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Lucrări prezentate în cadrul concursului judeţean ,,Minitehnicus” 2021 - concurs on line. 

 

Misiunea – O zi  în spațiu cosmic 

                        Eleva: Szollosi -Moța Anne-Marie, 13 ani, clasa: a VII -a C 

Colegiul Național ,, M. Eminescu ˮ Petroșani 

 Profesor coordonator:  Szollosi-Moța Cristina 

Cu toții visăm să călătorim în locuri nemaipomenit de frumoase. Dacă te imaginezi purtând o 

cască de astronaut, plutind în cosmos și mâncând din 

tuburi într-o navă spațială, în timp ce admiri planeta 

noastră de la mii de kilometri distanță, atunci pot să iți 

ofer o mică soluție, o călătorie în Univers pentru o zi 

împreună pe care am trăit-o chiar eu în vara anului 2019 

în  salina Slănic Prahova la Planetarium Supernova . 

Acolo am participat la evenimentul ˮ Apollo 11 50 de ani 

de la aselenizare ˮ unde l-am întâlnit pe cosmonautul 

Dumitru Prunariu.  

Domul Supernova Planetarium  arăta superb avea un 

diametrul foarte mare și luminos cu fotolii relaxante pline cu 

granule în care ne-au cufundat instantaneu sub imensa boltă 

cerească. În misiune noastră coordonată de către Dragoș Brașov  s-a 

alăturat  mai mulți invitați speciali dr. inginer Dumitru Prunariu, 

prof. Alexandru Mironov, prof. Mircea Rusu, dr. Magda Stavinschi 

și dr. Debra Elmegreen. Foarte relaxat domnul Prunariu a început să 

răspundă la întrebările adresate de noi. Ce este un cosmonaut? Cum 

trece timpul în spațiu? Care a fost mâncarea în spațiu?  

 

Parcă aud și acum răspunsurile:"De mic copil mi-am dorit sa zbor. închideam ochii și simțeam că 

plutesc peste munți, văi, descopeream lumi noi"  

 



 
   Pag.  4                                           Hobby ?                         Nr.2  -->  2021 

 

      
 

Cosmonautul este un om normal obișnuit dar inteligent sunt modest aici, un zâmbet îi apăru pe 

chip, să fie foarte stabil psihologic, să aibă calități native și profesionale cu dorința de a învăța  lucruri 

noi în permanență. De asemenea, trebuie să vrei întotdeauna să afli lucruri noi despre planeta natală, 

despre Univers, despre ce se întâmplă în afara atmosferei terestre și să fii pregătit, să testezi pe tine însuți 

astfel de lucruri.  

Referitor la timp el trece la fel ca pe Pământ. „Depinde ce faci. Așa cum trece și pe Pământ, când 

faci ceva ce-ți place, timpul trece foarte repede, când faci ceva de rutină, ai impresia că timpul nu se mai 

termină și că se lungește prea mult, la fel și în spațiul cosmic, numai că acolo ești conștient că timpul 

misiunii tale este limitat. Dacă primele două zile de activitate la bordul stației orbitale mi s-au părut 

lungi, chiar foarte lungi, pentru că treceam printr-o serie de modificări biologice, ultimele două zile au 

trecut ca o secundă. Abia așteptam să fac mai multe lucruri în spațiu. Sigur, de când am ajuns sus, am 

descoperit imaginea Pământului, văzută de la înălțimi cosmice, care este fantastică și voiam tot mai mult 

să am parte de așa ceva“.  

"În Cosmos, ne-a fost trimisă mâncarea care ne-a plăcut cel mai mult pe Pământ.  Se poate mânca 

orice în spațiu, aș putea spune. Mulți cred că se mănâncă pastile, dar există mâncare preambalată, 

pregătită special pentru Cosmos. Aveam și friptură cu piure, era foarte ușoară pe Pământ, aproape că o 

suflai și zbura. Acolo în Cosmos am introdus apă și era gata. Avea același gust ca mâncarea noastră 

pregătită atunci. Există o industrie întreagă de mâncare pentru spațiul cosmic și tehnologii speciale, care 

nu se folosesc pentru produsele de la sol, pentru că sunt foarte costisitoare“. 

