesare colectării/ reciclării şi educării 

populaţiei. 

ECO TIC a hotărât în 2007 introducerea timbrului verde în valoare de 7 lei care este 

contribuţia consumatorilor la protecţia mediului. Timbrul verde se încasează de la 

consumatori pentru fiecare aparat electric  sau electronic independent vândut iar sumele 

colectate astfel de către distribuitori  şi producători se direcţionează către ECO TIC. 

Una dintre problemele apărute datorită directivei RoHS a fost aceea a lipirii componentelor. 

Componentele se lipeau clasic cu un aliaj de cositor şi plumb a cărui temperatură de topire 

era în jurul a 200-300 grade Celsius. Scoaterea plumbului din aliaj duce la creşterea 

temperaturii de topire şi la necesitatea utilizării altor echipamente de lipire. De exemplu, un 

letcon  pentru lipirea cu aliaje fără plumb asigură o temperatură de până la 380-415 grade 

Celsius. Se pot folosi şi aliaje cu temperatură scăzută de topire dar care conţin argint, ceea ce 

măreşte costurile. Un aliaj cu punct de topire 220-230 grade Celsius conţine staniu 99%, 

argint 0,3% şi cupru 0,7%.  

O altă variantă de lipire este cu adezivi conductivi care sunt formaţi dintr-un polimer cu 

particule conductive. Cel mai des se folosesc particule de argint care au avantajul că rămân 

cu o bună conductivitate chiar când se produce oxidarea. Greutatea argintului în adeziv este 
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de 50-80% şi se poate micşora prin realizarea de particule de plastic sau sticlă acoperite cu 

argint. Această metodă de lipire este singura posibilă la lipirea afişajelor LCD care nu suportă 

temperaturi mari. Teoretic lipirea se poate realiza în 24 de ore la temperatura camerei dar 

practic se realizează în circa 30 de minute la 120-150°C (Busek şi Radev, 2007). Contribuţii 

în domeniul tehnologiei fără plumb au fost prezentate în Simpozionul internaţional SIITME 

2007, şi se pot cita cele referitoare la predicţia timpului de viaţă al lipiturilor fără plumb 

(Illyefalvi-Vitez, Krammer et al, 2007) sau descrierea tehnologiei de lipire în vapori (Plotog, 

Varzaru et al, 2007).  

Verificarea încadrării unui produs în cerinţele RoHS se poate face solicitând o analiză de 

laborator care este destul de laborioasă, ca urmare de durată şi costisitoare. Există aparate 

portabile care fac o evaluare a încadrării în cerinţele RoHS, de exemplu aparatul firmei Innov 

X Systems din SUA. Acest aparat construit pe baza unui pocket PC HP iPAQ conţine un tub 

cu raze X şi un detector cu dioda PIN care poate analiza obiectele din materialul plastic şi 

metal, afişarea rezultatelor fiind instantanee. Aparatul poate măsura în material conţinutul a 

20 de elemente: Pb, Cr, Hg, Br, Cd, Sb, Cl, P, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Bi, Sn, Ag. 

Sensibilitatea de măsurare este la Cd 30ppm, la Pb şi Hg 10ppm, la Br 5ppm, la Cr 40ppm, la 

Sb 45 ppm. Datele sunt afişate ca şi concentraţii în ppm sau se poate desena un spectru în 

care apar intensităţile fiecărui vârf de amplitudine.  

Pe multe din ambalajele echipamentelor electronice apare o siglă care confirmă faptul că 

tehnologia de realizare este o tehnologie fără plumb, figura 2.4.8: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.8. Sigla tehnologiei fără plumb pe un echipament al firmei  ECS (stânga) şi ASUS 

(dreapta) 

 
2.4.3. Simulări  

În discuţiile cu studenţii a apărut ca importantă protecţia calculatorului la supratensiuni de 

lungă durată, acestea fiind o cauză importantă a defectelor distructive care duc la necesitatea 

înlocuirii calculatorului. Se cunosc foarte multe cazuri în care supratensiunile din reţeaua de 

alimentare au dus la distrugerea sistemelor de calcul. Uneori se distruge doar sursa de 

alimentare, alteori se distrug şi consumatorii alimentaţi de sursă- placa de bază, hard discul, 

unitatea optică etc.  

Nu există o regulă pentru câte subansamble se ard  la un asemenea eveniment şi aceste 

situaţii se tratează probabilistic. Împreuna cu studenţii  a fost realizat un model SIMULINK 

prezentat în figura 2.4.9. prin intermediul căruia se urmăreşte realizarea unei analize menită 

să ajute elucidarea unor astfel de cazuri. 
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Fig. 2.4.9. Model SIMULINK pentru studiul distrugerii datorita supratensiunilor 

Sursa de semnal generează un semnal sinusoidal cu amplitudinea de 300V peste care este 

suprapusă o supratensiune cu amplitudinea de 1000V. Sarcina este formată din trei rezistoare 

în serie cu valorile de R1=10Ω, R2=100Ω şi R3=1000Ω. Se calculează pentru fiecare rezistor 

puterea dezvoltată, apoi se reprezintă grafic energia disipată obţinută prin integrarea în timp a 

puterii obţinute pe rezistor.  

Puterea disipată şi deci şi energia dezvoltată este cea mai mare pe rezistorul cu 

valoare cea mai mare şi aceasta se va distruge prima. În general, distrugerea componentelor 

se poate face prin întrerupere sau scurtcircuitare. Dacă distrugerea se face prin întrerupere, 

restul consumatorilor înseriaţi sunt protejaţi pentru că se întrerupe curentul mare datorat 

supratensiunii. De aceea sistemele de protecţie care ard o siguranţă la apariţia unei 

supratensiuni sunt preferate. Dacă distrugerea componentelor se face prin scurtcircuitare, 

curentul prin restul consumatorilor înseriaţi va creşte şi mai mult, tensiunea de alimentare 

fiind aceeaşi şi rezistenţa din circuitul serie mai mică. În figura 2.4.10a este arătată variaţia 

energiei pe rezistorul de 1000Ω în cazul ideal în care el nu se distruge. 

Presupunem că puterea la care se distruge R3 este de 2000W. Detectarea valorii de 2000W şi 

scurtcircuitarea lui R3 (primul rezistor care ajunge la 2000W) se simulează cu un SWITCH 

ideal comandat de integrator. Forma de undă pe R3=1000Ω este dată în figura 2.4.10b: 
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a                                                                            b 

Fig. 2.4.10. Energia disipată pe rezistorul de 1000Ω în cazul în care nu se distruge (a) şi când 

se distruge prin scurtcircuitare la 2000W (b) 

Este simulată aplicarea unei supratensiuni în momentul 2 care durează până în momentul 7. 

Se observă că în momentul de timp notat pe figura 10b cu indicele 4, puterea atinge 2000W, 

rezistorul se scurtcircuitează şi energia rămâne constantă. Diagrama de timp pentru rezistorul 

R1 de 100Ω se schimbă astfel, figura 2.4.11: 

 

Fig. 2.4.11. Energia disipată pe rezistorul de 100Ω în cazul distrugerii rezistorului R3 prin 

scurtcircuit 

Se poate observa o mică creştere a puterii la momentul apariţiei supratensiunii, care este greu 

vizibilă la scara de reprezentare a energiei, urmată de o creştere majoră a puterii pe rezistor 

(până la 25kW). Analizând timpii în care se atinge puterea maximă de disipaţie a rezistorilor 

(2kW) se concluzionează faptul că distrugerea celui de al doilea rezistor se face mult mai 

repede faţă de prima, comparativ cu momentul de apariţie a supratensiunii. Primul rezistor se 

distruge în intervalul de timp de la 2 (apariţia supratensiunii) până în momentul 4, iar al 

doilea din momentul 4 până la 4,3 (aproximativ). Prin urmare, prima dată se va realiza 

scurtcircuitarea rezistorului de 1000Ω care ajunge primul la 2000W, apoi curentul va creşte şi 

mai mult şi mai repede şi se va scurtcircuita şi al doilea rezistor, apoi al treilea.  

Dacă supratensiunea ar fi avut o durată mai scurtă decât 2 unităţi de timp s-ar fi ars doar 

rezistenţa de 1000Ω. Deci numărul de consumatori care se ard depind de amplitudinea şi 

durata supratensiunii. După arderea primului consumator prin scurtcircuitare procesul de 

ardere se accelerează devenind un proces în avalanşă. Dacă consumatorii sunt protejaţi prin 

siguranţe şi siguranţele se ard într-un timp mai mare decât cel necesar distrugerii 

consumatorului atunci siguranţele nu sunt utile. O fotografie a unui circuit integrat distrus de 

o supratensiune pe o placa de hard disc este dată în figura 2.4.12: 
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Fig. 2.4.12. Circuit distrus de o supratensiune pe o placă de hard disc 

Studenţii au propus o gamă largă de echipamente de protecţie la supratensiuni de lungă 

durată, cele mai ieftine fiind AVR Automatic Voltage Regulator. O altă propunere au fost 

sursele UPS (Uninterruptible Power Supply) care asigură funcţionarea calculatorului şi în 

cazul lipsei tensiunii de la reţea pentru un timp scurt, având dezavantajul unui preţ mai mare 

şi a faptului că bateria se consumă şi se aruncă, sporind astfel deşeurile. 

 

2.4.4.Rezultate şi concluzii 

Un sondaj de opinie realizat înainte şi după discuţiile cu studenţii referitoare la importanţa 

protecţiei mediului a constat din următoarele întrebări: 

1. Aţi dori să vă schimbaţi calculatorul cu unul mai performant? DA/NU Studenţii au 

fost invitaţi să scrie pe spatele biletului ce argumente au  pentru această schimbare. 

2. Motivul principal care vă împiedică este: financiar, tehnic, de mediu, nu doresc 

înlocuirea. 

3. Ce aspecte urmăriţi la achiziţionarea unei imprimante: preţ, viteză, dimensiune, preţ 

consumabile, preţ/copie? 

4. Aţi cumpăra sau un calculator cu carcasă ecologică, chiar dacă este cu 10% 20% 50% 

mai scump ? 

5. Veţi lua în seamă la proiectare cerinţe de mediu? Da, Nu, Dacă vor exista cu caracter 

opţional în specificaţii 

Pe spatele testului studenţii au fost rugaţi să-şi scrie părerile personale. Răspunsurile au fost 

centralizate în figura  2.4.13, în stânga răspunsurile înainte de curs şi la dreapta cele de după 

curs. Pe linia cea mai apropiată de privitor se află răspunsul la prima întrebare, pe a doua linie 

răspunsul la a doua întrebare şi aşa mai departe.  

La prima întrebare iniţial 86% dintre studenţi vor să-şi schimbe calculatorul, cu argumente în 

general naive, iar la final doar 52% mai doresc acest lucru. La a doua întrebare 81% nu pot 

face acest lucru din motive financiare, un student are o incompatibilitate cu o imprimantă de 

tip vechi care nu se poate conecta cu calculatoarele noi  şi  niciunul din motive de mediu. 

După curs doar un singur student nu ar schimba calculatorul din motive de mediu, rezultă că 

ceilalţi care au renunţat la schimbare au renunţat convinşi de argumentele financiare. La a 

treia întrebare 81% din studenţi consideră criteriul preţ cel mai important la alegerea unei 

imprimante şi niciunul nu consideră că preţul pe copie ar fi important. După curs 52% au 
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înţeles ce înseamnă preţul pe copie şi consideră acest aspect cel mai important. La întrebarea  

a patra  doar 10% din studenţi ar cumpăra un calculator mai scump din materiale ecologice, 

iar după curs procentul a crescut la 19%. La întrebarea a cincea 48% ar aplica cerinţele 

opţionale de protecţia mediului în proiectare, iar după curs procentul urcă la 81%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.13. Rezultatele sondajului de opinie înainte de curs (sus) şi după curs (jos) 

Răspunsurile studenţilor la întrebări nu sunt foarte edificatoare, numărul studenţilor care au 

acceptat să răspundă fiind mic. În ansamblu rezultatele în atragerea tinerilor spre problemele 

de păstrare a unui mediu curat nu au fost foarte bune. Din studenţii specializării cu care s-a 

testat această iniţiativă doar câţiva (2 sau 3) au fost câştigaţi de idee. Totuşi, răspunsurile 

studenţilor arată un număr semnificativ de studenţi pentru care argumentul financiar primează 

şi din fericire economia de bani are ca efect în acest caz  protecţia mediului.  
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Aşa cum se arată în (Slocum, 2004) se propune sensibilizarea oamenilor la problemele de 

mediu prin economia de  bani. Prin economia financiară, care este o problemă de zi cu zi se 

poate acţiona pozitiv asupra mediului. Propunerea lansată în (Slocum, 2004) este validată de 

rezultatele acestei lucrări.  

La sfârşitul activităţii au existat câteva mesaje de apreciere a comunicării strânse dintre 

educatori şi studenţi subliniind o asimilare mai uşoară a informaţiilor prin prisma rezolvării 

unor probleme concrete, figura 2.4.14. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.14. Mesaj pe spatele chestionarului 

Preocupările de aplicare a metodei PBL asigură o mai mare responsabilizare a studenţilor şi 

ca urmare un interes mai mare faţă de problemele studiate, ceea ce duce la un proces educativ 

mai reuşit. Această lucrare aduce în plus ideea actuală de protecţie a mediului care poate 

atrage studenţii către un studiu mai aprofundat al calculatoarelor, al simulărilor şi al 

compatibilităţii electromagnetice. Nu este scopul acestei iniţiative de a forma activişti pentru 

salvarea mediului, ci doar îmbunătăţirea cunoştinţelor de simulare a studenţilor, obişnuirea 

lor cu discuţiile profesionale şi cu munca individuală, antrenamentul în a descoperi şi a 

compara cunoştinţe prin documentare. Documentarea a adus un plus de cunoştinţe dar şi 

integrarea în realităţile actuale ale societăţii, cum ar fi de exemplu reciclarea deşeurilor 

electrice.  
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Creşterea implicării la disciplina de 

Compatibilitate Electromagnetică prin 

diversificarea activităţii 

 

 

3.1.1.Introducere 

Primele cursuri care tratau probleme de EMC au apărut în anii 1970 la universităţile din 

Uppsala în Suedia, Politehnica din Torino şi Federal Armed Forces University în Hamburg.  

Primul curs de EMC este considerat cel de la Universitatea din York în Anglia  susţinut 

pentru prima dată în 1982 (Hubing şi Orlandi, 2005). Clayton Paul promovează introducerea 

acestei discipline în educaţia inginerească şi propune o fişă a disciplinei şi un set de 11 lucrări 

simple de laborator (Paul, 2002). Planul de învăţământ la Inginerie Electrică era destul de 

încărcat încă din anii 1990, aşa încât se aduc noi argumente pentru introducerea acestei 

discipline, aşa cum este acela că subiectul are impact în toate faţetele ingineriei electronice şi 

de telecomunicaţii (Austin,1992).  Un program numit University Grant Program a fost iniţiat 

de  IEEE EMC Society în 1997 şi a avut un rol important în răspândirea predării acestei 

discipline. Programul a promovat cursuri de principii de bază în EMC pentru o perioadă de 

peste 10 ani, având rezultate remarcabile (Jerse şi Steffka, 2007).  

Odată cu răspândirea aplicaţiilor electronice disciplina EMC este din ce în ce mai prezentă în 

multe universităţi. Metodele de predare se diversifică, astfel se fac propuneri de fişe de 

disciplină şi de  împărţire a materiei în parte fundamentală şi aplicaţii (Deb, 1995) şi (Deb, 

1999).  O iniţiativă (Jianjian, Voltmer et al) propune  un curs de EMC şi integritate a 

semnalelor la elevii de liceu, ceea ce arată că importanţa EMC este considerată din ce în ce 

mai mare. Asocierea între EMC şi integritatea semnalelor este menţionată şi în (Abhari, 

2008), în legătură cu diversificarea aplicaţiilor, creşterea frecvenţei de lucru şi miniaturizarea. 

Autorul propune simularea fenomenelor şi lucrări de laborator cu focalizare pe integritatea 

semnalelor. Apariţia metodelor noi de învăţare duce la modernizarea procesului educaţional şi 

în domeniul EMC. Astfel, în (Hellany şi  Nagrial, 2003) este prezentată iniţiativa autorilor de 

a introduce un curs de EMC la Universitatea Western Sydney, la Inginerie Electrică dar chiar 

şi la un profil neelectric, cel de mecatronică. În această lucrare se menţionează pentru prima 

oară metoda PBL (Project Based Learning) aplicată la educaţia în domeniul EMC. 

