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Să construim 6 montaje simple cu BC547  

 
Înţelegerea funcţionării montajelor electronice este de neconceput fără noţiuni teoretice 

de electronică. Practica ne-a arătat că tinerii sunt dornici de a învăţa unele lucruri noi, din acest 
domeniu foarte vast care caracterizează secolul nostru. Sursele de informare erau înainte doar 
cărţile sau revistele de specialitate. Din păcate acestea erau destul de rare, scumpe şi unele 
ţări din lagarul comunist îngrădeau accesul la diferite publicaţii din domeniu. 
Este mult mai uşor de asimilat aceste cunoştinţe dacă încercăm să experimentăm, să 
descoperim noi înşine secretele electronicii, legilor fizicii care guvernează aceste montaje 
electronice. 
 

Din alt punct de vedere este necesar că tinerii să-şi însuşească legile de bază care 
guvernează diferitele montaje tocmai pentru a putea realiza şi alte montaje care să 
îndeplinească scopul pentru care au fost gândite/proiectate. 
 

Învăţarea prin experimentare este cel mai eficient mod de învăţare. Cercetările în 
domeniul pedagogiei au evidenţiat faptul că memoria noastră este mult mai eficient utilizată 
dacă este obligată să experimenteze, să inventeze. 

 
             Să încurajăm tinerii să construiască montaje experimentale simple. 
 

Chiar dacă la început încă nu cunoaştem modul de funcţionare sau nu înţelegem legile 
fizicii care guvernează experimentele. Vom încerca să descoperim cum funcţionează. Vom 
căuta în cărţi, reviste şi desigur internetul din zilele noastre ne va fi de un real ajutor. Putem 
cere oricând ajutorul profesorului coordonator, ajutorul prietenilor sau putem apela la cel mai 
deştept mentor – Google. 
 

Pe YouTube există o multitudine de montaje simple, realizabile, pentru toate gusturile. 
Putem vedea în acele filmuleţe de ce componente avem nevoie, cum le putem lega/cositorii 
pentru a funcţiona. De exemplu în linkul de mai jos sunt prezentate 6 montaje simple cu 
tranzistoare, leduri şi LDR-uri. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HzmM468w7eo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Tech Ideas” = Montaje electronice , idei tehnice 

https://www.youtube.com/watch?v=HzmM468w7eo
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1. Montaje de tip temporizator 
 
Listă de piese: 

1buc  BC547 tranzistor 
1buc LED 
1buc 100 Ohm rezistenţă 
1buc 10 Kilo-Ohm - rezistenţă 
1buc 1000 Mikro-Farad – condensator electrolitic 
(1buc 6 Volt releu JQC-3FC (T73) DC6V) – opţional! 
1buc buton (PUSH BUTTON) 

 

Schema temporizatorului: 
 

 
 
Realizarea practica a montajului: 
Tranzistorul se prinde cu o penseta de tip, crocodil” in aşa fel încât terminalele sa fie de la 
stânga la dreapta, in ordine: C.B.E. 
 

 
 

- Terminalul negativ al ledului se cositoreşte la colectorul tranzistorului 

- terminalul negativ al condensatorului se cositoreşte la emiterul tranzistorului 

- rezistenţa de 10 Kilo ohm se cositoreşte la baza tranzistorului 
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- Celălalt terminal al rezistenţei de 10 Kilo ohm se cositoreşte cu terminalul pozitiv al 

condensatorului. 

- Un pin al butonului se cositoreşte la rezistenţă şi la condensator 

- Rezistenţa de 100 ohm se cositoreşte la pinul pozitiv al ledului și la celălalt terminal al 

butonului  

- Se alimentează montajul cu 3.7 V, borna negativă a sursei la emitorul tranzistorului la 

care este legat şi borna negativă a condensatorului. Borna pozitivă a sursei se leagă la 

rezistenţă de 100 ohmi, şi respectiv la buton. 