Misiunea lui a durat mai mult cu șase zile și ceva. În data de 14 mai 1981, Dumitru-Dorin 

Prunariu pornea către spațiu la bordul rachetei Soyuz-40 devenind primul cosmonaut român. După șapte 

zile pe stația spațială Salyut-6, Dumitru Prunariu s-a întors cu bine pe Pământ și a rămas singurul român 

care a călătorit în spațiu până în ziua de azi. Timp de 7 zile, cosmonautul român a derulat experimente 

științifice alături de Leonid Popov, Vladimir Kovalyonok și Viktor Savinykh, ultimii doi cosmonauți 

aflați de 2 luni la bordul stației spațiale. După  7 zile, 20 de ore, 42 de minute și 52 de secunde, pe 22 

mai, la ora 13:58:30 UTC (16:58 ora României), 

Dumitru Prunariu a revenit pe Pământ, aterizând în stepa 

din Kazakhstan. Cosmonautului român i-au fost oferite o 

serie de decorații și onoruri, fiind primit ca un erou 

național.  

Cea mai importantă contribuție a misiunii sale în 

cosmos a fost încurajarea unor noi generații spre 

domeniile științei și tehnologiei, misiune pe care 

Dumitru Prunariu o continuă și în prezent. 

A urmat o serie de simulări interactive 3D unde 

fiecare a primit o interacțiune cu un asteroid iar la 

sfârșitul misiunii  am avut ocazia să privim printr-un 

telescop. 
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Explorarea spațiului ar trebui să rămână o prioritate pentru noi. 

Descoperirile de natură informațională și tehnice sunt cruciale pentru  

progresul omenirii. Sateliții care se mișcă în jurul Pământului 

descoperă și  înmagazinează informații cu privire la spațiu și 

procesele meteorologice din atmosferă, sisteme comunicaționale 

complexe cum sunt televiziunea și internetul.  

 

 

 

Unele descoperiri cum ar fi dializa, inimi artificiale, injecții de 

insulină, telefonul s-au născut din necesitatea adaptării omului la viața 

în spațiu însă ulterior s-au dovedit utile în viața de zi cu zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSL -card ... atestă confirmarea legăturilor radio în moduri digitale – FT8, în banda de unde scurte de 

 40 m, frecvenţa de 7077 MHz. 

                                                                                             Prof. Imre Kovacs – YO2LTF 
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CATALOGUL ELECTRONIC  

Profesor GRIGORE LUISIAN,  

                                                                                                                   Palatul Copiilor Botoșani 

Profesorii poate nu reușesc  întotdeauna să păstreze legătura cu toţi părinţii elevilor. Din diverse 

cauze, prezența acestora la şedinţe e din ce în ce mai redusă, iar comunicarea mai dificilă.  

Chiar dacă există un început la nivel național, de concepție a catalogului virtual, consider că are 

numeroase dezavantaje: 

• necesită costuri de achiziție si, de cele mai multe ori, deloc neglijabile; 

• softul nu este atât de flexibil, în funcție de particularitățile școlilor; 

• necesită o instalare, astfel putând fi folosit doar de pe anumite calculatoare; 

• serverul cu baza de date poate fi vulnerabil, deoarece trebuie accesat de părinte, astfel, 

adresa serverului este publică, protejată doar de parolă; 

• părintele trebuie să se înscrie pentru a avea acces la informații și de cele mai multe ori să 

plătească o licență. 

Aşa că, am construit o soluţie simplă, uşor de folosit, care să elimine dezavantajele altor programe, 

prin care se ține legătura cu elevii sau cu părinţii (chiar dacă aceştia sunt plecaţi în afara ţării). Se pot 

trimite rapid mesaje de interes general către elevii și părinţii lor, se poate ține o evidență online a notelor 

și a absențelor acestora. Pe lângă utilitatea evidentă pentru elevi și părinţi, profesorii vor avea o evidență 

completă și rapidă a elevilor, a notelor, accesibilă oricând și de oriunde.  

Cu Zoho Creator programul se face online şi nu este nevoie ca serverul să suporte PHP și MYSQL, 

eliminând plata unor licențe. Mai mult, soluţia Zoho Creator este gratuită pentru un număr limitat de 

aplicații și înregistrări, dar suficiente pentru nevoile unei școli. Zoho Creator permite salvarea datelor pe 

serverele google, consider foarte securizate, cu posibilitatea de a  le descărca oricând în formatele dorite.   