După 2010 se poate afirma că domeniul educaţiei în EMC a ajuns la maturitate. Într-o lucrare 

de referinţă se descrie experienţa desfăşurării disciplinei de EMC din 1994 până în prezent la 

Universitatea City din Hong Kong (Sai-Wing Leung şi Kwok-Hung Chan, 2012). Hong 

Kong-ul asigură 23% din totalul exporturilor mondiale de aparatură electronică, aşa încât 

cunoştinţele EMC sunt indispensabile specialiştilor, iar experienţa autorilor în alegerea 

tematicii cursului este valoroasă.  O alta experienţă valoroasă datorită maturităţii concluziilor 

este cea prezentată în (Medrano, Arcega et al). Problemele EMC au devenit din ce în ce mai 

diversificate şi complexe, aşa încât nu pot fi cuprinse toate în disciplina predată. Autorii 

propun anumite elemente fundamentale, asociate cu aplicaţii, la care se insistă pe partea 

practică mai mult decât pe cea matematică. 

3.1 
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3.1.2.Modul de desfăşurare a disciplinei 

a. Istoric 

La Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor disciplina de EMC a apărut 

pentru prima oară la specializarea de Electrotehnică în anul 1996 iar în 2007 la specializările 

de Electronică Aplicată şi la cea de Telecomunicaţii. Pentru începerea activităţii au fost 

utilizate informaţii din experienţa facultăţilor care au pornit mai devreme (Jost, 2003). 

În anul 2007, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior defineşte în 

documentul (ARACIS, 2007) EMC ca şi disciplină de domeniu atât pentru Inginerie Electrică 

cât şi  pentru Inginerie electronică şi telecomunicaţii.  

Primele iniţiative de introducere a acestei discipline la Braşov s-au datorat ilustrului dascăl, 

prof. dr. ing. Elena Helerea. În anul 1999 un colectiv de la Catedra de Electronică şi 

Calculatoare a iniţiat introducerea disciplinei la Electronică Aplicată şi a publicat o carte ca şi 

suport de curs pentru studenţii care urmau sa parcurgă disciplina (Ogruţan şi Sandu, 1999), 

coperta fiind arătată în figura 3.1.1. Studenţii se arătau deja interesaţi de problemele EMC sau 

chiar unii dintre ei se loviseră de cazuri de interferenţă la aparatele pe care le construiau. 

Un document de referinţă care propune o tematică armonioasă a fost oferta de cursuri a lui 

Donald R. White din 1986, ofertă aflată în colecţia autorilor, fig. 3.1.1, (Don White, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.1. The Interference Control Training Course Catalog, Don White Consultants, 1986 

(colecţia autorilor) şi cartea de Compatibilitate Electromagnetică (Ogruţan şi Sandu, 1999) 

Conţinutul disciplinei a fost gândit astfel încât să ofere studenţilor cunoştinţe practice de 

EMC, iar partea matematică să fie diminuată pe cât posibil. Înainte de cursul susţinut 

studenţilor autorii au susţinut cursuri scurte pentru specialişti în electronică de pe platforma 

industrială a oraşului. Aceste cursuri scurte au constituit şi baza de pornire pentru stabilirea 

fişei disciplinei pentru cursul universitar. 
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b. Conţinutul cursului 

Disciplina EMC este susţinută la anul 4 specializarea Electrotehnică şi anul 3 specializarea 

Electronică Aplicată. Disciplina este formată din curs şi laborator. Cursul este structurat în 

două părţi: 

1. Noţiuni fundamentale; 

2. Exemple din aparatura şi situaţiile actuale. 

3. Aceasta structură este dictată de necesitatea ca studenţii să cunoască principiile 

fundamentale din EMC, dar menţinerea interesului lor se poate realiza prin exemplele 

concrete legate de utilizarea echipamentelor electronice moderne din viaţa de zi cu zi. 

4. Principiile fundamentale sunt prezentate asemănător la cele două specializări. 

Elementele comune sunt: 

5. Importanţa EMC. Istoric. Definirea noţiunilor de bază: compatibilitate, interferenţă, 

imunitate, susceptibilitate. Unităţi de măsură specifice. 

6. Norme şi standarde în EMC, tipuri de standarde. Organisme de standardizare; 

7. Cuplaje inductive, capacitive, prin radiaţie. Impulsuri electromagnetice: LEMP 

(Lightning ElectroMagnetic Pulse) şi NEMP (Nuclear ElectroMagnetic Pulse); 

8. Ecranare. Clasificare, reguli de ecranare, ecranări speciale, calculul ecranelor); 

9. Măsurări în EMC. Locuri de măsurare, aparatură de măsurare, metode de măsurare, 

alinierea la standarde; 

10. Interacţiunea câmp electromagnetic- materie vie. Standarde pentru valori limită. 

Expunerea la câmpuri electromagnetice. 

La aceste aspecte fundamentale comune se adaugă la cele doua specializări aspecte 

fundamentale specifice. Astfel la Electronică Aplicată se adaugă: 

-Particularităţi EMC în circuitele analogice; 

-Particularităţi EMC în circuitele digitale. Reflexii, diafonii, impulsuri de curent, perturbaţii 

radiate. Integritatea semnalelor digitale; 

-Reţeaua de alimentare şi EMC. Filtre şi elemente de limitare. 

La Electrotehnică se adaugă: 

-Regimul tranzitoriu şi perturbaţiile introduse în funcţionarea reţelelor electrice de joasă 

tensiune; 

-Aparatele şi echipamentele electrice ca surse de perturbaţii pentru circuitele digitale 

- Calculul tensiunilor perturbatoare utilizând teoria circuitelor electrice 

O menţiune deosebită trebuie făcută pentru capitolul care tratează interacţiunea între câmpul 

electromagnetic şi materia vie. Teama oamenilor de câmpuri electromagnetice, în special de 

cele generate de liniile de înaltă tensiune şi cele generate de telefonul mobil a fost accentuată 

de mediatizarea fenomenelor, fără ca să existe o concluzie clară. Abordarea acestei 

problematici la nivelul cursului de EMC duce la creşterea interesului studenţilor. Şedinţa de 

curs cu acest subiect este cea mai dinamică, ea incluzând discuţii aprinse între studenţi şi 

generând chiar preocupări de viitor. Astfel, un student la Electronică Aplicată a realizat o 

maşină controlată de la distanţă pentru măsurarea câmpului electric în zone din staţiile de 

transformare a distribuitorului de energie electrică unde nivelul câmpului electric şi magnetic 

pot avea valori periculoase pentru om, figura 3.1.2: 
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Fig. 3.1.2. Maşină comandată prin WiFi pentru măsurarea câmpului electric, proiect de 

diplomă Bartha Lorant (2012) 

 

c. Activitatea de laborator 

Pentru activitatea de laborator s-a optat pentru metoda de învăţare prin PBL ((Project Based 

Learning). Activitatea s-a desfăşurat cu acelaşi program ca şi activitatea de laborator clasică. 

În prima oră studenţii primesc o temă la care să lucreze singuri sau în grup, temă pe care o 

dezvoltă în timpul orelor de laborator şi prin studiu individual. Există posibilitatea ca studenţii 

să-şi aleagă tema, în cazul în care sunt interesaţi de un anumit aspect de EMC.  În ultima 

şedinţă de laborator studenţii prezintă Power Point rezultatele obţinute. Avantajele acestei 

abordări sunt: 

1.O responsabilitate crescută pentru studenţi, formată prin muncă individuală; 

2.Antrenament de documentare prin parcurgerea multor referinţe online; 

3.Creşterea interesului pentru problemele de EMC; 

4.Discuţiile periodice între studenţi având ca mediator cadrul didactic sunt dinamice şi 

pregătesc studenţii pentru activitatea lor în viitor; 

5.Antrenament în susţinerea orală şi răspuns la întrebări în faţa colegilor la susţinerea temei.  

Pentru studenţii la Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii se recomandă ca să utilizeze 

programele de simulare învăţate de ei anterior pentru a evalua efectele interferenţei 

electromagnetice la tema aleasă. În momentul susţinerii laboratorului ei au cunoştinţe de 

programe de simulare în Spice, Matcad şi unii dintre ei în Simulink.  

În plus faţă de această activitate, o oră de laborator este dedicată măsurării câmpului 

electromagnetic sub stâlpii de înaltă tensiune şi în proximitatea antenelor GSM. Această 

activitate a fost introdusă ca răspuns al creşterii interesului studenţilor faţă de problema 

interacţiunii câmp- materie vie. Ca aparatură de măsură se utilizează analizoare spectrale 

portabile conectate la notebook. În cursul şedinţei se face şi interpretarea rezultatelor precum 

şi verificarea încadrării lor în valorile maxime admise. La acest laborator pot participa toţi 

studenţii facultăţii interesaţi de acest domeniu. O fotografie din timpul unei astfel de acţiuni 

este dată în figura 3.1.3: 
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Fig. 3.1.3. Imagine de la activitatea de laborator de măsurare a câmpului sub liniile de înaltă 

tensiune şi afişul manifestării 

Apropierea domeniilor de EMC şi de protecţia mediului a fost un real succes, interesul 

studenţilor fiind mare. Astfel, se pot menţiona câteva realizări deosebite ale studenţilor în 

cadrul activităţii la această disciplină. Un grup de studenţi de la Telecomunicaţii a realizat un 

set de simulări în Simulink ale transmisiei GSM şi WiFi atenuate prin materiale şi perturbate 

de mişcarea receptorului care au fost publicate la conferinţe de specialitate. Câteva realizări 

ale studenţilor împreuna cu cadrele didactice au fost publicate în (Aciu, Ogruţan et al). 

 

3.1.3.Descrierea studiului pilot 

A fost realizat un studiu pilot care a avut ca obiectiv identificarea atitudinii studenţilor din 

anul 4 specializarea Electrotehnică şi anul 3 specializarea Electronică Aplicată faţă de cursul 

de EMC. Obiectivul principal a fost determinarea satisfacţiei profesionale a studenţilor faţă de 

acest curs, iar cel secundar a fost stabilirea unor corelaţii între atitudinea faţă de disciplina 

EMC şi  performanţa academică la această disciplină. Performanta academică a fost măsurată 

prin nota obţinută. 

Pentru a determina modificările în timp ale atitudinii studenţilor chestionarele au fost 

completate de 2 ori, o dată la începutul semestrului, după primele 7 cursuri şi încă o dată după 

susţinerea examenului, la finalul semestrului. Designul folosit a fost unul de tip pretest-

posttest. Durata cursului a fost de 2 ore pe săptămână, timp de 14 săptămâni. Participanţii la 

această cercetare au fost 50 studenţi, 17 studenţi de la programul de studii Electronică aplicată 

şi 33 studenţi de la programul de studii Electrotehnică. Acest studiu a fost realizat de titularii 

cursurilor de EMC de la specializările Electronică Aplicată şi Electrotehnică cu sprijinul 

Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Rezultatele complete şi interpretate ale acestui 

studiu statistic sunt în curs de publicare. 

Sunt analizate în continuare câteva rezultate mai semnificative obţinute prin selectarea unor 

răspunsuri ale studenţilor de la specializarea Electronică Aplicată. Au fost alese răspunsurile 
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care oferă informaţii despre percepţia studenţilor asupra dificultăţii disciplinei, importanţa ei, 

interesul creat de această disciplină, gradul în care studiul la această disciplină este stimulativ 

şi gradul de mulţumire rezultat după desfăşurarea disciplinei. Rezultatele studenţilor la aceste 

întrebări sunt reprezentate grafic în figura 3.1.4. sub forma numărului de studenţi (pe 

ordonată)  şi cele 5 variante de răspuns (pe abscisă). Au fost analizate răspunsurile studenţilor 

din chestionarele date după examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.4. Dificultatea (S1), importanţa (S2), interesul (S3), gradul de stimulare (S4), 

mulţumirea (S5) 

Disciplina este considerată cu dificultate medie (S1). Astfel, 64,7% dintre studenţi au 

considerat dificultatea exact la mijloc, între foarte dificil şi foarte uşor. În ceea ce priveşte 

importanţa disciplinei (S2), 58,8% o consideră importantă şi foarte importantă. 70,5% dintre 

studenţi consideră că au fost interesaţi şi foarte interesaţi de această disciplină (S3), iar 64,7% 

consideră că au fost stimulaţi să înveţe, stimularea fiind apreciată de aceştia ca bună şi foarte 

bună. Un procent mare de 70,5% dintre studenţi se declară mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de 

această disciplină. 

În graficul din figura 3.1.5. sunt date notele studenţilor (S1)  în procente şi gradul de 

mulţumire, dat în procente (S2), acelaşi ca în figura anterioară. Notele au fost grupate în 5 

categorii pentru a permite comparaţia cu gradul de mulţumire. Categoria 1 înseamnă note de 1 

şi 2, categoria 2 note de 3 şi 4 (deci primele 2 categorii nu au promovat examenul), categoria 

3 note de 5 şi 6, ş.a.m.d. Un procent mare de 50% dintre studenţi nu au promovat sau au fost 

absenţi. Doar 7,14% dintre studenţi au luat note de 9 şi 10. Graficul comparativ arată că 

17,65% dintre studenţi au fost foarte mulţumiţi de curs şi doar 11,77% au fost nemulţumiţi şi 

foarte nemulţumiţi.  
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Fig. 3.1.5. Graficul notelor obţinute (S1) şi gradul de mulţumire exprimate în procente 

 

3.1.4. Concluzii 

Un tabel care centralizează datele sondajului este dat în continuare: 

Tabel 3.1.1 

Aspecte Dificultatea Importanţa Interesul Gradul de 

stimulare 

Mulţumirea Nota 

Media 3.12 3.47 3.76 3.71 4.06 2.47 

Deplasare -0.020 -0.786 -0.630 -0.421 -0.599 0.210 

 

În tabelul 3.1.1. au fost centralizate două caracteristici statistice ale răspunsurile 

semnificative analizate. Media (Mean) arată pe o scală de la 1 la 5 situarea răspunsurilor 

studenţilor. Dificultatea este apreciată ca medie, importanţa domeniului de studiu este 

perceput ca medie, aprecieri mai bune fiind acordate gradului de interes şi de stimulare a 

învăţării, iar gradul global de mulţumire apreciat cu o medie de 4,06 este foarte bun. Media 

notelor este mult mai mică decât gradul de mulţumire, ceea ce arată că studenţii nu au apreciat 

corect gradul de dificultate al examenului, nu au acordat suficient timp învăţării sau nu s-au 

prezentat la examen. A doua caracteristică din tabel este coeficientul de deplasare (Skewness) 

care arată gradul de deplasare al distribuţiei către stânga sau dreapta. Se poate observa că la 

dificultate distribuţia este aproape simetrică, iar importanţa, interesul şi gradul de mulţumire 

sunt deplasate către dreapta, ceea ce arată că opinia majorităţii este pozitivă. 
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În urma analizei anonime a feedback-ului studenţilor realizat de Universitate 

independent de studiul prezentat în această carte, gradul de satisfacţie al studenţilor de la 

Electronică Aplicată la disciplina EMC în anul universitar 2012-2013 a fost 4,36 iar prestaţia 

cadrului didactic 4,50. Aceste rezultate confirmă rezultatele din tabelul anterior şi faptul că 

modul de abordare al disciplinei de către autori a fost reuşit. Gradul de mulţumire mai mare 

obţinut în sondajul de opinie organizat de Universitate se explică prin faptul că de sondaj au 

fost excluşi studenţii cu un număr de absenţe mai mare decât o anumită limită, spre deosebire 

de sondajul cu rezultatele prezentate în tabelul 3.1.1. 
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Laboratoare pentru analiza evoluţiei becurilor 

din punctul de vedere al eficienţei energetice şi 

a compatibilităţii electromagnetice 

 

 
3.2.1.Introducere 

Problema economiei de energie şi a eficienţei energetice sunt probleme de o importanţă 

capitală pentru omul modern. Învăţământul are rolul de a pregăti tinerii pentru provocările 

care vor urma, în aşa fel încât grija faţă de mediu să fie o constantă permanentă în activitatea 

lor profesională. Autorii şi-au îndreptat atenţia asupra educaţiei inginereşti pentru că tinerii 

care urmează aceste studii vor fi responsabili de deciziile tehnologice ale viitorului. 