În imagine se vede temporizatorul finalizat: 
 

 
 

- Să testăm funcţionarea ! 
Apăsăm butonul, şi astfel pornim temporizarea. Ledul va începe imediat să lumineze (dacă 
este conectat un releu, acesta va declanșa) Odată cu apăsarea butonului vom porni şi contorul 
de timp de pe telefonul nostru Smart. În filmul video se observă că după trecerea celor 2 
minute şi 17 secunde, ledul va începe să se stingă (dacă este releu, acesta va declanşa).Cu 
aceasta timpul de temporizare s-a scurs. 
Pentru realizarea acestui experiment sunt necesare câteva cunoştinţe teoretice. Dacă nu şti, 
cere ajutorul profesorului coordonator. Dacă reuşeşti să răspunzi corect la întrebările de mai 
jos, poţi afirma că eşti un viitor electronist. 
 

 

Întrebări recapitulative, test cu premii: 
 

1. Ce tranzistor este BC547? (pnp, sau npn?) (-1p-) 
2. Cum pot stabili care sunt terminalele tranzistorului BC547, care este colectorul, dar 

baza, dar emitorul (-1p-)  
      3. Cum pot stabili care este terminalul pozitiv, sau cel negativ la un led. (-1p-)  
      4. Componentele pasive, rezistoarele de regulă se marchează în codul culorilor. Care este 
ordinea culorilor la rezistorul de 100 ohmi? (-1p-) 



 
   Pag.  6                                           Hobby ?                         Nr.4   --> 2019 

 

      
-       5. Care este ordinea inelelor colorate la rezistorul de 10 K ohmi ? (-1p-) 

 

       6. Cum putem identifica care este terminalul pozitiv şi care este cel negativ al 
condensatorului electrolitic de 1000 M.Farazi (-1p-) 
       7. Se observă din schemă că butonul de acţionare are 2 terminale. În video se vede un 
buton cu 4 terminale, este corect? (-1p-) 
       8. Poţi explica în scris funcţionarea acestui tip de temporizator? (-3p-)  
       9. Ce tip de simboluri recunoşti în schemă temporizatorului? (-1p-)  
       10. Simbolurile utilizate în America şi în Europa diferă puţin. Care este simbolizarea unui 
rezistor şi a unui tranzistor în europa, respecţi în America. (-1p-) 
 
 

2. Senzor de lumină cu LDR  
 

 LDR – ul (Light Dependent Resistor) „rezistenţa variabilă cu lumină”, în jargonul electroniştilor de 
cheamă fotorezistor. Rezistenţa acesteia este dependentă de gradul de iluminare. 
 

 
LDR 

Listă de piese: 
 1buc 10W LED 
 1buc BC547 tranzistor 
 1buc 33 Kilo-Ohm - rezistor 
 1buc LDR - Fotórezistor 
 

Realizarea practică: 
Se fixează LDR -ul într-o pensetă crocodil cu terminalul negativ în stânga şi cel pozitiv în 
dreapta. 

- Tranzistorul BC547 de cositoreşte la borna negativă a LED-ului. 

- LDR - ul se conectează la terminalele libere ale tranzistorului respectiv pe masă şi pe 

emitor. 

- Apoi, rotind ledul în pensetă, cositorim rezistorul de 33Kohmi între bază şi borna pozitivă 

a ledului. 

- Se scoate montajul din pensetă şi se alimentează cu o tensiune continuă de 12 V, în 

aşa fel că borna pozitivă a sursei să fie conectată la borna pozitivă a ledului, iar borna 

negativă a sursei la emitorul tranzistorului şi la LDR. 
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Cu această realizarea montajului este gata! 
 

Să testăm funcţionarea! 
Acoperim faţa LDR-ului cu o hârtie opacă, ledul trebuie să lumineze. Dacă descoperim faţa 
LDR-ului, vom observa că ledul se stinge. 
 