Interfața de programare poate fi   “pictată” online (adică fără să scrii cod, alegi doar ingredientele 

necesare) sau, după caz, scris codul. Poate fi folosit de pe Zoho.com sau include (embedded) în propriile 

pagini (ca iframe sau ca jscript). La un formular se poate adăuga şi o “vedere” (view), se pot controla 

datele și cum să fie ele afișate. Datele se salvează în MySQL de către Zoho, pe serverul lor. Chiar fără 

cunoștințe de PHP & MySQL și server care oferă suport PHP & MySQL, oricine poate să implementeze 

formulare şi web-aplicaţii cu baze de date. 
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Catalogul virtual   face posibilă înscrierea elevului la cerc de pe pagina web, completarea automată 

a cererii,  repartizarea pe grupe, realizarea unei baze de date, astfel situaţia elevului, a calificativelor, a 

notelor fiind trimise automat pe mailul părinţilor în timp real.  

Se completează un formular on-line pentru înscrierea elevului. Acesta este repartizat în grupă, în 

funcție de opţiuni și se creează automat o baza de date. 

 

 

 

 

După completarea câmpurilor obligatorii, părintele și profesorul vor primi pe e-mail cererea de 

înscriere, completată automat.  
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În cazul școlilor, profesorul poate să importe de pe calculator o bază de date, indiferent de format, 

introducerea în câmpuri realizându-se uşor. 

 

  

 

Profesorul bifează elevii și alege data, în cazul absențelor, alege notele sau scrie mesajul, în cazul 

diferitelor notificări. 
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Orice modificare adusă câmpurilor: situaţia elevului, calificative, note sunt trimise personalizat și 

automat pe mailul părinților în timp real.  

           
Mesaj personalizat primit de părinte 
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Părintele nu accesează baza de date pentru a vedea situația elevului, nu are nevoie de parole, doar 

primește mesaje automate, personalizate pe mail din partea profesorului, cu informații din baza de date. 

Răspunsul din partea elevului sau părintelui va fi primit pe mailul profesorului. Am ales această metodă 

de comunicare, fără a folosi programul, pentru a mări substanțial securitatea acestuia. 

Baza de date se poate exporta în formatul dorit, cu multe alte facilități: 

 

 

 

 

O mică parte din codul programului: 
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Acest program s-a dovedit foarte util, indispensabil în administrarea cercului și în relația 

permanentă profesor – elev - părinte.  

Concluzie: Zoho Creator poate fi un instrument la îndemâna fiecărui profesor, pentru a crea și 

ușura munca didactică. Liciența este gratuită pentru 50 mailuri zilnic. Programul are veriune si pentru 

telefoane mobile pe Android sau IOS. 

      

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 

Documentație Zoho - http://www.zoho.com/creator 
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Lucrări prezentate în cadrul concursului judeţean ,,Minitehnicus” 2021 - concurs on line. 
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Diploma obţinută de staţia radio YO2KQK,operată de prof.Imre Kovacs şi eleva 
Szollosi -Moţa Anne Marie, în cadrul concursului naţional ,,Cupa Bucovinei “. 
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REALIZAREA DE MONTAJE PE BREADBOARD 

 

            Ing. Daniel Romila - VE7LCG 

 

In special in lumea vestica pasiunea de a face montaje electronice a apus. Multe din revistele care 

prezentau asemenea experimente au încetat sa existe. Firma Heathkit, care a fost cunoscuta pentru atâtea 

kituri răspândite in lume si iubite de radioamatori, a funcționat intre 1947 si 1992. In prezent exista ceva 

tentative de a o reînvia (începute din 2013) dar nu mai este ce a fost. Si aceasta pentru ca radioamatorii, 

cei care mai exista, pot cumpăra gata făcute cam orice produse la care se pot gândi, la un preț mai mic 

decât ar trebui sa cheltuie pentru a-si face produsul. 

O revigorare a pasiunii de a face montaje electronice se manifesta totuși in ultimii ani. Aceasta si 

pentru ca exista breadboard-uri si piese ieftine care se pot cumpăra direct din China. Doresc sa va prezint 

despre realizarea de montaje pe breadboard, si câteva din secretele mele care mă fac sa am succes si 

plăcere cu aceste montaje.  

Execut tot soiul de radiouri si montaje cu microcontrolere, montaje de care nu am ceea mai mica 

nevoie si pe care de puține ori le folosesc după ce le-am făcut. In general citesc despre subiect, desenez 

scheme pe calculator si eventual le simulez, fac practic pe breadboard si apoi scriu articole, unele chiar la 

comanda, despre un anumit subiect. Si apoi demolez tot ce am făcut, pentru ca nu am nevoie de aceste 

montaje, si nici nu mai am loc unde sa le pun. 