Pornind de la iniţiativa anilor 1990 când oameni îmbrăcaţi în urşi polari au protestat 

atenţionând la schimbările climatice, în (Slocum, 2004) se propune sensibilizarea oamenilor 

prin economia de energie şi implicit de bani. Prin economia de energie, care este o problemă 

de zi cu zi se poate acţiona asupra mediului, care este o problemă uriaşă şi de aceea 

considerată inabordabilă. 

Cele mai importante rezultate ale preocupărilor autorilor au fost publicate în 2010 în revista 

de mediu (Ogruţan, Aciu et al, 2010). Este vorba despre preocupări de a atrage atenţia 

studenţilor în cadrul materiei de Compatibilitate Electromagnetică la problemele poluării 

mediului şi ale efectelor câmpului electromagnetic asupra sănătăţii, în contextul legislaţiei 

Comunităţii Europene. 

În această lucrare se abordează o nouă direcţie în care cunoştinţele de inginerie au fost 

împletite cu cerinţele pentru un mediu curat. Problematica eficienţei energetice a iluminatului  

a fost combinată cu problematica efectelor asupra mediului, atât din punctul de vedere 

electromagnetic al perturbaţiilor generate cât şi din punctul de vedere al riscului la aruncarea 

deşeurilor. 

Ca şi în activitatea descrisă în (Ogruţan, Aciu et al, 2010) s-a pus un accent deosebit pe 

discuţii cu studenţii şi pe munca individuală a acestora, stimulându-le interesul cu noile 

reglementări de eficienţă energetică a iluminatului  adoptate şi la noi. Munca la laborator a 

devenit de interes secundar şi studenţii au primit sarcini de lucru individual pe baza 

conceptului de Project Based Learning. Pentru ca să nu depindă de aparatură costisitoare au 

fost învăţaţi cum să utilizeze un aparat foto digital pentru a evalua eficienţa iluminării. La 

sfârşitul activităţii au utilizat un stand de test al perturbaţiilor generate de diferitele tipuri de 

becuri pentru a completa cunoştinţele cu aspectele de inginerie cerute de disciplina predată. 

În acest capitol se descriu trei tipuri de becuri – cu incandescenţă, fluorescent şi cu LED-uri, 

apoi se propune o metodă de evaluare a eficienţei iluminării prin histograma unei imagini şi 

este prezentat standul de test al becurilor pentru perturbaţii electromagnetice generate în reţea, 

construit de conf. dr. ing. Lia Elena Aciu. Un tabel comparativ al caracteristicilor celor trei 

tipuri de becuri studiate este punctul central al discuţiilor cu studenţii. La sfârşitul lucrării au 

fost prezentate rezultatele unui scurt sondaj de opinie în legătură cu rezultatele acestei 

3.2
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activităţi. În concluzie, după primul an şcolar de aplicare s-a constatat o creştere a interesului 

studenţilor faţă de activitatea şcolară, în paralel cu sensibilizarea la problemele de mediu.  

 

3.2.2.Becuri  

a. Becuri cu incandescenţă 

Emisia de lumină este datorată unui corp solid adus la incandescenţă prin trecerea unui curent 

electric. Elementul radiant termic este filamentul lămpii, o spirală de fir de wolfram sau 

tungsten  alimentată la tensiunea reţelei, situată într-un balon de sticlă umplut cu un gaz inert, 

figura 1. 

Gama tensiunilor de alimentare este largă, de la 1,5V la peste 300V. Alimentarea poate fi în 

curent continuu sau alternativ. Preţul de cost este mic şi se fabrică cu o mare diversitate de 

forme şi dimensiuni. 

Descoperirea becului îi aparţine lui Thomas Edison (Hargadon, 2001) care a realizat în 1879 

un filament din carbon conectat cu fire din platină la sursa de energie. Brevetul obţinut de 

Edison pentru această invenţie şi imaginea unui bec actual sunt date în figura 3.2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.1. Brevetul atribuit lui Thomas Edison pentru becul electric, sursa (Incandescent 

Light Bulb, 2012) şi imagini ale becurilor utilizate în prezent (fotografiile becurilor au fost 

realizate de autori împreună cu studenţii) 

Înaintea lui Edison au fost multe încercări de realizare a unui bec dar nu atât de reuşite ca şi 

cea a lui Edison. În 1880 Joseph Swan a realizat propriul bec şi  şi-a iluminat locuinţa , prima 

locuinţă iluminată electric, sursa de energie fiind un generator hidroelectric (Incandescent 

Light Bulb, 2012). Numărul de becuri a crescut continuu, astfel în SUA au fost vândute în 

1885 circa 300 mii de becuri, în 1914 88,5 milioane iar în 1945 circa 795 milioane. 

Aproximativ 90% din puterea consumată este emisă ca şi căldură. De aceea în prezent multe 

guverne au introdus dispoziţii pentru a descuraja utilizarea acestora, prin stabilirea unor 

norme de eficienţă energetică. Brazilia a fost primul stat care în 2007 a introdus astfel de 

norme, urmat de Australia şi Comunitatea Europeană. Durata de viaţă este de minim 1000 de 

ore dar, dacă este folosit la o tensiune mai mică decât cea nominală durata de viaţă creşte 

semnificativ. Un bec, numit “Becul centenar” a funcţionat 100 de ani la staţia de pompieri 

Livermore din California, începând cu 1901. 

 
Bec cu incandescenţă 

 
Bec fluorescent Bec LED 
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Prin funcţionarea lui becul cu incandescenţă nu generează perturbaţii în reţea, protejând astfel 

mediul electromagnetic. Nu au fost semnalate probleme de sănătate în legătură cu utilizarea 

becurilor cu incandescenţă. Intensitatea luminoasă este proporţională cu tensiunea aplicată şi 

este posibilă astfel modificarea ei cu un circuit electronic. Această proprietate este importantă 

în locurile în care se urmăreşte economia de energie prin variaţia iluminării funcţie de lumina 

ambientală. 

b. Becuri fluorescente 

Becurile fluorescente (Compact Fluorescent Lamp, CFL) numite şi becuri economice, figura 1 

au început treptat să înlocuiască becurile cu incandescenţă datorită unui randament mai bun. 

Părintele becurilor fluorescente este considerat Petre Cooper Hewitt, care a creat primele 

astfel de becuri în 1890 (Compact Fluorescent Lamp, 2012). Compania General Electric este 

legată de dezvoltarea acestor becuri, astfel în 1938 a realizat prima variantă comercială, iar în 

1976, pe baza brevetului lui Edward Hammer a dezvoltat becul spiralat. Înlocuirea sistemului 

de aprindere clasic cu cel electronic a fost un mare pas înainte, aprinderea becului fiind mai 

rapidă şi fără pâlpâiri, astfel în 1985 OSRAM a început să vândă becuri cu partea electronică 

de aprindere inclusă.  

Timpul de viaţă al becurilor fluorescente este de 6000-15000 de ore, ceea ce înseamnă de 6-

15 ori mai mare decât al becurilor incandescente. Timpul de viaţă se reduce semnificativ dacă 

becul este aprins şi stins în mod repetat. Eficienţa energetică este mai bună decât a becurilor 

cu incandescenţă şi pentru aceeaşi cantitate de lumină emisă consumul de energie este de 

20%-33% din consumul becurilor cu incandescenţă. Preţul unui bec fluorescent este mai mare 

de 3-10 ori decât al unui bec cu incandescenţă, dar economia de energie şi viaţa mai 

îndelungată amortizează această diferenţă iniţială de preţ. La majoritatea tipurilor constructive 

obişnuite nu se poate realiza variaţia iluminării prin variaţia tensiunii de alimentare, ca urmare 

această metodă de economie de energie nu este aplicabilă. În (COMODICI, 2006) este 

propusă o metodă de a realiza economia de energie prin aprinderea unui număr diferit de 

becuri în funcţie de iluminarea ambientală, ceea ce  face posibil un efect de variaţie a luminii 

generate folosind becuri fluorescente. În lucrarea (Lauric, Pentiuc et al, 2011) se propune un 

sistem pentru iluminarea cu lămpi fluorescente a străzilor. 

Conform cu  datele furnizate de Comisia Europeană Scientific Committee on Emerging and 

Newly Identified Health Risks (SCENIHR) becurile fluorescente pot dăuna sănătăţii prin 

emisia de ultraviolete şi lumină albastră. Sensibilitatea la lumină poate fi agravată la anumite 

persoane, deja bolnave sau pot exista efecte toxice (Hatch şi Burton, 1998). Mult mai 

periculos pentru mediu este însă conţinutul de mercur sub formă de vapori în tubul de sticlă. 

De aceea, în multe state becurile fluorescente se colectează separat şi se reciclează (Sass, 

Salem et al, 1994). Sunt cunoscute câteva cazuri de intoxicare cu mercur la angajaţii firmelor 

din China care fabrică astfel de becuri. La aprinderea acestor becuri apar variaţii de curent şi 

tensiune care perturbă mediul electromagnetic prin conducţie. 

 

c. Becuri cu LED-uri 

Un bec cu LED-uri este compus din mai multe dispozitive LED (Light Emitting Diode) care 

pot fi semiconductoare clasice sau organice (OLED) (Led Lamp, 2012). Diodele LED emit 

lumina într-o bandă îngustă de lungimi de undă, lumina fiind colorată. Pentru a obţine lumina 
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albă se pot grupa mai multe LED-uri în culorile fundamentale RGB (Roşu, Verde, Albastru) 

sau diodele LED se pot  combina cu fosfor care absoarbe lumina colorată şi emite lumină 

albă. A doua variantă scade eficienţa energetică a iluminării cu LED-uri. Timpul de viaţă al 

acestor becuri este mare, peste 30 mii ore. 

Electroluminiscenţa a fost descoperită în 1907 de H.J. Round de la Marconi Labs. Primul 

LED a fost creat în 1962 de N. Holonyak la General Electric Company. În 1999 Philips 

Lumileds a fabricat primul LED de putere (1W) pe o pastilă semiconductoare de mari 

dimensiuni şi situată între piese metalice care preiau căldura degajată. În 2008 Sentry 

Equipment Corporation a construit o nouă fabrică luminată în interior şi exterior exclusiv cu 

LED-uri, cu costuri iniţiale de 3 ori mai mari decât în iluminarea clasică cu becuri 

fluorescente dar investiţia a fost amortizată în 2 ani pe baza economiei de energie. În 2009 de 

Crăciun iluminarea catedralei Turku din Finlanda a fost realizată exclusiv cu LED-uri, 

amortizarea fiind calculată pentru 4 ani, în condiţiile iluminării doar 48 de zile pe an. 

Tehnologia de realizare a LED-urilor strălucitoare este extrem de dinamică. În (LED, 2011) 

este arătat un bec de 100W care asigură o iluminare de 8000lm. Similar cu legea lui Moore, 

R. Haitz a enunţat o lege referitoare la evoluţia LED-urilor care se numeşte legea lui Haitz. 

Această lege afirmă că strălucirea LED-urilor se dublează la fiecare 3 ani, începând din 1960. 

Un LED are o strălucire mai redusă decât a unui bec cu incandescenţă sau fluorescent şi este 

nevoie de un număr mare de LED-uri într-un balon de bec sau corp de iluminat. LED-urile pot 

fi conectate în serie dar atunci defectarea unuia dintre ele produce defectarea întregii lămpi. 

Practic LED-urile se conectează mixt, serie şi paralel. Tensiunea de alimentare a LED-urilor 

este continuă şi majoritatea reţelelor de alimentare sunt de curent alternativ. Din acest motiv 

becurile cu LED-uri conţin un redresor, sau şiruri de LED-uri conectate în serie, apoi şirurile 

în antiparalel pentru a exista un şir  aprins în fiecare alternanţă a tensiunii reţelei.  

Ca şi dezavantaje ale acestor becuri se poate menţiona că luminozitatea lor scade în timp şi 

scade cu creşterea temperaturii. O noutate menţionată în (LED Lighting, 2010) este că o firmă 

de frigidere a început echiparea tuturor frigiderelor cu becuri cu LED-uri, folosindu-se de 

caracteristica acestor becuri de a lumina mai puternic la temperaturi joase. 

Din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice becurile cu LED-uri generează în 

reţea perturbaţii mult mai reduse decât becurile fluorescente. Totuşi, existenţa unui redresor 

generează armonici superioare în timpul funcţionării, reduse ca şi valori. Becurile cu LED-uri 

nu pot fi utilizate prin varierea electronică a tensiunii de alimentare, excepţie făcând structuri 

special concepute în acest scop. Un avantaj major din punct de vedere al mediului este că 

LED-urile nu conţin mercur aşa că este posibilă aruncarea lor fără riscuri pentru mediu. 

Eficienţa energetică a iluminării cu LED-uri este foarte bună şi, odată cu dezvoltarea 

tehnologiei de realizare a LED-urilor de putere iluminarea cu LED-uri devine o variantă care 

trebuie considerată. Deocamdată preţul iniţial mare şi strălucirea încă redusă au făcut ca 

becurile cu LED-uri să nu fie folosite atât de mult ca şi cele fluorescente. 

 

3.2.3. Miniproiect  

La laboratorul de Compatibilitate electromagnetică din Universitatea Transilvania din Braşov, 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor  se încearcă atragerea studenţilor de 

specializările de inginerie în activităţi de protecţia mediului. Astfel, lucrarea care studiază 
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perturbaţiile generate de lămpile fluorescente clasice şi cu aprindere electronică se încadrează 

într-un context mai larg, cel al avantajelor şi dezavantajelor becurilor economice în relaţia cu 

mediul. 

După partea teoretică în care se reiau cunoştinţele de la curs referitoare la principiile 

constructive ale becurilor se discută un tabel de forma tabelului 3.2.1, cu accent pe 

caracteristicile din punct de vedere al mediului şi al compatibilităţii electromagnetice: 

Tabel 3.2.1 

Caracteristici Preţ 
(lei) 

Consum 
pentru 
1000 lm 

Timp de 
viaţă 
(ore) 

Aruncarea Variaţia 
intensităţi
i 

Perturbare 
electromagnetică 

Bec cu 
incandescenţ
ă 

5 100W 1000  Fără pericol DA Nu 

Bec 
fluorescent 

20 15W 6000  Eliminare 
de mercur 

NU La pornire şi în 
timpul funcţionării 

Bec LED 50 12,5W 100000  Fără pericol NU În timpul funcţionării 

 

Ca şi activitate se începe cu o temă de casă facultativă în care se propune studenţilor să facă o 

evaluare acasă a eficienţei energetice a becurilor folosite. Pentru aceasta li se propune să 

utilizeze un aparat foto digital cu care să fotografieze diferite becuri aprinse de la aceeaşi 

distanţă şi cu aceleaşi setări de expunere. Histograma fotografiei care este oferită de aparat 

sau orice aplicaţie software cum este Adobe Photoshop sau Corel Photopaint arată distribuţia 

iluminării. În histogramă pe abscisă sunt reprezentate 256 nuanţe de gri, o bară sub abscisă 

arătând grafic nuanţele, negru în stânga şi alb la dreapta. Pe ordonată este reprezentat numărul 

de pixeli care au nuanţa de gri respectivă. O histogramă în care există o singură linie verticală 

la alb extrem este o fotografie în întregime albă, deci expusă cu cea mai mare cantitate de 

lumină.  

În figurile 3.2.2, 3.2.3 şi 3.2.4 sunt prezentate fotografii şi histograme pentru un bec cu 

incandescenţă de 80W, un bec fluorescent de 22W şi un bec cu LED-uri de 2W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.2. Fotografia şi histograma unui bec cu incandescenţă 
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Fig. 3.2.3. Fotografia şi histograma unui bec fluorescent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.4. Fotografia şi histograma unui bec cu LED-uri 

Se poate observa din histograme că cea mai puternică iluminare o asigură becul incandescent, 

se observă că sunt pixeli în dreapta graficului, la alb. Cea mai mică iluminare o asigură becul 

cu LED-uri, are cei mai puţini pixeli spre partea de alb a histogramei. Din histogramă se mai 

poate remarca că lumina becului fluorescent este mai uniformă decât cea a celui cu 

incandescenţă pentru că la mijlocul histogramei unde apar nuanţele de gri, sunt mai puţini 

pixeli. 