 Întrebări recapitulative, test cu premii: 
 
 

11. Care este codul culorilor la rezistorul de 33Kohmi? (-1p-) 
12. LDR -ul că şi ledul are două terminale. Este important să ştim care se leagă la plus şi care 
se leagă la minus? Explică cauzalitatea. (-1p-) 
13. Poţi explica în scris funcţionarea acestui montaj? (-3p-) 
14. Desenează schema electrică a montajului. (-2p-)  
 

 

3. Lumină dinamică cu leduri şi tranzistoare. 
 

Listă de piese: 
 5buc BC547 tranzistor 
 5buc 47 Mikro-Farad condensator 
 5buc LED – de orice culoare 
 5buc 220 Ohm - rezistoare 
 5buc 10 Kilo-Ohm- rezistoare 
 Conector circular (vezi în video) 
 
Schema electrică a montajului: 
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Realizarea practică: 
Conductorul circular de diametru mai mic se prinde în pensetă. 

- Cele 5 leduri se lipesc cu borna pozitivă la cerc, distribuite uniform.  

 

 
 

- Rezistenţele de 220 ohmi se cositoresc la borna negativă a ledurilor. 

- Colectoarele tranzistoarelor BC 547 se cositoresc la celălalt terminal al rezistoarelor. 

- Rezistoarele de 10 Kohmi se cositoresc între bază tranzistoarelor şi cercul conductor. 

- Cu un cerc mai mare conductor vom conecta emitorul celor 5 tranzistor. 
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- Apoi vom conecta cele 5 buc de condensatori electrolitici, conform schemei, la 

colectorul tranzistorului şi la bază următorului tranzistor, având grijă la polaritatea 

terminalelor condensatorilor electrolitici. Cu această montajul este gata. 

- Cositorim contactele pentru baterie în aşa fel, că polul pozitiv să fie legat la cercul din 

interior, iar cel negativ la cercul exterior. 

 
 

Acum montajul este funcţional! 
 

Să testăm cum funcţionează! 
Csatlakoztassunk egy 9V-os element (polaritás helyesen!) az áramkörhöz. Amennyiben 
minden kötést helyesen végeztünk el, akkor a LED-ek villogni kezdenek. 
Ez az eszköz alkalmassá tehető arra, hogy felhelyezve egy feldíszített karácsonyfára, még 
csodálatosabb látványt érjünk el. 
 

 Întrebări recapitulative, test cu premii: 
 

18. Ce dungi colorate vom vedea pe rezistenţa de 220 Ohmi? (-1p-)  
19. Poţi explica în scris funcţionarea montajului cu 5 tranzistoare? (-3p-) 
20. Ce observăm dacă schimbăm condensatorul de 47 M Farazi cu 1000 de M Farazi? (-2p-) 
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4. Alarmă cu LDR  
 

Listă de piese: 
1buc  BC547 tranzistor 
1buc rezistenţa de 330 Ohm 
1buc led de orice culoare 
1buc  LDR „fotorezistor” 
1buc  rezistenţa de 220 Ohm 

 

Realizarea montajului: 
Prindem tranzistorul într-o pensetă şi îndoim spre exterior colectorul şi emitorul. Ordinea 
terminalelor vă fi: C -B -E. 

- Lipim rezistorul de 330 Ohm între emitor şi bază.  

- Ieşirea negativă a ledului se lipeşte la colectorul tranzistorului. 

- Un terminal de la LDR se lipeşte la bază tranzistorului.  

- Terminalul pozitiv al ledului se lipeşte împreună cu celălalt terminal al LDR - ului la 

rezistenţa de 220 Ohm. 

 

 
 

- Fixăm cu ajutorul pensetei ledul şi LDR-ul faţă în faţă.  

Acum montajul este gata! 

Să verificăm funcţionarea! 
Să cuplăm la montajul nostru o tensiune de 6 V.La emitor vom conecta bornă negativă, iar la 
nodul LDR cu rezistorul de 220 Ohm, bornă pozitivă. Lăsăm o rază de lumină să acţioneze 
asupra LDR-ului, vom vedea că ledul vă lumină şi va rămâne aprins. 
Dacă în locul razei de lumină vom utiliza o rază laser, distanţa între sursa de lumină şi sensor 
se va mări substanţial. 
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Dacă întrerupem raza de lumină, cu un material opac (hârtie, etc) LED-ul se va stinge.. 
 