 

Așa arata un breadboard: 

 

       
Conține mai multe găuri in care pot fi introduse piese electronice. Schema electrica a unei asemenea 

placi este: 
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Doresc imediat sa precizez aici ca exista si breaboard-uri care nu au aceasta schema electrica, si 

am depanat/depanez nenumărați radioamatori care nu au observat ca traseele de alimentare sunt 

întrerupte la jumătatea plăcii in unele breadboard-uri noi: 

 

 

 
 

Exista si breadboard-uri jumătate din aceasta lungime si mai mici. In general ele se pot atașa 

unele de altele, pentru ca au umere special pentru asta, din plastic. 

Câteva din găselnițele mele (asta este eventual interesant si util in acest articol) 
- Capacitatea intre doua trasee adiacente este de 6 picoF. Asta înseamnă ca se pot face pe breadboard si 

montaje de receptoare, iar in extrem se poate încerca chiar unde ultrascurte (este puțin forțat, dar am 

construit un radio de unde ultrascurte cu TA2003 si am scris un articol). Atașat poza unei sincrodine 

făcute pe breadboard, pe baza unui integrat hibrid ADE-1-24 (4 diode in mixer inel si doua toruri 

bobinate), fără oscilator si fără filtre RF de intrare: 
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Faptul ca pe breadboard se pot face nenumărate lucruri nu înseamnă ca trebuie sa o luați tot timpul de 

la zero, cu fiecare parte. Blocurile componente pe care le folosiți in mod uzual merita realizate definitiv pe 

plăcuțe de circuit imprimat. Eu folosesc plăcuțe double-side, cu găuri metalizate, si fac legăturile intre găurile 

metalizate cu sarma si cositor.  

            
 

Puteți vedea in poza de mai sus un modul radio digital RDA5807 (care funcționează la peste 100 

MHz) instalat intr-un soclu pentru breadboard; un amplificator/filtru cu doua amplificatoare 

operaționale din capsula TL072, un final TDA2003, potențiometrul de volum si mufa de casca – 

numai bun pentru sincrodine; o sonda logica cu LED-uri; un alimentator cu LM317; un generator de 

800 Hz cu NE555; doua blocuri de 4 bit de conversie din logica 3V la logica 5V; un filtru de 

alimentare sănătos, cu soc si condensator electrolitic de capacitate mare, si cu mufa de alimentare; un 

bloc final audio cu LM386, mufa de casca, potențiometru semi reglabil si jumper pentru selectarea 

amplificării 20X/200X; o mufa de casca instalata pe o plăcuță pentru breadboarding; un alimentator 

industrial pentru breadboard cu intrare 5 – 12 V si ieșiri selectabile 3.3V si 5 V. 
- Nu va ambiționați sa înfigeți potențiometre direct in breadboard. Nu va merge niciodată. Puneți 

potențiometrele pe plăcuțe ca in poza: 

                           
- Butoanele tactile trebuie si ele sa fie lipite pe un modul. Eu am tot timpul cel puțin 10 asemenea module 

la îndemână, pe care le-am făcut eu însumi. 
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- Folosiți buzere. Exista buzere auto oscilante. Exista buzere gen difuzor, care nu produc sunet propriu. 

Sunt ieftine si multe merg de la 3v la 12V – nu mai e nevoie sa va gândiți la ce tensiune se va arde. 

Verificați la ce tensiune sau plaja de tensiuni este declarat buzerul. 

- Plăcile de dezvoltare cu microcontroler, gen Arduino Nano si similare, sunt nemaipomenite de folosit pe 

breadboard. Nenorocirea este ca ocupa o suprafață mare si odată înfipte pe breadboard mai rămân 

puține găuri in care sa puneți alte componente si fire de legătură. Eu lipesc pe aceste placi de dezvoltare 

conectori foarte lungi, care au si parte mama deasupra. Așa ca pot veni cu fire si componente nu numai 

in breadboard, dar si direct deasupra plăcii cu microcontroler: 

-  

                                    
 
- Decuplați fiecare modul in parte, si fiecare circuit integrat înfipt in breadboard la pinii lui de alimentare. 