Partea temei de casă în care se simulează fenomenele este foarte importantă şi este obligatorie 

pentru studenţii care decid să facă miniproiectul. Importanţa simulărilor la înţelegerea 

fenomenelor este incontestabilă. Este preluată iniţiativa din (Pitica, Lungu et al, 2006) de a 

utiliza cel puţin două programe de simulare şi de a compara rezultatele. Schema unui filtru de 

reţea utilizat apoi pentru determinările experimentale este dat în figura  3.2.5: 
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Fig.3.2.5. Schema filtrului de reţea (stânga) şi modelul SIMULINK (dreapta) 

Majoritatea studenţilor au ales să facă simulările în SIMULINK şi în PSPICE. Unul dintre 

modelele SIMULINK elegante realizate de studenţi, discutat apoi şi corectat de cadrul 

didactic este cel din figura 3.2.5 (dreapta). 

Ca şi semnal de intrare a fost aplicat un semnal sinusoidal peste care a fost suprapus un 

impuls singular cu amplitudinea de 500V şi durata de 2µs. Rezultatul simulării în SIMULINK 

este dat in figura 3.2.6: 

 

Fig. 3.2.6. Impulsul de intrare în filtru (jos) şi cel de ieşire (sus) 

Se poate observa că filtrul a micşorat amplitudinea impulsului cu circa 100V şi a mărit durata.  

Schema filtrului a fost simulată şi în PSPICE, rezultatul simulării fiind dat în figura 3.2.7: 
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Fig. 3.2.7. Rezultatul simulării PSPICE în timp (stânga) şi caracteristica de atenuare în funcţie 

de frecvenţă a filtrului (dreapta) 

În figura 3.2.7 se pot vedea în stânga impulsul de intrare şi cel de ieşire atenuat ca 

amplitudine, suprapuse, apoi caracteristica de atenuare în funcţie de frecvenţă a filtrului 

(dreapta).  Ambele simulări dau rezultate foarte apropiate atât ca amplitudine a impulsurilor 

cât şi a formei lor. Discuţiile cu studenţii arată că procesul de simulare a fost înţeles ca şi 

utilitate, concluzie care confirmă ideea acestei cărţi. Viziunea fenomenelor în timp este 

completată cu viziunea în frecvenţă, solicitând studenţilor să simuleze caracteristica în 

frecvenţă a filtrului. Această sarcină se bazează pe cunoştinţele de la cursul de Electronică 

Analogică şi este uşor îndeplinită.  

 

3.2.4. Lucrare de laborator pentru determinarea perturbaţiilor generate în mediu şi 

dispozitiv pentru comanda alimentării  

A fost realizat un stand care conţine mai multe socluri standard pentru diferite tipuri de becuri 

şi sisteme de aprindere clasice şi electronice pentru becuri fluorescente. Se vizualizează cu un 

osciloscop formele de undă la aprinderea becurilor şi după aprindere. Forme de undă tipice 

pentru un bec fluorescent cu aprindere clasică la aprindere şi după încălzire sunt date în figura 

3.2.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.8. Forma de undă la aprinderea unui bec fluorescent (stânga) şi în regim permanent 

(dreapta) 
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Se poate observa la pornire un vârf de tensiune de amplitudine foarte mare iar când becul este 

aprins deformarea formei tensiunii, deci generarea în reţea a armonicilor superioare. 

Comparaţiile între becuri arată că cel mai perturbator este becul fluorescent. 

La testele de compatibilitate electromagnetică realizate la laborator la măsurarea perturbaţiilor 

conduse generate spre reţeaua de alimentare anumite rezultate au fost neconcludente pentru că 

nu au fost repetabile. O ipoteză luată în discuţie a fost cea conform căreia perturbaţiile 

generate la aprinderea becului depind de valoarea momentană a tensiunii reţelei şi de 

vibraţiile mecanice ale întrerupătorului de reţea care produce impulsuri. O confirmare 

indirectă a acestei ipoteze este cea conform căreia simularea defectelor din reţeaua de 

alimentare se face întotdeauna când tensiunea are valoarea instantanee maximă, la mijlocul 

alternanţei (Istrate şi Guşă, 2009). 

Pentru a dovedi aceste afirmaţii a fost elaborat un model SIMULINK simplu dat în figura 

3.2.9. stânga. Modelul este format dintr-o sursă de tensiune (reţea) şi un switch ideal care 

conectează la tensiune o sarcină RL. Switch-ul este comandat cu 5 impulsuri înainte de a 

stabiliza tensiunea aplicată care simulează oscilaţia  contactului electric. 

 

Fig. 3.2.9. Model SIMULINK al conectării alimentării, conectarea alimentării la trecerea prin 

zero a tensiunii şi conectarea alimentării la valoarea maximă a tensiunii 

Sunt prezentate rezultatele simulării pentru cazul în care alimentarea se face în momentul 

trecerii prin zero a tensiunii de alimentare (figura 3.2.9 mijloc) şi la mijlocul alternanţei 

(figura 3.2.9 dreapta). Se pot observa impulsuri negative perturbatoare cu amplitudini mai 

mari în situaţia a doua.  

Dacă se face o analiză Fourier a semnalului în cele 2 cazuri rezultatul dat în figura 3.2.10. 

arată amplitudini spectrale mai mari în cazul alimentării în momentul în care tensiunea este 

maximă. 
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Fig. 3.2.10. amplitudini spectrale în cazul alimentării în momentul trecerii tensiunii prin zero 

(stânga) respectiv la maximul tensiunii (dreapta) 

Schema bloc a dispozitivului de cuplare a tensiunii este dată în figura 3.2.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.11. Schema bloc a dispozitivului de cuplare a tensiunii de alimentare 

Dispozitivul este un sistem pe bază de calculator (embedded system) bazat pe un 

microcontroller PIC . Microcontrollerul este întrerupt la fiecare trecere prin zero a tensiunii de 

reţea, determină timpul de cuplare a tensiunii şi comandă în mod corespunzător elementul de 

execuţie. Au fost testate două variante ale dispozitivului, unul cu element de execuţie triac şi 

unul cu releu. Implementarea a fost realizată de un absolvent al specializării de Electronică 

Aplicată, dl. dr. ing. Dan Lozneanu, în perioada pregătirii lucrării de doctorat. 

Triacul are avantajul că poate fi comandat cu exactitate la cuplare dar are şi dezavantaje, 

momentul decuplării nu poate fi comandat şi la anumite tipuri de sarcini comutaţia nu mai 

este sigură. Releul elimină dezavantajele triacului dar la comandarea lui trebuie ţinut cont de 

timpul de anclanşare şi revenire care este dat în catalog dar trebuie reglat fin prin încercări. 

Internet 

 
 
 
 
 
 
 

Comanda  
pentru cuplarea 
tensiunii 

Microcontroller 

Web server   

Element de execuţie triac sau 
releu 

Retea Consumator 

Detectarea 
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Au fost realizate şi testate ambele variante dar avantajele variantei cu releu au determinat ca 

aceasta să fie folosită la lucrarea de laborator. 

Releul care a fost ales pentru această aplicaţie este fabricat de FINDER  Releul poate comuta 

30/50A (curent nominal / maxim de vârf) la tensiuni de 250/440V iar bobina este comandată 

cu 6 sau 12V. Ciclul tipic de viaţă este de 1000 cicluri. Timpul de acţionare al releului este de 

8-10ms, ceea ce înseamnă o viteză net superioară acţionării cu siguranţe clasice. Varianta cu 

triac utilizează un triac de 24A şi 800V comandat prin decuplare galvanică cu un optotriac. 

Un circuit RC previne amorsarea parazită a triacului şi un varistor protejează triacul la 

supratensiuni.  

Realizări similare care includ comutarea tensiunii reţelei pe sarcină la un moment dat sunt 

întâlnite la sursele UPS. Un UPS, la revenirea tensiunii de alimentare aplică pe sarcină o 

tensiune cu aceeaşi polaritate sau chiar cu aceeaşi polaritate şi pantă de creştere ca şi 

tensiunea dată de convertorul DC-AC în perioada lipsei tensiunii reţelei.  Un algoritm de 

control al comutaţiei este descris în (Yang şi Hong-Tao, 2011) iar pericolul ca în timpul 

comutaţiei să fie aplicate pe sarcină pentru o scurtă perioadă de timp tensiunea dată de reţea şi 

de convertorul DC-AC este descris în (Brown, Kennedy et al, 2010). 

Testele au fost efectuate cu diferite tipuri de becuri. Au fost măsurate nivelul de iluminare 

emis, puterea consumată şi perturbaţiile generate la aprindere. Standul conţine becuri cu 

incandescenţă, lămpi fluorescente cu aprindere prin starter cu bimetal şi aprindere electronică, 

becuri halogen şi becuri cu LED-uri. Rezultatele experimentale arată că, aşa cum era de 

aşteptat aprinderea becurilor incandescente nu generează perturbaţii, în figura 3.2.12 stânga 

fiind dată o imagine preluată cu un osciloscop cuplat la un calculator PC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.12. Tensiunea reţelei la aprinderea unui bec cu incandescenţă (stânga) şi a unei lămpi 

fluorescente cu aprindere cu starter (dreapta) în momentul valorii maxime a tensiunii 

Aprinderea unei lămpi fluorescente cu starter este puternic perturbativă, aşa cum se  vede în 

figura 3.2.12 dreapta. O lampă fluorescentă cu aprindere electronică produce perturbaţii mai 

mici, aprinderea unei astfel de lămpi de 24W fiind ilustrată în figura 3.2.13., stânga. 

Soluţia pentru micşorarea perturbaţiilor generate în reţea este utilizarea filtrelor. Standul este 

echipat cu un filtru Schaffner (standard IEC 939 şi EN 133200). De exemplu, efectul filtrului 

de reţea este arătat în figura 3.2.13. dreapta în cazul unei lămpi de iluminat stradal cu LED-uri 

(LLM4500, 51Watt). Jos se poate observa forma de undă a tensiunii la intrarea în filtru iar sus 

la ieşirea din filtru. 
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Fig. 3.2.13. Tensiunea la aprinderea unei lămpi fluorescente cu aprindere electronică (stânga) 

şi efectul filtrului de reţea asupra perturbaţiilor generate (dreapta) 

O imagine a standului de lucru este dată în figura 3.2.14. În mijloc se vede dispozitivul de 

cuplare a tensiunii, în spatele lui este placa pe care sunt montate becurile, în stânga lampa de 

iluminat stradal iar în dreapta osciloscopul şi calculatorul cu care se preiau datele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.14. Standul experimental 
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3.2.5. Rezultate şi concluzii  

La sfârşitul lucrării studenţii au fost solicitaţi să completeze un sondaj de opinie anonim şi 

facultativ. Rezultatele sondajului sunt sumarizate în figura 3.2.15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.15. Rezultatele sondajului de opinie privind rezultatele activităţii 

Au participat la sondaj două grupe de la una dintre specializările facultăţii, acceptând să 

participe un total de 51 de studenţi din anul 3.  

Prima întrebare (S1) a fost “Cât de importantă vi se pare problema economiei de energie şi 

protecţia mediului în prezent”, răspunsurile fiind de la 1 (fără importanţă) la 5 (foarte 

importantă), reprezentate pe prima linie în figura 6. Majoritatea studenţilor (80%) au răspuns 

că problema li se pare foarte importantă.  

A doua întrebare (S2) a fost “Cât de utilă vi s-a părut tema de casă”, răspunsurile fiind de la 1- 

nu am făcut-o, 2- inutilă, până la 5- foarte utilă, reprezentate cu alb pe a doua linie în figura 6. 

Doar  60% dintre studenţi au făcut tema, din care un procent important (67%) au considerat 

tema foarte importantă. 

A treia întrebare (S3) a fost “Ce bec aţi alege?”, răspunsurile fiind 1- cu incandescenţă, 2- 

fluorescent, 3-LED, 4- nu ştiu, reprezentate pe a treia linie. Majoritatea a ales în mod egal 

(40%) becurile cu LED şi cele fluorescente. 10% au ales becurile incandescente motivând cu 

lumina mai puternică generată şi care nu variază după aprinderea becului. 

A patra întrebare (S4) a fost “Cât de important vi se pare aspectul de mediu la alegerea unui 

bec”, răspunsurile fiind reprezentate cu negru pe a patra linie, de la 1- fără importanţă până la 

5- foarte important. Majoritatea (40%) au bifat 4, deci nu consideră problema mediului foarte 

importantă, contrazicând răspunsul de la întrebarea 1. 

În concluzie acest capitol descrie două activităţi, una facultativă (miniproiectul) şi una 

obligatorie (laboratorul). Pentru ca activităţile să fie stimulative s-a ales tema protecţiei 

 

Număr 
studenţi 
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Răspuns 
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mediului şi cea a economiei de energie. În cadrul activităţii facultative au fost realizate 

simulări ale filtrelor de reţea şi măsurarea iluminării, iar în cadrul laboratorului s-a utilizat o 

platformă de laborator. În urma observaţiilor studenţilor a fost conceput, proiectat şi realizat 

un modul de aplicare a tensiunii pe sarcină în momente determinate de timp. 

Activitatea s-a desfăşurat în contextul unui interes din ce în ce mai scăzut al studenţilor faţă 

de lucrul individual, aşa se explică numărul mic de studenţi care au făcut tema facultativă. 

Totuşi acţiunea în această formă poate fi considerată un succes. Prin discuţiile comune care au 

avut loc şi divergenţele între studenţi mediate de cadrul didactic toţi studenţii au aflat despre 

importanţa problemelor de mediu. 

Pentru ca studenţii să poată lucra de acasă, dispozitivul de conectare a tensiunii cu 

microcontroller este conectat la Internet. Conexiunea la Internet a fost realizată cu un web 

server (Site Player). Standul de test al becurilor poate fi văzut de studenţi cu o cameră web. 

Studenţii au acces şi la formele de undă preluate cu un osciloscop. O realizare asemănătoare 

este descrisă în (Ciubotariu, 2004). 

Lucrarea de laborator care are ca şi scop studiul becurilor din p. d. v. al perturbaţiilor generate 

este extrem de atractivă pentru studenţi. Completarea ei cu dispozitivul de conectare la 

maximul alternanţei face ca rezultatele să fie repetabile şi permite lucrul de la distanţă cu 

acest stand. Testele au fost efectuate împreună cu studenţii şi arată un interes crescut pentru 

standul astfel conceput.  
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Rolul simulărilor în activităţile facultative 

 

 

3.3.1.Introducere 

Simularea fenomenelor, a circuitelor şi reprezentarea grafică a rezultatelor unor relaţii 

matematice creşte atractivitatea activităţii şcolare. Din primul an de facultate studenţii doresc 

să realizeze ceva practic, ca să înţeleagă utilitatea materiilor teoretice cu care încep studiul. 

Această dorinţă a lor este greu de îndeplinit pentru că nu deţin încă cunoştinţele teoretice 

necesare. Simulările au rolul de face un pas în sus faţă de teorie, oferind rezultate vizuale ale 

unui fenomen, circuit sau ecuaţie  sporind astfel atractivitatea disciplinei. Simulările 

stimulează la studenţi modul de gândire abstract (Anu şi Gokhale, 1996). 

Simularea în activitatea şcolară poartă numele de “Simulation-Based Education” şi a fost 

introdusă pe scară largă. Astfel, la MIT au fost întâmpinate dificultăţi la o disciplină de afaceri 

în ingineria aerospaţială din cauza conţinutului care implică cunoaşterea relaţiilor umane 

(McManus şi Rebentisch, 2008). În acest caz, aplicarea metodei de învăţare bazată pe simulări 

a avut succes. O iniţiativă asemănătoare (Klug şi  Hausberger, 2009) de învăţare a unui curs 

de structură a producţiei, cu tematică economică, ceva mai străină studenţilor la inginerie a 

avut de asemenea succes. Există multe iniţiative de aplicare a învăţării prin simulare la 

materiile de specialitate, de exemplu cea aplicată în domeniul electronicii de putere 

(Hosseinzadeh, Hesamzadeh et al, 2011) în care se utilizează pachete software dedicate pentru 

simulare. În (Sang-Young Cho, 2009) se propune desfăşurarea laboratorului de Sisteme 

înglobate (Embedded Systems) cu un software de simulare a procesorului ARM, ceea ce oferă 

posibilitatea studenţilor să se familiarizeze atât cu structura cât şi cu programarea 

microcontrollerelor. O structură de învăţare complexă în care studenţii din ani terminali 

realizează programe software de simulare care sunt aplicate în anii mici este descrisă în 

(Vejarano şi Guerrero, 2008). 