Întrebări recapitulative, test cu premii: 
 

21. Care este codul culorilor pentru rezistorul de 330Ohm? (-1p-) 
22. Poţi explica, în scris principiul de funcţionare al senzorului de lumină? (-3p-)  
23. Realizează cablajul imprimat pentru senzorul de lumină. (-2p-) 
 

 

5. Amplificator de audiofrecvenţă cu un tranzistor  
 

Listă de piese: 
1buc difuzor (4 Ohm) 
1buc C945 tranzistor 

 
1buc 22 Mikro-Farad condensator electrolitic 
1 buc 680 Ohm rezistor 
1buc Acumulator de 3,7 Volt. 
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1buc cablu ecranat, stereo sau mono (aprox 40-50 cm de cablu).La unul din capete se 
cositoreşte un jack. 

 

Realizarea montajului: 
Cositorim colectorul trazistorului la borna negativă. Terminalele emitor şi baza fiind îndoite 
corespunzător. 
 

 
 

- Apoi cositorim rezistorul de 680 Ohm între colector şi baza. 

- Cositorim condensatorul electrolitic de 22 Micro Farad, borna poziţia la baza 

tranzistorului. 

- Cositorim tresa cablului ecranat la emitorul tranzistorului. 

- Apoi cositorim firul, cald” la borna negativă a condensatorului de 22 Micro. 

- În final conectăm borna pozitivă a sursei la borna de plus a difuzorului. 

 

Cu aceasta amplificatorul nostru este gata! 
 

 Să încercam funcţionarea amplificatorului cu telefonul nostru smart. Vom cupla intrarea cu 
mufa a cablului ecranat la ieşirea de cască a telefonului nostru. Deschidem o aplicaţie de 
redare a muzicii de exemplu, Muzic Player”. În acest moment în difuzor va trebui să auzim 
muzica! 
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(dacă vom întoarce difuzorul cu faţa în sus şi vom pune pe membrana lui o foaie de hârtie, 
acesta va vibra în ritmul muzicii). 
 

 Întrebări recapitulative, test cu premii: 
 
24. Care este codul culorilor pentru razistorul de 680 de ohmi? (-1p-) 
25. Poţi explica în scris, modul de funcţionare al amplificatorului construit? (-2p-) 
26. Poţi realiza cablajul imprimat pentru amplificatorul prezentat. (-2p-) 
 

 

6. Stroboscop cu Led 
 

Listă de piese: 
1buc  BC547 tranzistor 
1buc  100 Mikro-Farad kondensátor 
1buc  LED  
1buc  3,3 Kiloohm - rezistenţa  
1buc  150 Ohm – rezistenţă  

 

Realizarea montajului: 
 

Prindem tranzistorul într-o pensetă în aşa fel încât ordinea terminalelor să fie C-B-E. 
- Terminalul pozitiv de la led se cositoreşte la colector. 

- Rezistorul de 150 Ohm de cositoreşte cu un terminal la terminalul negativ al ledului.  

- Bornă pozitivă a condensatorului se cositoreşte la emitor. 

- Borna negativă a condensatorului se cositoreşte la rezistorul de 150 Ohm. 

- Un terminal al rezistorului de 3,3 Kilo-Ohm se cositoreşte la nodul realizat de emitor şi 

plusul condensatorului.  
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Cu aceasta montajul a fost realizat cu succes. În video se poate observa realizarea, iar 
schema este dată în figură de mai jos. 

 

Să testăm montajul! 
Cuplăm o sursă sau un acumulator de 12 V, cu borna de plus la rezistorul de 3.3Kilo Ohm 
(terminalul liber). Iar borna de minus la minusul condensatorului electrolitic. 
 

 
 

Dacă totul a fost realizat corect, vom observa că periodic ledul va emite câte un fulger de 
lumină, asemenea unui stroboscop. 
 

 Întrebări recapitulative, test cu premii: 
 
27. Care este codul culorilor pentru rezervorul de 150 Ohm (-1p-)  
28. Care este codul culorilor pentru rezistorul de 3,3 Kilo-Ohm (-1p-) 
29. Între schema montajului şi realizarea practică există mici diferenţe. Care este deosebirea şi 
dacă acest lucru va afecta bună funcţionare? (-1p-) 
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Adună puncte şi câştigi! 
 