- Folosiți cu dărnicie LED-uri pentru a va afișa ca exista tensiune de alimentare in diverse puncte. Eu am 

mers pana la a-mi cumpăra voltmetre cu 3 segmente, si mai mari, si mai mici: 

-  
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- Legăturile intre componente e preferabil sa fie făcute prin traseele interne ale breadboard-ului. Daca 

aceasta nu este posibil trebuie folosite fire Dupont. Unele au capete mama, altele tata, combinate, si de  

 

- diverse lungimi. Fie cumpărați un set de 100 de bucăți, fie 10, tot atâta costa. Iar pentru legături mai 

scurte mi-am făcut eu bucăți de sarma îndoită. Mai ales in RF nu merge altfel: 

 
 
- Atenție la cat de groasa este sarma, sa nu forțați orificiile din breadboard.  

- Documentarea a tot ce faceți este importanta. După ce o parte a schemei merge, desenați schema si 

treceți valorile componente. Eu folosesc programe de calculator, dar la fel este si cu hârtie si creion. Este 

foarte important, mai ales daca veți trece după aceea la un PCB cu același montaj, sa aveți schema care 

merge, cu ultimele îmbunătățiri pe care le-ați făcut. Eu scriu articole, așa ca am o disciplina foarte stricta 

referitor la breadboarding. 

- Faceți poze; faceți video cu proiectul in funcțiune. 

Ca o ultima idee, ordinea este foarte importanta. Despre mine se spune ca nu sunt într-adevăr 

radioamator, pentru ca nu am nevoie de mult spațiu si pentru ca nu stau piese atârnate peste tot, si 

montaje in diverse stări de execuție ani de zile pe toate mesele si scaunele. O soluție este sa aveți un 

sertar gol, in care sa puteți imediat ascunde proiectul pe care îl faceți. Asta poate fi foarte important 

pentru bunele relații cu soția, copiii si colegii de apartament. 
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PROIECTAREA CABLAJULUI CU AJUTORUL CALCULATORULUI. 

 

Prof. Luisian Grigore 

Palatul Copiilor Botosani 

1. ALEGEREA SOFTULUI 

Există foarte multe programe pentru proiectarea cablajelor electronice profesionale cum ar fi Acad, 

Egale, Protel etc.. Aceste programe ofereră o interfață complexă și greoaie, o gamă foarte mare de 

facilităţi și opțiuni, de cele mai multe ori inutile, sunt greu de ințeles și aplicat în rândul elevilor, mai ales 

a începătorilor. 

În principiu, toate programele de proiectare se utilizează la fel, prin alegerea din librării a pieselor 

folosite, oferind astfel dimensiuni standard, poziţionarea acestora, realizarea circuitului, optimizare și 

printare. 

Am observat că la foarte multe programe, chiar cele profesionale, optimizarea se face greoi, piesele 

detaşându-se de circuit, fiind necesară în permanență modificarea proiectării. O altă problemă este 

printarea, majoritatea programelor oferind o multitudine de opţiuni, derutând și îngreunând operaţiunea, 

dând posibilitatea imprimării eronate. Am rămas surprins că programe cunoscute nu printează suficient 

de mare pastila de prindere a pieselor, găurile și lipiturile realizandu-se astfel cu dificultate de către 

începători. 

  Am studiat și căutat în multitudinea de softuri, programul ideal de proiectat cablajul electronic de 

către elevi. 

Criteriile care au stat la bază au fost: 

• uşurinţa proiectării,  

• valori implicite a grosimii traseului,  

• facilităţi de modificare, de optimizare a circuitului,  

• modalităţi de printare cât mai simple și eficiente. 

 Din această diversitate de programe, am eliminat rând pe rând aplicatiile, și consider că am găsit 

cel mai eficient program de proiectare: REALPCB. Acest program se găseşte ca o diviziune dintr-un 

program educațional Yenka - CROCODILE TECHNOLOGY și nu ca soft separat. În programul  

Yenka se poate simula funcţionalitatea circuitelor electrice și nu numai.  
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Modul de folosire a programului RealPCB. 

 Interfaţa este simplă, intuitivă și prietenoasă. 

 

             
Fig. 2 RealPCB- interfata 

 

Sus meniul principal, Stânga meniul design, Dreapta librăria, cu puţine piese, dar esenţiale și 

suficiente. 