O lucrare de referinţă (Balakrishnan şi Woods, 2013) ridică problema eficienţei unui laborator 

cu simulări faţă de un laborator cu aparate reale, din punctul de vedere al eficienţei şi al 

percepţiei studenţilor. Problema este complexă şi comparaţia este dificil de realizat. 

La specializările Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor simularea a fost 

considerată o activitate importantă, astfel încât specializarea Electronică Aplicată are o 

disciplină care se numeşte “Tehnici de simulare”. Pe baza cunoştinţelor acumulate la această 

disciplină, dar şi la altele, la disciplina de Compatibilitate Electromagnetică  activitatea 

facultativă- miniproiectul a avut ca preocupare centrală înţelegerea fenomenelor pe baza 

simulărilor. Succesul avut în înţelegerea fenomenelor prin simulare a dus la extinderea 

iniţiativei şi la conceperea unor lucrări de laborator bazate pe simulare.  

În acest capitol sunt descrise câteva din activităţile care au avut succes şi la care succesul a 

fost datorat într-o oarecare măsură simulărilor. Pentru a face activităţile atractive, subiectele 

3.3 
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alese au fost cele de protecţia mediului. O lucrarea în care se prezintă această activitate a fost 

publicată în Environmental Engineering and Management Journal, (Ogruţan, Aciu et al, 

2010). 

 

3.3.2. Simularea în proiectul de măsurare a concentraţiei de Radon în aer 

În cadrul unui proiect CEEX coordonat de IFIN-HH Bucureşti (Institutul de Fizică şi 

Inginerie Nucleară Horia Hulubei) la care Departamentul de Electronică şi Calculatoare a avut 

sarcina de a construi un aparat de măsurare a concentraţiei de Radon în aer (Proiect CEEX, 

2006)  studenţii au fost implicaţi în activitatea de cercetare.  

Implicarea studenţilor a început la materia de Compatibilitate Electromagnetică la miniproiect 

pentru că măsurarea concentraţiei de Radon este afectată de zgomotele electromagnetice. 

Câţiva studenţi au continuat activitatea alegând un proiect de diplomă în acest domeniu. 

Activitatea a fost un succes deosebit, pentru că studenţi de la două specializări diferite şi un 

doctorand au colaborat reuşind să realizeze un aparat funcţional. La început au fost 

considerate posibile două variante de măsurare, cea prin integrare şi cea prin numărarea 

impulsurilor. Simulările au demonstrat că numai a doua variantă este posibilă în cazul 

măsurării concentraţiei mici de Radon, ceea ce a demonstrat importanţa simulărilor. 

Succesul atragerii studenţilor în această activitate a fost dovedit de seminarul organizat în anul 

2007 în care studenţii care au lucrat la proiect de diplomă în acest domeniu şi-au prezentat 

lucrările în faţa unor reprezentanţi de la IFIN-HH Bucureşti, ai Primăriei Braşov şi ai 

furnizorului de module GPRS de comunicaţii. Lucrările prezentate atunci au fost: 

• conf. dr. ing. Petre Ogruţan, responsabil ştiinţific din partea partenerului Universitatea 

Transilvania Braşov, Importanţa simulării cu programe specializate înainte de 

implementare  

• drd. ing. Csaba Kertesz, Universitatea Transilvania Braşov, Unitatea centrală cu 

microcontroller a aparatului de măsură a Radonului 

• Tolcseres Istvan, student an V, secţia de Electronică Aplicată, Simularea în SPICE şi 

realizarea circuitelor analogice de preluare a semnalelor mici de la camera de ionizare şi 

de detecţie 

• Stefan Bogdan, student anul V, secţia de Telecomunicaţii, Transmiterea datelor de la 

traductorul de Radon prin modem GPRS 

• Simion Florin, student anul V, secţia de Telecomunicaţii, Determinarea a timpului şi 

poziţiei prin GPS, descrierea modulului GPS folosit 

• Klutsch Elod, student an V, secţia de Electronică Aplicată, Transmiterea datelor de la 

traductorul de Radon prin modem de linie telefonică 

Simulările care au stat la baza alegerii principiului de măsurare au fost realizate în cadrul 

miniproiectului şi sunt prezentate pe scurt în continuare. Mai multe detalii sunt prezentate în 

(Romanca şi Ogruţan, 2011). 

Modelul măsurării prin integrare realizat în Simulink este dat în figura 3.3.1: 
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Fig. 3.3.1. modelul măsurării prin integrare 

Un generator de impulsuri simulează apariţia unei particule radioactive cu frecvenţa de o 

particulă/ 10ms, amplitudinea de 10-7 A şi durata 0,01% din perioadă, adică 10µs. Zgomotul 

este simulat printr-un generator de numere aleatoare, amplitudinea zgomotului fiind de 10-8 A. 

Senzorul este simulat printr-o sursă de curent iar rezistenţa de sarcină este de 10MΩ.  

În figura 3.3.2. sunt prezentate diagramele de timp ale ieşirii în ipoteza preluării datelor fără 

integrator. În stânga se văd impulsurile de durată mică (10µs) care reprezintă detecţia unei 

particule radioactive, amestecate cu zgomotul de amplitudine 1/10 din semnalul util. În 

dreapta scara de timp este extinsă. 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.2. impulsuri şi zgomot fără integrare 

În figura 3.3.3 sunt prezentate rezultatele după integrare (perioada 10ms, durata impulsului 

10µs). Valoarea finală a tensiunii este 1,06.10-3, cu o eroare de 6% introdusă de zgomot. În 

stânga este prezentat tot intervalul de timp de integrare iar în dreapta intervalul de timp final. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3.3.  tensiunea după integrator (perioada 10ms, durata impulsului 10µs)  
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În figura 3.3.4. sunt prezentate diagrame de timp ca şi cele din figura anterioară dar cu o 

perioadă de 10 ori mai mică (o particulă/1ms, deci perioada 1ms şi aceeaşi durată a 

impulsului). Se poate observa forma în timp a tensiunii pe integrator care este mai apropiată 

de cea ideală. Eroarea scade la 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.4.  tensiunea după integrator (perioada 1ms, durata impulsului 10µs) (simulare 

originală) 

În cazul unei concentraţii şi mai mici de gaz, adică o particulă la 100ms eroarea este deja de 

60%, inadmisibil de mare. Eroarea este cu atât mai mare cu cât frecvenţa impulsurilor este 

mai mică (mai puţine particule în timp). De asemenea eroarea este cu atât mai mare cu cât 

durata şi amplitudinea impulsurilor sunt mai mici (evident eroarea depinde de energia 

impulsurilor). 

Pentru a constata cum se manifestă influenţa tensiunii reţelei la intrare se însumează un 

semnal sinusoidal cu frecvenţa de 50Hz  şi amplitudinea de 10% din cea a semnalului util. 

Semnalul este figurat fără integrare şi cu integrare în figura 3.3.5.: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.5. tensiunea înainte de integrator (stânga) şi după integrator (dreapta) (simulare 

originală) 

Comparând semnalele cu cele fără perturbaţii de la reţea se observă că tensiunea la sfârşitul 

perioadei de integrare are aceeaşi valoare şi că adăugarea semnalului perturbator sinusoidal nu 

deteriorează rezultatul măsurării. Dacă perioada de integrare este aleasă ca multiplu al 

perioadei semnalului perturbator periodic se constată rejecţia acestei perturbaţii. Dacă s-ar fi 

măsurat tensiunea pe integrator la momentul 9,99s atunci valoarea ar fi fost 0,1006 şi eroarea 

ar fi fost de 0,6%, mai mare de 6 ori decât în lipsa acestei perturbaţii. 
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Studenţii au învăţat din aceste simulări că variaţia parametrilor mediului în care se realizează 

măsurarea precum şi variaţiile parametrilor componentelor electronice fac ca măsurarea să fie 

afectată de erori şi funcţionarea aparatului să fie perturbată şi că integrarea are rezultate 

antiperturbative bune.  

Schema de simulare a măsurării cu numărarea impulsurilor în Simulink este dată în figura 

3.3.6: 

 

Fig. 3.3.6. schema de simulare a măsurării prin numărarea impulsurilor 

Ca şi în simularea măsurării prin integrare, pe lângă sursele de impulsuri utile se adaugă o 

sursă de zgomot aleator care simulează zgomotul intern al fotoelementului şi o sursă 

sinusoidală care simulează perturbaţia de 50Hz care provine de la reţeaua industrială de curent 

alternativ. Un generator de impulsuri simulează impulsurile de amplitudine mică care provin 

de la o descărcare iar un alt generator de impulsuri simulează impulsurile de amplitudine mare 

generate la calibrare. Semnalul de intrare arată ca în figura 3.3.7.: 

 

 

Fig. 3.3.7. impulsuri de intrare 
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Circuite de diferenţiere măresc durata impulsului iar circuite de prag selectează impulsurile 

după amplitudine. Impulsurile de ieşire din comparator arată că impulsurile pot fi numărate 

corect chiar şi în prezenţa zgomotului, figura 3.3.8: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.8. impulsuri de ieşire 

Concluziile simulării celor două metode de măsurare arată că măsurarea prin integrare este 

superioară celei prin numărarea impulsurilor din mai multe puncte de vedere: 

• Perturbaţia sinusoidală este rejectată în totalitate dacă perioada de integrare este 

multiplu al perioadei tensiunii reţelei industriale; 

• În timpul integrării microcontrollerul poate executa alte sarcini, de exemplu de 

transmisie de date; 

• Etajul analogic este simplu. 

Totuşi în cazul măsurării concentraţiei de Radon metoda integrării nu se poate aplica. 

Studenţii au învăţat din aceste simulări că se pot trage concluzii importante înainte de 

realizarea practică. Metoda integrării se poate aplica doar la un număr mare de impulsuri de 

descărcare în unitatea de timp, iar măsurarea concentraţiilor mici de Radon înseamnă un 

număr foarte mic de descărcări pe zi. Prin integrare zgomotul de măsurare creşte în timp şi 

produce saturarea circuitului analogic de integrare. Metoda numărării impulsurilor se pretează 

şi la măsurări de concentraţii mici, folosind însă mai mult resursele microcontrollerului. 

Aceeaşi concluzie este trasă în lucrarea (Nachab, 2006). 

 

3.3.3. Stimularea creativităţii prin ieşiri pe teren pentru măsurarea radiaţiei  

A. Stimularea creativităţii prin alegerea temei de studiu 

La disciplina de Compatibilitate Electromagnetică se face în fiecare an o lucrare de laborator 

pe teren în care se măsoară valorile de câmp electric la frecvenţa de 50Hz sub liniile de înaltă 

tensiune şi la frecvenţele alocate telefoniei mobile în apropierea grupurilor de antene GSM. 

Această ieşire pe teren este foarte apreciată de studenţi şi preocupările de protecţie împotriva 

radiaţiilor electromagnetice au generat multe idei de simulare pentru miniproiect. Iniţiativa de 

a aborda problema influenţei radiaţiilor asupra sănătăţii prin alocarea unei şedinţe de curs, a 

unei şedinţe de laborator pe teren şi a activităţii la miniproiect a fost generalizată şi a fost 

aplicată în fiecare an. 
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Prima problemă care a făcut obiectul acestei iniţiative a fost poluarea electromagnetică a 

mediului. În prima etapă au fost identificate prin discuţii cu studenţii domeniile de frecvenţă 

în care pericolele sunt mediatizate mai mult: domeniul frecvenţei de 50Hz, cel al telefoniei 

GSM şi cel al routerelor wireless. În fiecare an de studii un larg interes în rândul studenţilor  

provoacă problema influenţei câmpului electromagnetic asupra sănătăţii. Discuţiile pornesc de 

la informaţiile pe care le au studenţii din media şi continuă cu selecţia unor articole de pe 

Internet. După analiza diversităţii punctelor de vedere se studiază punctul de vedere al World 

Health Organization (www.who.org) şi se face distincţia între radiaţiile ionizante şi cele 

electromagnetice ca efect asupra sănătăţii. De asemenea se face distincţia între efectele 

negative controversate asupra sănătăţii (efectele mutagene) şi cele cu efecte certe (de exemplu 

încălzirea interioară). Această etapă atrage studenţii spre acest subiect şi permite identificarea 

direcţiilor următoare de simulare şi măsurare. 

În a doua etapă se simulează diferite semnale electrice şi generatoare prin modele 

SIMULINK, MATCAD, SPICE sau prin alte programe cunoscute de studenţi. O cercetare 

bibliografică are ca scop determinarea limitelor admise pentru câmpurile electromagnetice în 

fiecare gamă de frecvenţă. Este subliniată în această etapă importanţa analizei semnalelor în 

domeniul frecvenţă pentru că impactul asupra mediului depinde de spectrul de frecvenţă. 

Un exemplu de simulare realizată împreună cu studenţii este simularea foarte simplă în 

MATCAD a unui semnal sinusoidal şi combinarea lui cu diferite semnale perturbatoare- 

impulsuri, zgomot gaussian, variaţia amplitudinii, variaţia frecvenţei, lipsa unor alternanţe 

etc., punând în evidenţă efectele perturbaţiei asupra spectrului semnalului. Aceste simulări 

familiarizează studenţii cu problemele tensiunii sinusoidale din reţeaua alternativă de 220V, 

50Hz. 

În figura 3.3.9. este prezentat un exemplu de simulare în Matcad, un semnal sinusoidal 

combinat cu câteva impulsuri şi spectrul semnalului. Studenţii au sarcina de a reface semnalul 

din spectru prin eliminarea armonicilor superioare şi se discută apoi calitatea semnalului 

(forma şi amplitudinea) după refacere. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.9. Simularea în MATCAD a unui semnal sinusoidal cu impulsuri şi spectrul de 

frecvenţă 

O simulare mai complexă realizată împreună cu un grup de studenţi pasionaţi de domeniul 

transmisiilor GSM este un model SIMULINK al transmisiei GSM, figura 3.3.10. Pe canalul 

de comunicaţie este introdus un atenuator care simulează un ecran conductiv. Mărirea 

atenuării are ca efect apariţia unor erori de comunicaţie. Se poate determina atenuarea de prag 
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de la care începe transmisia cu erori şi se discută în grup folosirea unor materiale de ecranare 

pentru protecţia locuinţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.10. Modelul SIMULINK al transmisiei GSM cu luarea în considerare a atenuării 

printr-un material  

 

B. Măsurătorile pe teren 

A treia etapă este efectuarea măsurătorilor pe teren cu un analizor spectral şi verificarea 

încadrării  valorilor măsurate în valorile maxime admise. Măsurătorile se efectuează în zone 

de pericol electromagnetic ridicat: sub antene GSM, lângă routere wireless de putere mare, 

lângă staţii de transformare şi sub linii de înaltă tensiune. 

Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică a Universităţii Transilvania din Braşov a 

fost dotat în anul 2008 cu două analizoare spectrale marca Spectran (www.spectran.com), 

unul în gama 1Hz-1MHz (NF 5010) şi unul în gama 1MHz-6GHz (HF 6060). Analizoarele 

sunt portabile, memorează un număr de măsurători şi pot transmite datele măsurate printr-o 

conexiune USB la calculator. Preluarea datelor cu calculatorul permite prelucrări ulterioare în 

Excel care aduc un aport important la înţelegerea fenomenelor electrice. 

Au fost efectuate măsurători în apropierea liniei de 400kV din cartierul Stupini, lângă staţia de 

transformare 110kV-20kV din cartierul Răcădău (fotografia din figura 3.3.11) şi în câteva 

locuinţe.  