În montajele prezentate, 6 montaje cu BC 547” întâlnim câteva întrebări care necesită 
răspuns În total sunt 29 de întrebări pentru care dacă se răspunde corect fiecare cititor va primi 
puncte. Numărul de puncte este specificat după fiecare întrebare cu roşu în paranteze. 
Punctajul este: (-1p-), sau (-2p-), sau (-3p-), funcţie de dificultatea întrebării. 
 

Participă şi tu la concursul realizat de cercul de Electromecanică şi Radioamatorism, de 
la Clubul Copiilor din Petroşani, promovat de revistă, HOBBY”. 

 

Trimite răspunsurile sau rezolvările la adresa: 
 

Clubul Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6, cod poştal 332015 
 

Sau pe email: 

yo2kqk2000@yahoo.com 
 

Termenul de primire a răspunsurilor voastre este de 60 de zile de la data apariţiei revistei pe 
site-ul clubului, respectiv: 

http://kovacsfam.ro/yo2kqk/index.php/hobby 

 
Răspunsurile corecte vor fi recompensate, conform celor de mai jos: 
 

Cât. III.: „Începători” 
Cei care au realizat între 17-24 puncte. 

Cât ÎI.: „Avansaţi” 
Cei care au realizat între 25 -32 puncte. 

Cât.I.: „Performanţă” 
Cei care au realizat între 23 - 39 puncte. 

Categoria, Expert”: 
 

Se obţine dacă, pe lângă cele 23-39 de puncte obţinute ne vor trimite cel puţin trei poze cu 
montaje realizate, din cele prezentate, precum şi o scurtă prezentare în word, a experienţei 

dobândite în urma experimentărilor şi realizărilor montajelor propuse.  
 
Premii: 

- Fiecare participant va fi promovat în următoarea revistă, HOBBY”  
- Fiecare participant care a trimis răspunsuri corecte vă primii câte o diplomă în format 

electronic, conform categoriei. 
- Participanţi care au obţinut categoria, Expert” vor primi ca şi premiu şi diverse materiale 

electronice.  
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      1. Argument 

 

Utilizarea pe scară largă a structurilor numerice în conducerea instalațiilor tehnologice este 

determinată de: 

•  capacitatea ridicată de procesare a datelor, care permite implementarea unor funcții de 

automatizare cum ar fi conducerea automată utilizând tehnica de inteligență artificială; 

•  flexibilitatea ridicată a sistemelor de conducere, ca o consecință a implementării prin software 

a algoritmilor; 

•  în tehnica de calcul există un nivel foarte ridicat de integrare a componentelor electronice, 

care dă posibilitatea reali arii unor structuri de conducere automată performante, într-o 

realizare constructivă, compactă, relativ ieftină și de înaltă fiabilitate. 

 

2.    Introducere 

Micro: Bit este un mic computer programabil care facilitează copiilor învăţarea 

programării software, dezvoltat de către „Micro: bit Educaţional Foundation” cu sprijinul BBC şi 

British Council. 

Dispozitivul are un procesor ARM, accelerometru și magnetometru, conectivitate 

Bluetooth și USB, două butoane fizice și 25 de LED-uri programabile pentru a indica diverse 

mesaje. Nu pare a fi ceva imediat util, dar este gândit pentru a te învăța programarea la modul 

“dacă apăs acest buton, pot să-l facă să activeze Bluetooth-ul?” sau “atunci când detectează 

șocuri prin accelerometru, pot să-l fac să indice valoarea prin aprinderea LED-urilor” sau “dacă-

l conectez prin bluetooth la telefon, pot să-l fac să lanseze camera foto când țin apăsate 

ambele butoane?”. 

 Micro: bit permite programarea directă folosind limbajul Microsoft MakeCode, ușor de 

învățat, bazat pe Blocks și JavaScript.  

Pe lângă codarea micro: bit-ului, se poate realiza: 

- Programarea automată a microprocesorului prin USB, fiind suficient să trageți și să 

plasați fișierul pe unitatea micro-bit. 