Din  dreapta (librăria) se trag pe ecran componentele dorite, iar din stânga se adaugă pastile pentru 

lipirea firelor, etc. 

 

                 
Fig. 3 RealPCB mod de lucru 
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Se creează traseul alegând opţiunea din stânga ”Add tracks”. Traseul este implicit de 0,8 mm și 

pastilele de prindere suficient de mari pentru a găuri fără punctare și a lipi estetic. 

 

Se poate opta pentru opțiunea ”Autorute” dar, ca la orice program nu este foarte eficientă pentru un 

circuit simplu placat. 

 

                             
Fig. 4 proiectarea finala 

 Se optimizează circuitul astfel încât să avem cât mai puţine suprafeţe libere. Optimizarea se face 

uşor, deplasarea componentelor schimbă automat și poziţia traseelor. Se folosesc tastele R pentru rotire 

și D pentru dublare. 

Alte opțiuni se găsesc pe propietățile componentelor (clic dreapta) și din bara din stânga se poate 

scrie pe ambele suprafețe. Se pot introduce ștrapuri și legături. 

Vizualizarea în mod real a cablajului face posibilă imaginea finală a cablajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  RealPCB -mod real 



 
   Pag.  28                                           Hobby ?                         Nr.2  -->  2021 

 

      
 

Imprimarea circuitului este implicită pentru metoda transferului termic și este necesar doar un clic 

pe butonul ”Print”, opţiunile necesare fiind active. Prin bifarea a 3 opţiuni se poate printa și poziţionarea 

pieselor pe față. 

                     
Fig.6 RealPCB imprimarea 

2. CONCLUZII ȘI OBSERVAȚII 

Metoda manuală de proiectare a cablajelor imprimate este dificilă, veche și rudimentară, ce 

necesită mult timp și rezultatul final este de cele mai multe ori inestetic. O greșeală de proiectare duce la 

reluarea totală a operaţiunii, ceea ce duce la o slabă atracție pentru elevi. Din păcate, această  metodă 

este folosită pe scară largă la cecurile de profil din țară, toate concursurile de electronică bazându-se pe 

această metodă. 

Metoda proiectării asistate de calculator a făcut ca orice elev, inclusiv cei de clasele primare să 

înţeleagă și să proiecteze cu uşurinţă cablajul, cu ajutorul programului REALPCB. Acest program oferă 

cea mai simplă metodă de proiectare și s-a demonstrat a fi foarte eficient în lecţiile predate, dar și 

apreciat de profesorii din domeniu, cărora le-am recomandat acest soft. Se pot realiza de la circuite 

simple, la complexe prin opţiunea de dublu placat. Totodată, simplitatea și uşurinţa proiectării atrage și 

dezvoltă abilităţile de proiectare a circuitelor, astfel trecerea la proiectarea manuală necesară în 

concursurile de profil s-a făcut foarte eficient, elevii detașându-se, evident, de cei care au învățat după 

metodele clasice. 

Prin aceasta nu contest performanțele și profesionalitatea softurilor consacrate. REALPCB este 

mult mai eficient pentru elevi din punct de vedere didactic și o punte de legătură spre proiectările 

profesionale. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 

 

Documentație Yenka -  http://www.yenka.com/ 
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CNC PENTRU EXECUTAREA DESENELOR ȘI DESENELOR CABLAJELOR 

IMPRIMATE 

Realizatori: Buchman Adrian, cls. a XI-a, Palatul Copiilor Deva 

Sturek Mihai, cls. a VIII-a, Palatul Copiilor Deva 

Cercul de construcții electronice-grupa de robotică 

Profesori coordonatori: Amalia-Mihaela Cucu 

Stratulat Marcel 

 

 Folosite pentru prima dată la sfârșitul anilor ‘50, sistemele cu comandă numerică computerizată 

permit operarea mașinilor unelte prin dispozitive electronice. Utilajele cu CNC le-au înlocuit treptat pe 

cele clasice, operate manual, permițând efectuarea unor operațiuni variate, specifice proceselor de 

producție industrială. 

 De la industria aeronautică, medicală și militară până la industria chimică, cea a confecțiilor sau 

cea alimentară, mașinile unelte cu CNC eficientizează procesele de producție prin precizie înaltă, 

capacitate de lucru mai mare și durată de activitate mai scurtă. 