Măsurarea  câmpului electric a fost realizată în următoarele condiţii: 1. Analizorul spectral NF 

5010 a fost montat pe un trepied izolator la înălţimea de 1,7m (înălţimea medie la care se află 

capul unei persoane, presupus cel mai sensibil organ), 2. Poziţia analizorului a fost cu ecranul 

LCD în sus, 3. Efectuarea măsurătorii a fost realizată cu persoanele la o distanţă mai mare de 

5m de analizor, astfel corpul uman, bun conducător de electricitate nu perturbă măsurătorile). 
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Fig. 3.3.11. Stand de măsurare a câmpului lângă staţia de transformare 

Datele măsurate au fost preluate în Excel şi au fost reprezentate grafic diagramele mai 

reprezentative: graficul de variaţie al valorilor maxime ale câmpului electric în timp.  A fost 

calculată o valoare medie a câmpului electric în fiecare măsurătoare şi a fost măsurată distanţa 

faţă de sursa de câmp electric. Toate valorile de câmp reprezentate sunt în V/m, frecvenţa în 

kHz, iar pe abscisă este numărul eşantionului preluat cu viteza de circa 1 eşantion/s. 

În figura 3.3.12. sunt reprezentate ca exemplu de date măsurate, preluate în Excel şi 

reprezentate grafic valorile maxime ale câmpului lângă staţia de transformare, media calculată 

fiind 571V/m. Valoarea câmpului electric scade rapid cu distanţa, aşa că la 200m de linia de 

înaltă tensiune media calculată a valorii câmpului este 10,65V/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.12. Valori măsurate la 30m de staţia de transformare 

Populaţia este îngrijorată de efectele radiaţiei asupra sănătăţii, unele din cauze fiind numărul 

de antene din ce în ce mai mare şi mijloacele media care nu prezintă clar această 

problematică. Antenele sunt plasate pe Spitalul Clinic de Pediatrie Braşov, figura 3.3.13., cu 

toate că anumite cercetări  (Kheifets et al, 2005) îndeamnă la precauţie în ceea ce priveşte 

expunerea copiilor la câmpuri electrice din cauza sistemului nervos în curs de dezvoltare. 

Se discută în această etapă diferenţele între radiaţia ionizantă şi radiaţia electromagnetică. 

Radiaţii neionizante (electromagnetice) au efecte asupra sănătăţii care sunt încă în discuţie, 
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dar la care efectul cancerigen nu a putut fi dovedit (SCENHIR, 2007)  iar radiaţii ionizante au 

efecte dovedit cancerigene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.13. Antenele de pe Spitalul Clinic de Pediatrie Braşov 

În figura 3.3.14 este dat rezultatul măsurării în apropierea antenelor în gama 400MHz-

2100MHz care acoperă gama comunicaţiilor mobile. În România comunicaţiile mobile se fac 

în benzile de 900MHz şi 1800MHz (2G) şi 2100MHz (3G). Cosmote are comunicaţii şi în 

banda de 450MHz. În aceeaşi figură sunt reprezentate în dreapta frecvenţele la care s-au 

înregistrat valorile maxime de câmp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.14. Intensitatea câmpului electric în gama 400-2100MHz în apropierea antenelor 

Se poate vedea din figura 3 că cele mai multe maxime sunt în banda  de 900MHz, apoi în 

banda de 2100MHz. La mai multe seturi de măsurători s-au înregistrat valori medii de 12.84, 

5.38, 7.98, 24.97 şi 24.29 mV/m. Rezultatele măsurării câmpului într-o locaţie îndepărtată de 

antene este dată în figura 3.3.15. Se poate observa o intensitate a câmpului mai mică, astfel că 

pe grafic a fost suprapus un  grafic scalat, valoarea maximă fiind 0.3mV/m.  

 

 

 



 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.15. Intensitatea câmpului electric în gama 400-2100MHz departe de antene 

Măsurările de radiaţii ionizante au fost făcute cu un contor Geiger Muller produs de Black Cat 

System care măsoară cantitatea totală de radiaţii ionizante. Contorul poate detecta radiaţii 

alfa, beta, gamma, inclusiv radiaţiile X. Contorul are interfaţă cu calculatorul gazdă şi este 

alimentat din această interfaţă. Softul măsoară numărul de descărcări produse de particulele 

ionizante în CPM (Counts Per Minute) dar poate transforma această valoare în mai multe 

unităţi de măsură uzuale, atât ca nivel de radiaţie cât şi doză. 

Doza de radiaţie măsurată cu contorul Geiger Muller a fost exprimată în µSv/h şi este dată în 

figura 7 pentru locaţia urmărită şi în figura 8 pentru locaţia martor. În locaţia martor au fost 

realizate mai multe măsurători şi se poate observa că în una dintre ele, reprezentate în figura 8 

b se observă o creştere semnificativă a dozei de radiaţie, valoarea medie urcând de la 0.35 

µSv/h la 0.632 µSv/h pentru perioada de urmărire de 24 de ore, datorită apariţiei unui maxim 

în activitatea solară (ianuarie 2012). Valorile medii au fost  apropiate lângă antene şi departe 

de antene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.16. Nivelul radiaţiei ionizante măsurat lângă antene (stânga) şi departe de antene 

(dreapta) 
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3.3.4. Rezultate şi concluzii  

A fost realizat un sondaj de opinie cu primele două promoţii de absolvenţi Bologna de la 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinta Calculatoarelor, specializarea Electronică Aplicată. 

La chestionar au răspuns 54 de studenţi în cei doi ani de studiu.  

Părerea studenţilor despre importanţa  influenţei radiaţiei asupra omului este reflectată de 

graficul din figura 3.3.17, pe o scală de la 1 la 5, unde 1-deloc important, 5-foarte important: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.17. Părerea studenţilor despre importanţa influenţei radiaţiei asupra omului 

72,22% dintre studenţi consideră importantă şi foarte importantă problema influenţei 

radiaţiilor asupra omului (variantele 4 şi de răspuns), confirmând astfel faptul că au fost 

informaţi şi îngrijorarea din societate legată de această problemă i-a influenţat. 

Părerea studenţilor despre utilitatea simulărilor în studiul problematicii abordate este dată în 

figura 3.3.18., pe o scală de la 1 la 5, 1-deloc important, 5-foarte important: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.18. Părerea studenţilor despre utilitatea simulării 
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Un procent de 27,77% dintre studenţi consideră simularea foarte importantă şi 48,14% o 

consideră importantă. Se pare că activitatea nu i-a convins în totalitate de importanţa majoră a 

simulărilor. 

Utilitatea măsurătorilor pe teren este apreciată de studenţi ca în figura 3.3.19., pe o scală de la 

1 la 5, 1-deloc important, 5-foarte important: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.19. Părerea studenţilor despre utilitatea măsurărilor pe teren 

Un procent de 51,85% dintre studenţi consideră activitatea foarte importantă, un procent mai 

mare decât cel al studenţilor care consideră simularea foarte importantă. 

Importanţa muncii individuale a fost apreciată ca în figura 3.3.20., pe o scală de la 1 la 5, unde 

1-deloc important, 5-foarte important: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.20. Părerea studenţilor despre importanţa muncii individuale 

La această întrebare au răspuns doar 45 de studenţi, din care un procent de 84,44% consideră 

munca individuală ca importantă şi foarte importantă.  

Opinia favorabilă a studenţilor care reiese din datele prezentate se datorează în primul rând 

atractivităţii temei (întrebarea 1). Dificultatea realizării simulărilor face ca activitatea de 
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simulare (întrebarea 2) să nu fie apreciată la fel de bine ca şi activitatea pe teren  care implică 

interacţiunea cu oamenii şi mişcare (întrebarea 3). Unii studenţi apreciază ca dificilă libertatea 

de alegere între variante şi gestiunea timpului de studiu. Se poate remarca că numărul de ore 

alocat întâlnirilor cu studenţii a fost depăşit la cererea studenţilor ceea ce demonstrează un 

interes crescut. 

Implementarea acestui sistem combinat între educaţia clasică şi cea pe bază de proiect, în care 

a fost introdus miniproiectul şi o şedinţă de laborator pe teren a însemnat şi introducerea unei 

componente importante şi anume simularea software a procesului studiat. Simularea software 

cu programe specializate permite descoperirea unor aspecte esenţiale pentru înţelegerea 

procesului şi astfel uşurează faza de execuţie a proiectului. O altă noutate a sistemului a fost 

aceea că a fost orientat către aplicaţii de inginerie ecologică.  

În urma acestei iniţiative de învăţare pe bază de proiect au fost observate câteva aspecte 

pozitive : 

• Sensibilizarea studenţilor la problemele de mediu şi la introducerea noţiunii de 

inginerie verde; 

• Antrenamentul la lucrul în echipă; 

• Dezvoltarea creativităţii şi ingeniozităţii, necesare în stadiul de simulare a 

fenomenelor. 

S-a pus un accent deosebit pe deprinderile de comunicare ale studenţilor care efectuează 

aceste măsurători  şi care deseori sunt întrebaţi despre rezultate. Prezentarea rezultatelor într-o 

formă inteligibilă evită interpretarea greşită şi astfel micşorează panica creată de mijloacele 

media. Astfel studenţii au fost încurajaţi să explice trecătorilor studiul efectuat, să le prezinte 

rezultatele până în acel moment alături de limitele admise de legislaţia Comunităţii Europene.  
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Comparaţie între calculul analitic al 

ecranelor şi simulare 

 

3.4.1. Introducere 

În capitolul 3.1. s-a precizat că disciplina EMC este susţinută la anul 4 specializarea 

Electrotehnică şi anul 3 specializarea Electronică Aplicată ca disciplină obligatorie şi la 

Telecomunicaţii ca disciplină opţională. În capitolul 3.1 s-a afirmat că predarea disciplinei a 

fost gândită astfel încât să ofere studenţilor cunoştinţe practice de EMC, iar partea matematică 

să fie diminuată pe cât posibil. În acest capitol se arată modul în care se predă calculul 

ecranării şi se propune un nou mod de predare bazat pe simulări. În anul şcolar 2012-2013 s-a 

predat calculul ecranării atât prin calcul analitic cât şi prin simulare iar testul de la sfârşitul 

laboratorului a constat în rezolvarea unei probleme de calcul a unui ecran. S-a cerut 

studenţilor de la Electrotehnică rezolvarea problemei prin calcul analitic şi celor de la 

Electronică Aplicată prin simulare. Eficienţa modului de predare propus este analizată prin 

prisma răspunsurilor studenţilor la un chestionar şi a rezultatelor obţinute de ei la testul de 

laborator.  

Activitatea la laborator constă în lucrări practice cum este de exemplu studiul perturbaţiilor 

generate de becuri descris în capitolul 3.2., măsurători în incinta TEM, măsurători pe teren cu 

analizoare spectrale portabile şi lucrări de integritate a semnalelor. Dificultăţile legate de 

dotarea laboratorului au făcut ca o parte a lucrărilor să fie de simulare. În 2006 şi 2007 au 

apărut două cărţi pentru studenţi (Aciu şi Ogruţan, 2006) şi (Ogruţan şi Aciu, 2007) care 

conţin lucrările de laborator de simulare, precum şi materiale suplimentare de studiu. 

Coperţile pot fi văzute în figura 3.4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.1. Cărţile de compatibilitate electromagnetică care conţin exemple de simulare 

Disciplina EMC este formată din curs şi laborator şi se propune în această carte în capitolul 

3.1. introducerea unui proiect facultativ pentru a da posibilitatea celor interesaţi să lucreze în 

modul PBL la o temă de interes pentru ei. Eleganţa şi viteza cu care pot obţine rezultate prin 

3.4 
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simulare permite cadrului didactic să invite studenţii interesaţi ca la miniproiect să utilizeze 

simulări care să sprijine tema aleasă.  

 

3.4.2. Calculul ecranelor 

A. Tratarea ecranelor prin calcul analitic 

Pentru estimări practice rapide, Schelkunoff a elaborat un model simplu de calcul al atenuării 

ecranelor care se bazează pe o analogie cu propagarea undelor progresive pe linii electrice 

lungi bifilare (Schelkunoff, 1938). Undele electromagnetice care se propagă pe conductoarele 

liniei au ecuaţii caracteristice care se pot transforma pentru unde plane care se propagă în 

mediul înconjurător. Astfel se pot înlocui în ecuaţiile liniilor lungi valorile complexe ale 

tensiunii de intrare şi a curentului de intrare prin mărimile complexe ale câmpurilor electric şi 

magnetic, conform cu figura 3.4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.2. Analogia dintre atenuarea câmpului electromagnetic şi atenuarea semnalelor prin 

linii de transmisie 

Factorul de atenuare al unui ecran electromagnetic SE (Shielding Effectiveness) rezultă prin 

însumarea unui factor de atenuare prin reflexie R, un factor de atenuare prin absorbţie A şi un 

termen de corecţie care ţine cont de reflexiile multiple B care poate fi neglijat pentru atenuări 

mai mari de 10-15dB. 
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Considerând un material  conductor şi făcând aproximaţiile recomandate în (Schwab, 1996) şi 

(Schwab şi Kurner, 2013) se obţine: 
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10..36
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Studenţii primesc datele de conductivitate relativă, permeabilitate relativă şi permitivitate 

relativă pentru materialele cu care se fac exerciţii de calcul a eficienţei ecranării. Studenţii 

sunt stimulaţi  să-şi facă un program simplu de calcul în Excel pentru a uşura procedura de 

calcul. Un astfel de program poate fi văzut în figura 3.4.3: 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.4.3. Automatizarea calculului atenuării în Excel 

Pe prima coloană s-a pus frecvenţa în MHz de la 0.00001 (10Hz) până la 10000 (10GHz). În 

stânga se poate vedea relaţia de calcul a lui R iar în dreapta a lui A. 
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După efectuarea calculelor studenţii reprezintă grafic atenuarea totală ca sumă a celor două 

atenuări prin reflexie şi absorbţie, ca în figura 3.4.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.4. Graficul atenuării calculate pentru un ecran de cupru cu grosimea de 0,1mm 

Se vede din grafic că atenuarea prin reflexie scade cu frecvenţa, în timp ce cea prin absorbţie 

creşte. 

 

B. Tratarea ecranelor prin simulare 

Unda electromagnetică incidentă este atenuată la trecerea prin materialul ecranului prin 

reflexie, absorbţie şi re-reflexie. La fel, tensiunea de intrare este micşorată prin reflexiile pe 

linie şi absorbţia în elementele disipative. Elementele de circuit C şi L pentru liniile de 

transmisie se stabilesc conform izomorfismului lui Shelkunoff prin corespondenţa C 

corespunde lui ε şi L corespunde lui µ, permitivitatea respectiv permeabilitatea mediului de 

transmisie. Elementul de circuit R se stabileşte prin analogia firească între propagarea energiei 

electrice prin conductoare  şi propagarea undei electromagnetice printr-un mediu conductor 

care atenuează unda. Comportarea liniei de transmisie în cazul modelării unui ecran este 

opusă comportării la aplicarea unei tensiuni, deci  lui R îi corespunde σ (conductivitatea 

mediului).şi G se neglijează. Pentru a vedea cum se comportă un material folosit pentru 

ecranare se poate simula comportarea lui folosind un model al liniei de transmisie (Aciu, 

Ogrutan et al, 2010). Schema electrică simulată este dată în figura 3.4.5. Eficienţa ecranării 

este: 
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Fig. 3.4.5. Simularea unui ecran în Spice cu un model de linie de transmisie 
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Schema electrică de simulare pentru situarea sursei de radiaţie la distanţă de ecran este dată în 

figura 3.4.6: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.6. modelul ecranului pentru atenuarea în aer şi prin ecranul de cupru 

Distanţa la care este situată sursa de radiaţie de ecran este de 1m respectiv 1000m. Formele de 

undă se suprapun şi nu se observă suficient de bine diferenţele de aceea ecranul situat la 1m 

are grosimea de 1000µm iar cel situat la 1000m are grosimea de 100µm. Trecerea prin aer 

atenuează foarte puţin şi nu modifică substanţial forma atenuării în frecvenţă. Rezultatele 

simulărilor dau rezultate asemănătoare cu cele prezentate în (White, 1980) în cea ce priveşte 

forma curbei atenuării în funcţie de frecvenţă. Valorile atenuării nu sunt foarte apropiate, ceea 

ce recomandă această metodă de simulare doar pentru evaluarea atenuării în scopuri didactice. 