- Citirea directă a datelor seriale de la microprocesor pentru înregistrarea datelor 
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Pentru a transfera un program, va trebui, mai întâi, să conectăm microprocesorul micro: 

bit la computer, printr-un cablu USB. Se realizează programul folosind MAKECODE, apoi dăm 

clic pe "Descărcați", descărcăm un fișier. Hex pe computer și îl salvăm în directorul Descărcări 

sau într-o locație la alegere prin intermediul "Salvați ca". Dacă dorim, putem stabili că 

predeficită descărcarea fișierului cu extensia. Hex direct în microprocesor deoarece acesta 

este văzut că o unitate USB. 

     Urmează transferul fișierul ". Hex" descărcat pe unitatea micro: bit. Un LED va clipi pe 

partea din spate a acestuia în timp ce scriptul este transferat. Când LED-ul nu mai clipește, se 

poate încerca scenariul. 
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     Cunoaștere în domeniu: MICRO: BIT 

 

Microcomputerul Micro: bit este un calculator de buzunar (4cm × 5cm) proiectat pentru a 

fi distractiv, dar și ușor de folosit. Cu ajutorul lui se poate introduce cod, personaliza sau 

controla aplicații zilnice. Acesta permite dezvoltarea conceptelor de programare intuitive și să 

controleze hardware-ul din aplicațiile de calcul sau industriale.  

 

 Micro: bit vine cu o varietate de module la bord, inclusiv o matrice LED 5x5 (susține și 

detectarea luminii), 2 butoane programabile, detector de mișcare, modul Compass și 

Bluetooth® Smart. 

 Se pot atașa mai multe module, cum ar fi un servomotor, LED-ul RGB ce luminează 

prin 5 inele I/O sau 20 de conectori de margine. Micro-bit poate fi folosit pentru a realiza multe 

idei, chiar un sistem de automatizare a locuinței. Micro-bit-ul deține o serie de caracteristici: 25 

de LED-uri roșii pentru afișarea mesajelor și două butoane programabile pentru a controla jocul 

sau a controla muzica. Poate detecta mișcarea sau recunoaște gestul. 

 Micro-bitul este echipat cu senzori de lumină și temperatură și alte dispozitive comune 

de detectare, ceea ce înseamnă că el însuși poate produce și o mulțime de produse inteligente 

comune utilizate în viața noastră de zi cu zi. 

 

Pentru utilizarea micro: bit este necesar: 

- Conectarea la platformă de programare online - editorul MakeCode, pentru a afla 

cum să programați micro-bit-ul. 
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- un computer care rulează sisteme de operare, cum ar fi Windows 10/Mac OS/Linux 

și cu conectivitatea la Internet. 

- cablu USB 

Se parcurg următorii pași: 

 Conectarea microprocesorului la calculator se face cu ajutorul unui cablu Micro USB. 

Micro: bit va apărea pe ecranul calculatorului ca un disc USB cu denumirea” Microbit” 

1.  Realizarea programului ce va fi rulat apoi pe microprocesor. Acest lucru se poate 

realiza cu editorul MakeCode (ce folosește blocuri sau JavaScript) sau cu editorul 

Python (ce este textual) 

2. Descărcarea programului în microprocesor. Acest lucru se face foarte simplu, prin 

apăsarea butonului de Download din editor. Se va descărca un fișier ce va avea 

extensia. Hex. Odată descărcat, acesta se va muta pe discul USB, adică în 

microprocesorul Micro: bit. 

3. Ledul galben de pe spatele microprocesorului va clipi atâta timp cât programul este 

încărcat. După aceea va rula automat.  
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Aplicații practice 

Aplicația 1 – BUSOLĂ 

 

Micro: Bit are 3 componente importante: 

• Microcontroler Kinetis, care controlează conectorul Micro-USB. Acesta face ca micro: bit 

să fie privit ca un stick de memorie. Prin această facilitate, programul poate fi “tras” în 

microcomputer în același mod în care un fișier este copiat (salvat) pe un stick de 

memorie. 