 Mașina unealtă cu comandă numerică este un echipament complex dotat cu sisteme de comandă 

și control numeric al deplasărilor. Mașinile unelte cu control numeric sunt dotate cu o memorie care 

permite păstrarea programului. 

Controlul numeric se referă în general la automatizarea proceselor prin programarea unor seturi de 

comenzi care vor fi înregistrate (Codul-G), respectiv programate pe un dispozitiv extern.  

Conform acestei definiții se poate considera că prima mașină cu comandă numerică este mașina de 

țesut concepută de Jacquard (1800) care utiliza o bandă perforată pentru stocarea respectiv execuția 

unui set de instrucțiuni diferit. De asemenea se pot considera ca predecesoare ale acestui sistem de lucru 

cutiile muzicale, automatizarea cu ajutorul camelor. 

Iată principalele avantaje ale folosirii sistemelor CNC: 

• Mașinile unelte cu CNC pot fi folosite continuu, crescând productivitatea și oferind un control 

mai mare asupra proceselor industriale. 

• Spre deosebire de strungurile sau centrele de frezare clasice, mașinile unelte cu CNC nu necesită 

un grad ridicat de expertiză a operatorului. 

• Interfața mașinilor CNC este ușor de învățat și utilizat, oferind posibilitatea de a simula operarea 

utilajului. 

• Prin programe software avansate, mașinile unelte cu CNC permit realizarea unor produse greu de 

proiectat prin modalitățile clasice. 

• Sistemele CNC reduc în mod considerabil costurile de producție necesare fabricării produselor în 

serie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Automatizare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Proces_tehnologic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul-G
https://ro.wikipedia.org/wiki/Periferic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ma%C8%99in%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_calcul_numeric
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboi_de_%C8%9Besut
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboi_de_%C8%9Besut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Jacquard
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartel%C4%83_perforat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Set_de_instruc%C8%9Biuni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cam%C4%83
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• Capabilitățile strungurilor CNC, ale centrelor de frezare CNC și ale roboților industriali pot fi 

perfecționate permanent prin dezvoltarea software-ului folosit. 

• Prin modificarea parametrilor de funcționare, utilajele cu CNC pot fi programate rapid pentru 

realizarea unor operațiuni foarte diverse, cu grade de complexitate diferite. 

• Utilajele cu CNC reduc riscurile proceselor de producție și asigură siguranța operatorilor. 

 Mașina unealtă cu comandă numerică este alcatuită din două componente: mașina propriu-zisă și 

echipamentul de comandă numerică (CNC). Comanda numerică a unui astfel de echipament este 

comanda program în care sistemul lucrează în întregime sau parțial cu informații sub formă numerică. 

Inițial, pentru astfel de echipamente erau folosite cartelele perforate pentru a da o comandă specifică 

însă, odată cu apariția microcontrolerelor și a computerelor situația s-a schimbat. 

Evoluția acestor mașini s-a tradus și în performanțele lor, atât ca timp de lucru cât și ca productivitate și 

eficiență. Echipamentele CNC ale acestor mașini unelte sunt disponibile într-o paletă foarte largă, fiind 

concepute după principiul comenzilor numerice de poziționare sau de conturare. 

 O mașină unealtă execută mișcările prestabilite în raport cu axe specifice fiecăreia, de care 

programul ține cont. În comanda numerică s-a introdus noțiunea de axă ca fiind o deplasare liniară sau o 

rotație. Aceste mișcări sunt executate de organele - sau părțile - mobile ale mașinii.  

În general, o astfel de mașină are 3 axe de translație (X,Y,Z) și 3 axe de rotație (A,B,C) în jurul primelor 

3. Acestora 6 li se pot adăuga și altele, care depind efectiv de aparatul în sine. În practică însă, cele mai 

multe astfel de mașini au doar 2 sau 3 axe, iar obținerea mișcărilor se face fie prin deplasarea piesei, fie 

prin deplasarea sculei. Între avantajele unei astfel de mașini unealtă cu comandă numerică amintim 

dispariția necesității de a utiliza șabloane sau modele care pot funcționa foarte greu; modificarea mult 

mai ușoară și mai rapidă a programelor numerice față de programele rigide fixate prin came, modele, 

șabloane; posibilitatea de a regla în timp minim un număr oarecare de mașini unelte identice, care să 

prelucreze aceeași piesă simultan. 