Două grafice de variaţie a eficacităţii ecranării  în funcţie de frecvenţă în gama 1Hz-1000Ghz 

sunt date în figura 3.4.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.7. eficienţa ecranării pentru un ecran de cupru situat la distanţă de sursa de radiaţie 

electromagnetică 

Se poate analiza procesul de ecranare şi în domeniul timp prin simularea ecranului de cupru 

cu acelaşi model. La intrarea liniei se aplică un semnal dreptunghiular asemănător cu 

semnalul de reţea Ethernet de 100Mbps cu amplitudinea de 1V şi se determină amplitudinea 

semnalului de ieşire. Programul SPICE nu admite în această simulare un raport R/L>1010 aşa 

încât s-a redus valoarea L, ceea ce nu afectează eficacitatea ecranării ci numai forma 

semnalului. Rezultatele sunt date în figura 3.4.8 pentru 3 grosimi ale ecranului, tensiunea de 

intrare fiind 1V: 
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Fig. 3.4.8. reprezentarea în domeniul timp a efectului de ecranare pentru trei grosimi diferite 

ale ecranului de cupru 

Modelarea ecranelor prin linii de transmisie poate fi realizată şi în Simulink. Un model 

Simulink al unei structuri compozite este dat în figura 3.4.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.9. Model Simulink cu linii de transmisie 

 

3.4.3.Aplicaţii care pun în evidenţă avantajele simulării 

A. Efectul ecranării asupra transmisiei Ethernet 

Cablul UTP categoria 5 are caracteristici standardizate de standardul EIA/TIA 568A şi 

standardul ASTM D 4566. Astfel valorile maxime ale capacităţii sunt 5,6nF/100m 

(200pF/100m), inductivitatea  de ordinul µH iar rezistenţa este cea a cuprului. Impedanţa 

caracteristică a cablului este 100Ω+/-15%, iar rezistenţa de sarcină se pune de aceeaşi valoare 

pentru a se realiza o transmisie adaptată (Coupling of EMI to cables, 2003).  
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Modelarea acestei transmisii în Spice cu modelul liniei de transmisie este simplă şi dă 

rezultate corecte. Simularea arată o atenuare în toată gama de frecvenţe sub 22dB/100m, aşa 

cum solicită standardul EIA/TIA 568A. Dacă se realizează o simulare în domeniul timp cu un 

semnal de intrare cu frecvenţa de 100MHz şi cu o lungime a tronsonului de cablu de 100m, se 

obţine o reprezentare în timp pe care se poate remarca întârzierea semnalului pe linia de 

transmisie de sub 20ns/100m, ceea ce se încadrează în limita maximă de 5,7ns/m solicitată de 

standardul EIA/TIA 568A, încă o confirmare a corectitudinii modelului ales. 

Într-o simulare a unei situaţii reale în care un router wireless perturbă o transmisie pe cablu 

Ethernet, modelul liniei de transmisie se poate folosi atât pentru simularea ecranării cât şi 

pentru simularea transmisiei Ethernet. Situaţia modelată este cea dată în figura 3.4.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.10. Exemplu de perturbare simulat Spice 

Modelul utilizat în această situaţie conţine linia T1 care simulează transmisia Ethernet 

perturbată, linia T2 şi T3 care simulează pătrunderea perturbaţiei şi atenuarea ei prin aer (pe 

distanţa de 1m) şi printr-un ecran de cupru de diferite dimensiuni. Semnalul util are 

amplitudinea VIN şi semnalul perturbator amplitudinea V1, figura 3.4.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.11. Modelarea situaţiei în care un semnal transmis pe fir este perturbat de un semnal 

wireless 

Graficul atenuării în funcţie de frecvenţă în gama 1Hz 100GHz este dat în figura 3.4.12: 
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Fig. 3.4.12. Graficul atenuării în funcţie de frecvenţă în gama 1Hz 100GHz pentru situaţia 

simulată 

Această atenuare este suficientă conform standardului EIA/TIA 568A care solicită o atenuare 

la perturbaţii (ACR Attenuation to Cross Talk Radio) de minimum 50dB în toată gama de 

frecvenţe.  

În domeniul timp simularea arată sugestiv semnalul perturbator suprapus peste semnalul util, 

întârzierea semnalului util prin transmisia pe cablu, având astfel o semnificaţie educaţională 

bogată, figura 3.4.13. Aceeaşi situaţie analizată prin calcul analitic nu ar fi avut acelaşi efect 

educativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.13. perturbaţia de 5GHz suprapusă peste semnalul Ethernet de 100MHz 

Se observă atenuarea puternică introdusă de ecran şi faptul că perturbaţia nu afectează 

semnalul util. 
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B. Simularea ecranelor la atenuarea câmpurilor magnetice 

Prin izomorfismul lui Shelkunoff comportarea ecranelor la câmpuri magnetice este 

asemănătoare comportării liniei de transmisie, la intrare şi ieşire considerând curenţii de 

intrare / ieşire. Graficul eficienţei ecranării la câmpuri magnetice în comparaţie cu eficienţa 

ecranării la câmpuri electrice este dat în figura 3.4.14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.14. Eficienţa ecranării la câmp electric (linii subţiri, la ecran de cupru cu grosimea de 

1mm respectiv 0,1mm) şi la câmp magnetic (linii groase) în gama 1Hz 100GHz 

Se observă şi în acest grafic buna corespondenţă  cu graficele din (White, 1980). S-a simulat 

situaţia în care sursa se află la distanţa de 1m de ecran. 

C. Simularea ecranelor din materiale compozite 

Materialele compozite sunt în prezent din ce în ce mai utilizate în cele mai diferite zone ale 

producţiei. Tratarea ecranelor prin simulare permite o estimare simplă a eficienţei ecranării 

pentru aceste materiale. Astfel, pentru un material realizat la Universitatea Transilvania din 

Braşov care are structura din figura 3.4.15 s-a făcut un model, figura 3.4.16 cu care au fost 

ridicate caracteristicile de atenuare. Aceste caracteristici au fost comparate cu cele măsurate şi 

s-au obţinut rezultate apropiate (Aciu şi Ogruţan, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.15. Structura unui material compozit 
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Fig. 3.4.16. Modelul Spice al materialului compozit 

 

3.4.4. Rezultate şi discuţii 

În anul şcolar 2012-2013 cursul de Compatibilitate Electromagnetică de calcul al ecranelor a 

fost ţinut la două specializări (Electronică Aplicată şi Electrotehnică) în aceeaşi formă, 

prezentând studenţilor atât calculul analitic cât şi simularea. La testul de laborator studenţii au 

primit aceeaşi problemă de calcul al ecranelor, studenţilor de la Electronică Aplicată li s-a 

cerut să o rezolve prin simulare iar celor de la Electrotehnică prin calcul. După testul de 

laborator studenţii au fost rugaţi să completeze un chestionar. Chestionarul a fost completat de 

17 studenţi la Electronică Aplicată şi 22 studenţi la Electrotehnică. Chestionarul a cuprins mai 

multe întrebări, dar aici vor fi prezentate doar răspunsurile la întrebările mai relevante. 

Chestionarul începe cu următoarea frază adresată studenţilor: “Imaginaţi-vă că aveţi sarcina 

de a proiecta un ecran care să asigure o anumită atenuare şi trebuie să determinaţi materialul 

şi grosimea ecranului“. Urmează apoi prima întrebare 1- Cât de simplă vi se pare această 

problemă, care are 5 variante de răspuns, 1- foarte simplă şi 5- foarte complexă. Graficul 

frecvenţei răspunsurilor este dat în figura 3.4.17, seria S1 cu alb fiind răspunsurile studenţilor 

la Electronică Aplicată şi S2 cu negru cele ale studenţilor de la Electrotehnică.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.17. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea “Cât de simplă vi se pare problema 

calculului ecranului” 
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Se poate vedea că majoritatea studenţilor consideră dificultatea problemei ca medie, varianta 

3 fiind aleasă de 47% dintre studenţii la Electronică Aplicată şi de 36,36% dintre studenţii la 

Electrotehnică.  

A doua întrebare este 2- Cât de importantă consideraţi utilizarea şi proiectarea unui ecran, cu 

5 variante de răspuns, 1- neimportantă şi 5- foarte importantă.  Rezultatele sunt date în figura 

3.4.18, seriile S1 şi S2 având aceeaşi semnificaţie ca în figura anterioară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.18. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea “Cât de importantă consideraţi utilizarea şi 

proiectarea unui ecran“ 

Se poate vedea că majoritatea studenţilor consideră problema ca importantă şi foarte 

importantă (variantele 4 şi 5 ale răspunsului), adică 82,35% dintre studenţii la Electronică 

Aplicată şi  81,81% dintre studenţii la Electrotehnică.  

A treia întrebare este 3- Prin calcul se obţine o valoare a atenuării la o anumită frecvenţă. Cât 

de utilă consideraţi că este obţinerea unei forme a atenuării într-o gamă de frecvenţe? cu 5 

variante de răspuns, 1- deloc utilă şi 5- foarte utilă.  Rezultatele sunt date în figura 3.4.19, 

seriile S1 şi S2 având aceeaşi semnificaţie ca în figura anterioară. 

Se poate vedea că majoritatea studenţilor consideră problema ca utilă şi foarte utilă (variantele 

4 şi 5 ale răspunsului), adică 76,47% dintre studenţii la Electronică Aplicată şi  72,72% dintre 

studenţii la Electrotehnică. Răspunsurile la întrebările 1, 2 şi 3 au răspunsuri previzibile. 

Opinia studenţilor referitoare la comparaţia între cele 2 metode este redată în figura 3.4.20 şi 

prezintă răspunsurile la întrebarea 4- Care dintre metode vi se pare cea mai simplă şi utilă?, cu 

variantele de răspuns 1- metoda analitică. 3- ambele metode sunt la fel , 5- metoda simulării. 
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Fig. 3.4.19. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea „Cât de utilă consideraţi că este obţinerea 

unei forme a atenuării într-o gamă de frecvenţe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.20. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea „Care dintre metode vi se pare cea mai 

simplă şi utilă” cu răspunsuri 1- metoda analitică. 5- metoda simulării  

Răspunsul la această întrebare nu mai este asemănător la cele 2 specializări. Astfel, 64,70% 

dintre studenţii la Electronică Aplicată preferă metoda simulării şi doar 27,27% dintre 

studenţii la Electrotehnică (variantele 4 şi 5 de răspuns). Varianta calculului analitic este 

preferată de 40,90% dintre studenţii la Electrotehnică şi doar de 5,88% dintre studenţii la 

Electronică Aplicată (variantele 1 şi 2 de răspuns). 

Aprecierile studenţilor pentru fiecare dintre metode sunt date în figura 3.4.21 pentru metoda 

calculului analitic şi în figura 3.4.22 pentru metoda simulării, reprezentând răspunsurile la 

întrebarea 5, respectiv 6- Sunteţi sigur că puteţi utiliza metoda calculului analitic, respectiv 

metoda simulării, cu variantele de răspuns 1- în foarte mică măsură, 5- în foarte mare măsură. 
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Fig. 3.4.21. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea „Sunteţi sigur că puteţi utiliza metoda 

calculului analitic” 

Răspunsurile la întrebarea „Sunteţi sigur că puteţi utiliza metoda calculului analitic” sunt 

diferite la cele 2 specializări, astfel doar 11,76% dintre studenţii la Electronică Aplicată 

consideră că o pot aplica în mare şi foarte mare măsură, faţă de un procent de 54,54%, mult 

mai mare la studenţii de la Electrotehnică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.22. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea „Sunteţi sigur că puteţi utiliza metoda 

simulării” 

Răspunsurile la întrebarea „Sunteţi sigur că puteţi utiliza metoda simulării” arată că un 

procent de 58.82% dintre studenţii la Electronică Aplicată şi 59,09% dintre studenţii la 

Electrotehnică cred că pot aplica metoda în mare şi foarte mare măsură. 

La sfârşitul semestrului studenţii au fost testaţi la subiectul de calcul al ecranării la laborator. 

Problema de la test a fost formulată astfel:  

“Presupunem că facem o transmisie prin cablu de semnale mici care pot fi perturbate uşor. În 

cazul nostru sursele de perturbare cele mai puternice sunt reţeaua publică de alimentare de 

50Hz şi un router wireless la 2,4GHz. Presupunem că facem o transmisie prin cablu de 
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semnale mici care pot fi perturbate uşor. În cazul nostru sursele de perturbare cele mai 

puternice sunt reţeaua publică de alimentare de 50Hz şi un router wireless la 2,4GHz. 

Transmisia se face printr-un cablu dublu ecranat cu 2 ecrane de cupru, unul dintre ele având 

grosimea de 100µm. Ce grosime minimă trebuie să aibă al doilea ecran pentru a obţine o 

atenuare de cel puţin 100dB la frecvenţele perturbatoare de 50Hz şi 2,4GHz?”. Rezolvarea 

implică calcularea analitică a atenuării la 2 frecvenţe diferite pentru diferite grosimi ale celui 

de al doilea ecran, sau prin simulare folosind două linii de transmisie pentru cele două ecrane. 

Pentru a compara părerea studenţilor cu performanţa academică au fost reprezentate în figura 

3.4.23 notele obţinute la testul de laborator iar în figura 3.4.24 timpul de rezolvare a 

problemei de la test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.23. Notele la testul de calcul al ecranării 

Notele sunt destul de asemănătoare la cele 2 specializări, fără să existe diferenţe notabile, ceea 

ce înseamnă că studenţii au rezolvat problema cu un succes asemănător prin ambele metode. 

Graficul timpului de lucru este dat în figura 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.24. Timpul necesar rezolvării testului de calcul al ecranării 
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Din figura 24 se poate observa cu uşurinţă că timpul de rezolvare a fost mult mai scurt în 

cazul utilizării metodei prin simulare. Un exemplu de model utilizat de studenţi la test a fost 

realizat în Spice, figura 3.4.25: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4.25. Model Spice al dublei ecranări utilizat pentru rezolvarea problemei de la test 
 
 
3.4.5. Concluzii 

Întrebările puse în chestionar au fost: 1-Cât de simplă vi se pare problema calculului 

ecranului, 2- Cât de importantă consideraţi utilizarea şi proiectarea unui ecran„ 3-Cât de utilă 

consideraţi că este obţinerea unei forme a atenuării într-o gamă de frecvenţe, 4-Care dintre 

metode vi se pare cea mai simplă şi utilă, 5-Sunteţi sigur că puteţi utiliza metoda calculului 

analitic, 6-Sunteţi sigur că puteţi utiliza metoda simulării. Tabelul 1 conţine media obţinută 

pentru fiecare răspuns, media notelor şi media timpului de rezolvare, pentru fiecare 

specializare.  

Atât studenţii la Electronică Aplicată cât şi cei de la Electrotehnică consideră problema 

calculului ecranului de simplitate medie şi foarte importantă, iar obţinerea unei caracteristici 

de frecvenţă ca foarte utilă. Studenţii de la Electrotehnică sunt mult mai încrezători decât cei 

de la Electronică că vor putea utiliza metoda calcului analitic, iar în ceea ce priveşte metoda 

simulării studenţii ambelor specializări sunt încrezători că o vor putea utiliza. Media notelor 

este apropiată la ambele specializări, dar diferenţa mediei timpului de rezolvare este mult mai 

mică la specializarea care a rezolvat testul prin simulare. Încrederea studenţilor de la 

Electronică Aplicată în simulare se datorează faptului că au avut în anul precedent o materie 

în care se studiază tehnici de simulare.  

Tabel 3.4.1 

Întrebare 1 2 3 4 5 6 Note Timp rezolvare 

[minute] 

Media EA 2.71 4.18 4.06 3.88 2.82 3.65 7,65 41 

Media ET 2.50 4.23 4.00 2.82 3.59 3.68 8,19 73 

 

Calculul ecranelor prin simulare poate fi considerat ca o variantă posibilă de înlocuire a 

calculului analitic, oferind studenţilor o imagine a aplicaţiilor posibile ale ecranării şi uşurând 

procesul de calcul. Chestionarul arată că studenţii au primit pozitiv această variantă, iar 

performanţa academică nu este afectată. Interesul studenţilor  la prezentarea calculului 

ecranelor prin simulare a fost mare, confirmând astfel corectitudinea acestei iniţiative. 
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Implicarea reciprocă 
 
 
 

 
4.1.Introducere 

Există multe metode pentru a asigura o implicare reciprocă. Cadrele didactice au la dispoziţie 

variantele clasice de implicare, care însă devin din ce în ce mai puţin eficiente. În acest capitol 

se descrie o metodă de implicare prin utilizarea reţelelor de socializare de pe Internet, în acest 

caz reţeaua Facebook. Reţeaua Facebook are mulţi critici, în cele mai multe cazuri este atacat 

modul în care pot fi utilizate informaţiile personale puse pe sit. Titluri ca “Why Facebook will 

become the most dangerous company on earth”  (www.businessesgrow.com/), “The Dangers 

of Facebook” (http://eyeguardian.com), “How Facebook Sells Your Personal Information” 

(http://news.discovery.com) arată amploarea protestelor. Un aspect ironic este faptul că unele 

sit-uri care critică Facebook au cont şi comentariile pot fi răspândite prin Facebook.  