• Doi senzori de mișcare – un accelerometru pe 3-axe și un magnetometru pe 3-axe. 

Accelerometrul digital pe 3 axe poate detecta mișcarea și “spune” celorlalte dispozitive 

că sistemul se află în mișcare. Acesta măsoară pe 3 axe, X, Y, și Z și transmite mai 

departe datele în milli-gs. Micro: bit poate reacționa imediat la primirea acestor date și 

transmite celorlalte dispozitive informația despre mișcare. Dispozitivul va detecta de 

asemenea, un mic număr de acțiuni standard precum vibrație, înclinare și cădere liberă. 

Micro: bit se activează imediat când simte mișcarea. 

• Magnetometrul pe 3-axe, dispune de o busolă care poate sesiză în ce direcție vă 

deplasați și poate măsura în grade deviația față de o anumită direcție. Aceste date pot fi 

folosite de micro: bit într-un program sau pot fi trimise către un alt dispozitiv. 

Magnetometrul poate, de asemenea, detectă prezența anumitor metale sau magneți. 

Folosindu-ne de această ultimă caracteristică, magnetometrul, am realizat o busolă ce 

indică punctele cardinale, în funcție de direcția în care este îndreptat Micro: Bit. 

Pentru realizarea Busolei am avut nevoie de crearea programului realizat cu 

MAKECODE, care se găseşte la adresa www.makecode.microbit.ro. În MAKECODE putem 

programa folosind Java Script sau Blocks, noi am optat pentu Blocks 

Avem un singur block principal (forever) iar în interior am adăugat punctele cardinale N, 

S, E, V Fiecare cu setările sale. După instalarea programului în Micro: Bit busola trebuie 

calibrată iar după aceea ne indică punctele cardinale. 
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Aplicația 2 – Termometrul 

 

Deși micro: bit nu are un senzor de temperatură inclus, totuși are un senzor ce măsoară 

temperatura peliculei de silicon de pe microprocesor. Deoarece procesorul funcționează la 

rece, nu se încinge, temperatura citită de senzor este cea aproximativă cu a mediului 

ambiental. 

Folosind Blocks de pe MAKECODE, am scris aplicația ce conține 3 blocuri principale: 

Primul bloc Forever Am selectat să ne indice pe display temperatura, până la o anumită 

valoare 
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În al doilea bloc am inclus indicarea temperaturi prin luminarea ledurilor. 
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În ultimul bloc am selectat ca Micro: bit să ne indice temperatura după apăsarea butonului A. 
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Rezultate obținute 

 

Programul pentru transformarea Micro: Bit în Busolă: 

Varianta JavaScript: 

 

 

 

Varianta Blocks: 

 

 

 

 

Programul pentru transformarea Micro: Bit în Termometru: 

Varianta JavaScript: 
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Varianta Blocks: 
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Concluzii 

 

Prin utilizarea microcomputerului Micro: bit se pot implementa diferite aplicații practice. 

Amploarea și scopul acestei unice inițiative, a fost posibilă numai datorită unei colaborări 

fără precedent între 28 de organizații internaționale, start-up-uri de pionierat și organizații de 

învățământ transformativ (centrat pe student). Micro: bit este bazat pe un parteneriat între 

producători de marcă precum Freescale, ARM, Microsoft, Samsung, Farnell, aceștia 

aducându-și contribuția în software, hardware, proiectare, producție precum și distribuția 

dispozitivului. 

Prin aplicațiile prezentate mai sus am realizat o busolă și apoi un termometru dar aceste 

aplicații sunt doar un pionierat în drumul spre aplicații mult mai complexe ce pot fi realizate cu 

Micro: Bit 
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În numărul următor: 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Sfaturi practice, reţete... 

... şi multe articole scrise de elevi.. 

 

 

 

Pentru detalii, contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul Copiilor 

Petrila, Str. T.Vladimirescu, nr. 3, cod poştal 305800 

SAU 

Telefon: 0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

          GRATIS: www.yo2kqk. Kovacsfam.ro în format pdf... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTĂ 

NOASTRĂ!  

 