 

 Acest CNC, construit de noi, este utilizat în scopul realizării diferitelor desene artistice, tehnice 

sau desene ale cablajelor imprimate folosite în cadrul cercurilor de electronică și robotică. 
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Alcătuire: 

- 2 drivere A4988 pentru motoare stepper (imprimantă) 

- 2 motoare pas cu pas de 12 V recuperate din imprimante vechi 

- O placă Arduino Uno 

- Un miniservomotor pentru ridicarea instrumentului de desenat, apăsat în jos de un arc montat pe o tijă 

- Suport pentru fixarea servomotorului și a instrumentului de desenat realizat din mecanism de CD-rom, 

textolit 

- Suportul CNC-ului din pal, picioare cauciuc 

- Suporți laterali din placaj gros 

- Sursă de alimentare - 12 V  

Funcționare: 

 Această mașină CNC folosește Codul 

G. Codurile G, denumite și coduri 

pregătitoare, sunt orice cuvânt dintr-un 

program CNC care începe cu litera G urmată 

de un număr. G-code care are multe variante, 

este denumirea comună a limbajului de 

programare cu control numeric cel mai 

utilizat. Se utilizează în principal în fabricarea 

asistată de calculator pentru controlul 

mașinilor unelte automate. În general, este 

vorba despre un cod care spune mașinii-

unealtă ce tip de acțiune trebuie să efectueze, 

cum ar fi mișcarea rapidă (duce unealta cât 

mai repede posibil prin spațiu la locul unde va 

avea loc operațiunea). Apar diferite 

instrucțiuni date acestor mașini cu privire la 

unde să se miște, cât de repede să se miște și 

pe ce direcție să se miște. 

 Avem nevoie de ceva prin care codul 

G poate fi transmis prin mașină-și anume prin 

intermediul scutului GRBL CNC. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/G&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhG2KmBtoD1gZOl1BudpfAe9DjKWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/G&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhG2KmBtoD1gZOl1BudpfAe9DjKWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgOS8-jKlwii8ldhQVPxhrI1s-AVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgOS8-jKlwii8ldhQVPxhrI1s-AVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_control&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg1i3cTxXgttL78DFsSqqOsQKOcPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjLsKrylj54nvAUMmNvT8BbsbCwCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjLsKrylj54nvAUMmNvT8BbsbCwCg
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Am folosit GRBL Controller-acest software este utilizat pentru a trimite codul G la Arduino și, în 

consecință, scutul CNC trimite comenzi către motorul pas cu pas pentru a funcționa. 

Există parametri care pot fi modificați în GRBL, pe care îi putem modifica după cum este necesar pentru 

a calibra perfect mașina CNC.  

GRBL este un software gratuit, cu sursă deschisă, de înaltă performanță pentru controlul mișcării 

mașinilor, folosit pentru a transmite codul G. Este scris în C optimizat, folosind toate caracteristicile 

inteligente ale microcontrollerelor Atmega328p de la Arduino, pentru a realiza o funcționare precisă și o 

funcționare asincronă. GRBL este pentru mașini cu trei axe.  

 Am utilizat de asemenea programul Inkscape care este un program de grafică vectorială, utilizat 

de către profesioniști de proiectare din întreaga lume, pentru a crea o mare varietate de obiecte grafice. 

Programul suportă importarea și exportarea a diferite formate de fișiere, inclusiv SVG, AI, EPS, PDF, PS 

și PNG. Inkscape suportă importul și lipirea PNG, JPEG și BMP. Contururile imaginilor pot fi urmărite 

(transformarea din imagine bitmap în imagine vectorială), folosind caracteristica Potrace Path>>Trace 

Bitmap. 

Link-uri utilizate: 

 

MI Inkscape Extension.zip 

MIGRBL.zip  

CNC - Shield v3 01  

WIRING.png Controler GRBL 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

www.youtube.com 

www.google.com 

www.instructables.com  

 

 

 

 

 

https://github.com/zapmaker/GrblHoming/releases/download/v3.6.1/GrblController361Setup.exe
https://www.mediafire.com/file/9x1m60w1x6tdhaw/MI%20Inkscape%20Extension.zip
https://www.mediafire.com/file/wxsy99vzdu6dlvg/MIGRBL.zip
https://www.mediafire.com/file/53c8ywmb4aw69k9/CNC%20-%20Shield%20v3%2001%20WIRING.png
https://github.com/zapmaker/GrblHoming/releases/download/v3.6.1/GrblController361Setup.exe
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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... 
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