Conform Wikipedia Facebook este un sit web de tip reţea de socializare creat de către Mark 

Zuckerberg în anul 2004 pentru a oferi posibilitatea de a contacta persoane. În acest moment 

facebook este una dintre cele mai răspândite reţele sociale din lume. Utilizatorii pot intra în 

această reţea pe baza unei parole, stabilite iniţial odată cu completarea formularului de 

înscriere. În 2011 site-ul facebook avea circa 750 mil. membri în toată lumea. Este apreciat a 

fi al doilea sit social mondial după google.com, luat după numărul de vizite. Creat iniţial la 

Harvard, SUA, facebook era la origine o reţea socială cu circuit inchis pentru studenţii acestei 

universităţi; ulterior ea s-a deschis şi altor universităţi americane. Începând din septembrie 

2006 reţeaua este deschisă tuturor. Imediat reţeaua facebook a devenit foarte populară dar şi 

controversată, fiind interzisă în câteva ţări din Orientul Mijlociu. De asemenea, prin 

intermediul acestei reţele au fost provocate şi coordonate unele manifestaţii protestatare din 

Republica Moldova şi Iran. 

În primele nouă luni din anul 2010 facebook a înregistrat un profit net de 355 de milioane de 

dolari la venituri de 1,2 miliarde de dolari. În România facebook avea 0,5 milioane de 

utilizatori în ianuarie 2010 şi 2,4 milioane în ianuarie 2011. În septembrie 2011 România avea 

peste 3,7 milioane de utilizatori de Facebook. 

Interesul comunităţii prietenilor utilizatorului Facebook se măsoară prin numărul de “Friends” 

ai fiecărui utilizator, de “Like”-uri primite de o postare şi prin numărul de “Share” –uiri. 

Utilizatorii comunică evenimente importante pentru ei, preferinţe muzicale, vestimentare etc., 

postează poze şi filme de la diferite evenimente şi urmăresc ca acestea să fie apreciate prin 

numărul de “Like” –uri.  

Comunitatea ştiinţifică a devenit interesată de Facebook datorită dimensiunii fenomenului 

care a atins o amploare globală. Lucrarea (Marhan şi Popa, 2012) a fost deja citată în capitolul 

2, iar răsfoind biblioteca IEEE Xplore , la nivelul anului 2013 (iunie) existau 1345 de lucrări 

despre subiectul Fecebook. Potenţialul educaţional pozitiv al Facebook a fost remarcat de 

mulţi autori, de exemplu în lucrarea (Nemec, Holbl et al, 2011) în care se propune 

4 
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introducerea la curs studiul unor elemente componente ale Facebook şi crearea de legături cu 

studenţii. Lucrarea (Sanchez, Gonzales et al, 2013) arată modul de utilizare al legăturilor 

realizate prin reţele sociale la Universitatea La Laguna, în domeniul ştiinţei calculatoarelor. 

Universitatea Transilvania din Braşov are o pagină de Facebook care arată ca în figura 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Pagina de Facebook a Universităţii Transilvania din Braşov 

Pagina este folosită de Universitate pentru a populariza acţiunile şcolare. Ştiinţifice, sportive, 

etc. De exemplu afişul conferinţei studenţii în faţa companiilor AFCO 2012 a fost pus pe sit, 

ca în figura 4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Anunţul AFCO 2012 

Facultatea IESC are o pagină de Facebook care arată ca în figura 4.3: 
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Fig. 4.3. Pagina de Facebook a Facultăţii IESC 

Pe lângă anunţurile manifestărilor făcute cunoscute, pe Facebook se pun şi anunţuri utile, pe 

care studenţii le văd mai repede, deoarece unii verifică mai des contul de Facebook decât sit-

ul facultăţii. Anunţul de apariţie a orarului este dat în figura 4.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Anunţul de apariţie a unui noi variante de orar 

O comparaţie a activităţii pe reţelele sociale la noi faţă de alte ţări arată că deocamdată suntem 

departe de amploarea activităţii la universităţile de renume. Au fost analizate paginile de 

Facebook ale universităţilor Cambridge, MIT, Oxford şi cea a Universităţii Transilvania, iar 

numărul de “Like”-uri au fost reprezentate în figura 4.5. 
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Fig. 4.5. Numărul de “Like”-uri ale unor universităţi 

Totuşi, cele peste 7000 de Like-uri ale Universităţii noastre arată că aceasta este prezentă 

substanţial pe Facebook şi acţiunile organizate pot să fie anunţate unui număr mare de 

studenţi şi profesori. 

 

4.2.Relaţii profesionale prin Facebook 

A. Informaţii puse pe Facebook de către studenţi 

Cele mai multe informaţii şi fotografii din domeniul profesional puse de studenţi sunt cele 

care arată succesul unor proiecte sau a lucrărilor de diplomă. În figura 4.6 sunt date în stânga 

componentele utilizate- panouri solare, iar în dreapta prima variantă a montajului pe placă de 

probă. Se poate vedea în aceste fotografii sinceritatea şi autenticitatea, în fotografia din 

dreapta fiind surprinşi şi papucii studentului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Informaţii despre proiecte în stadiu incipient 

1
2

3
4

S1

0

200000

400000

600000

800000

1000000

 Cambridge      MIT    Oxford    UTBv 



 143

În figura 4.7 sunt date informaţiile puse de studenţi în stadii avansate ale lucrării, în stânga 

cablajul realizat prin tehnologii bine puse la punct, iar în dreapta aparatul funcţional, cu LED-

uri aprinse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7. Realizări în stadii avansate 

Uneori cadrul fotografiei depăşeşte aparatul realizat şi este surprins şi mediul de lucru, figura 

4.8. Se poate observa întreg spaţiul dintre paturi este ocupat de piese şi aparate. Se poate 

afirma că în ultimele zile înainte de susţinerea proiectului activitatea studenţilor este împărţită 

între muncă şi somn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8. Mediul în care se lucrează 

 

Finalizarea lucrării este un motiv de mândrie şi acest eveniment este semnalat de studenţi cu 

bucurie, figura 4.9 (stânga). 
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Fig. 4.9. Proiect finalizat şi diploma LabView 

Tot o manifestare a mândriei este absolvirea unor cursuri de specializare în afara activităţii 

didactice. Astfel, în figura 4.10 (dreapta) este mesajul unui student care a absolvit Academia 

LabView. 

De multe ori, în timpul lucrului la proiect, studenţii simt nevoia de încurajări. Un astfel de 

mesaj este dat în figura 4.10 (stânga). Textul este „483 linii de cod scrise, 60 de pagini pentru 

documentaţie... În concluzie...cred că stau bine” 

              

Fig. 4.10. Nevoia de încurajare şi dialog profesional 

Există şi dialoguri profesionale, cu frecvenţă mai redusă, în care studenţii se angajează pentru 

a primi lămuriri. Este greu de răspuns de ce nu apelează la mail, probabil pentru că pe 

Facebook limbajul poate fi mai puţin oficial. De exemplu, în textul din figura 10 (dreapta), 

studentul solicită “…vroiam să vă rog să îmi mai spuneţi odată care e treaba cu 1,5 biţi de 

stop”. 

Mai puţine mesaje sunt cele care critică activitatea cadrelor didactice. Totuşi există şi astfel de 

mesaje, figura 4.11. În figura 4.11 stânga un student pune fotografia unei cărţi editată în alt 

centru universitar în care la “Prefaţă” scrie doar o jumătate de rând. În figura 4.11 dreapta 

critica îmi este adresată mie, cu textul: “…doresc să menţionez că am găsit o greşeală în 

ppt...” 
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Fig. 4.11. Greşeli semnalate de studenţi 

Există mesaje care sunt puse pentru colegi dar dezvăluie cadrelor didactice preocupările de la 

ore, aşa cum este mesajul din figura 4.12. 

 

Fig. 4.12. Preocupări la curs 

Bineînţeles că mesajul a suscitat multe comentarii, mai ales după observaţia cadrului didactic 

în a cărui oră s-a întâmplat. 

  

B. Informaţii puse pe Facebook pentru studenţi 

În primul rând reţeaua de socializare a fost utilizată pentru a anunţa studenţii despre acţiunile 

la care sunt invitaţi să participe. De exemplu în figura 4.13 sunt arătate invitaţiile la 

laboratorul de măsurare a radiaţiilor electromagnetice (sus stânga), la sesiunea de comunicări 

ştiinţifice a studenţilor (sus dreapta), la prezentarea oportunităţilor oferite studenţilor de firma 

Miele (jos stânga) şi a celor oferite de firma Continental (jos dreapta). 
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Fig. 4.13. Anunţuri ale activităţilor şcolare şi extraşcolare 

Nu doar cadrele didactice propun studenţilor acţiuni din care aceştia au multe de câştigat. De 

exemplu, un absolvent al specializării de Electronică Aplicată, dr. ing. Cristian Vintilă, în 

prezent la IBM, a făcut  de mai multe ori publice oportunităţi de dezvoltare pentru studenţi şi 

doctoranzi, cum sunt cele prezentate în figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14. Anunţuri puse de dr. ing. Cristian Vintila 
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În cele mai multe cazuri după desfăşurarea activităţilor au fost publicate imagini. Astfel, în 

figura 4.15 sunt arătate imagini de la întâlnirea cu Miele (stânga sus), de la sesiunea de 

comunicări (dreapta) şi de la excursia de ski (stânga jos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Imagini de la desfăşurarea acţiunilor cu studenţii 

Cele mai multe mesaje pe Facebook constau în preluarea unor mesaje legate de muzica, 

videclipuri, citate celebre, glume, caricaturi  preferate. Unele dintre acestea au legătură cu 

preocupările specifice studenţilor, iar unele sunt legate de profesiunea de inginer. Câteva 

exemple de astfel de mesaje sunt date în figura 4.16. Un mesaj (stânga sus) afirmă umoristic 

“Aştept cu interes ziua în care –urmează câteva relaţii cu derivate parţiale- o să-mi folosească 

în realitate”. Un atac al sistemului educaţional este prezentat în dreapta sus, mesajul 

educatorului către animale este “Pentru ca examenul să fie corect, toţi veţi avea aceeaşi probă- 

urcatul în copac”. Un mesaj care se adresează studenţilor ironizând frica lor de prezentări este 

cel din stânga jos. Mesajul arată cum se planifică o prezentare şi cum are loc aceasta în 

realitate, cu un mare număr de surprize. Un mesaj care exprimă mândria de a fi inginer este 

dat în dreapta jos, spunând printre altele “Lumea nu ne poate schimba pe noi dar noi putem 

schimba lumea, urâm studiul dar iubim tehnologia, nu avem cărţi în mâini dar avem idei 

revoluţionare în cap – suntem ingineri”.  
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Fig. 4.16. Câteva exemple de mesaje preluate 

 

4.3.Concluzii 

Utilizarea reţelelor sociale are nenumărate dezavantaje şi riscuri. Acestea sunt scoase în 

evidenţă de filme, de profesori şi educatori, de părinţi şi de mijloacele media. Sunt cunoscute 

riscurile de a avea relaţii cu persoane necunoscute, de  furt de identitate, de utilizare a 

informaţiilor de pe Facebook în scopul urmăririi unor persoane sau în scopul promovării 

comerciale şi aşa mai departe. 

Totuşi, relaţiile profesionale cu studenţii pe Facebook pot avea efecte pozitive. Comunicarea 

mai rapidă în condiţiile în care mulţi studenţi îl utilizează mai des decât mailul, familiarizarea 

cu preocupările studenţilor, posibilitatea de a le sugera anumite păreri despre învăţământ şi 

inginerie sunt câteva avantaje de care se poate profita. 

De exemplu am făcut un test, punând un mesaj pe Facebook cu apelul făcut în 1992 de M. 

Shaw “Let’s organize our courses around ideas rather than around artifacts. Engineering 

schools don’t teach boiler design—they teach thermodynamics.” (Shaw, 1990). Mesajul este 

dat în figura 4.17. 
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Fig. 4.17. Apelul lui M. Shaw 

Din păcate reacţiile la acest apel au fost minore. Doar patru studenţi au apreciat cu Like acest 

mesaj, două cadre didactice dintre care unul la Florida State University şi câţiva prieteni. 

Probabil că influenţarea părerii studenţilor pe această cale este dificil de realizat. 

Am realizat o statistică a profilului meu de Facebook la nivelul lunii mai 2013, figura 4.18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.18. Structura grupului de prieteni Facebook după activitate 

Din figura 4.18 se poate observa că studenţii au o pondere importantă în grupul meu de 

prieteni virtuali (35%). O mică parte a prietenilor (8,8%) sunt cadre didactice sau 

colaboratori. Este interesat de analizat în timp ce se va întâmpla cu studenţii care termină 

facultatea, dacă vor ieşi sau nu din grupul de prieteni. Cu câţiva studenţi împărtăşim aceeaşi 

pasiune- fotografia. Din acest motiv relaţiile noastre virtuale au devenit mai strânse, fără ca 

aceasta să însemne deteriorarea relaţiilor student- profesor.  

Mergând mai departe cu analiza am constatat că o parte însemnată a prietenilor mei Facebook 

sunt rezidenţi în străinătate (13%), figura 4.19:  
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Fig. 4.19. Structura grupului de prieteni Facebook după rezidenţă 

Ultima etapă a analizei a arătat că mulţi dintre prietenii mei Facebook sunt de naţionalitate 

maghiară (7,3%), figura 4.20. Unii sunt rezidenţi în România iar alţii în Ungaria. Acest lucru 

se explică prin faptul că am făcut studiile universitare în Cluj şi am avut mulţi colegi de 

naţionalitate maghiară. Mesajele puse de aceştia sunt de regulă scrise în limba maghiară şi eu 

nu ştiu să citesc în această limbă, de aceea folosesc uneltele de traducere din Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20. Structura grupului de prieteni Facebook după naţionalitate 

În concluzie, legăturile virtuale prin Facebook au rolul de a reduce distanţele geografice, 

distanţele între naţionalităţi şi distanţele între studenţi şi profesori. Rezultatele educative nu 

sunt spectaculoase, dar atmosfera în cadrul orelor s-a îmbunătăţit. Nu se poate măsura această 

îmbunătăţire, aşa cum ne pot măsura nici efectele altor iniţiative prezentate în această carte. 

Viitorul va confirma sau infirma valoarea acestor propuneri. 
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Cartea a fost scrisă pornind de la cuvintele 
atribuite lui Confucius, "Tell me and I will 

forget, show me and I may remember, involve 

me and I will understand". În această carte 
sunt descrise câteva iniŃiative care au urmărit 
implicarea mai bună a studenŃilor în activitatea 
şcolară cu avantajele şi limitele acestor 
iniŃiative. La sfârşitul fiecărui capitol sunt 
analizate chestionare care reflectă părerea 
studenŃilor despre fiecare încercare de 
îmbunătăŃire a activităŃii. Scopul final al acestor 
propuneri a fost de dezvoltare a creativităŃii şi a 
responsabilităŃii studenŃilor, adaptând 
desfăşurarea unor activităŃi la schimbările în 

atitudinea studenŃilor. O mare parte a materialului tratează propunerile de mărire a 
implicării studenŃilor, dar există şi un capitol care abordează implicarea inversă, a 
autorului în activitatea studenŃilor prin reŃeaua de socializare Facebook. Materialul 
prezentat dovedeşte continuitatea eforturilor în domeniul educaŃiei inginereşti, pornind de 
la ceea ce a fost preluat de la profesorii noştri şi ajungând la ceea ce absolvenŃii noştri 
duc mai departe. 
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