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The main objectives of the paper aim to familiarize them with the 

concept of rapid prototyping scale and mechatronic modules, or components 
LEGO Mindstorms. Theoretical aspects are presented since their encounter in 
practical applications. Resorting to progressive design functionality using 
graphical programming means NXT-G, as the mechanical structure is built to 
foster interdisciplinary thinking specific mechatronics. 
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1. Introducere 
 
  Lucrarea este dedicată prezentării succinte a conceptelor 
mecatronice, necesare pentru promovarea inovării, creativităţii şi 
interdisciplinarităţii. 
 Pe parcursul activităţilor se pune accentul atât pe conținutul 
ştiinţific transmis cât şi pe modalitatea în care acesta este transmis 
cursanţilor. Forma în care este susţinut acest curs poate reprezenta un 
punct de plecare, o referinţă pentru cursanţi în momentul în care 



aceştia vor dori să încerce să aplice la rândul lor metodele şi tehnicile 
de inovare şi creativitate învățate. 

Se dorește un conținut bogat în concepte teoretice de natură 
tehnică. Sunt vizate noţiuni privitoare la sisteme mecatronice în 
ansamblul lor, la prototiparea rapidă la scară, sisteme reconfigurabile, 
noţiuni de mecanisme şi robotică, noţiuni de electronică, senzori şi 
actuatori, noțiuni de programare, control şi prototiparea rapidă a 
controlului. Fiecare dintre aceste concepte este exemplificat în una sau 
mai multe aplicaţii practice. 

Ca suport practic este utilizat setul didactic LEGO Mindstorms 
NXT. Prezint pe scurt metodele interactive de lucru. Cursanţii sunt 
împărțiți în echipe de câte două persoane. Echipele îşi vor modifica 
componenţa la începutul fiecărei zile de lucru. 

 
2. Notiuni generale 
 
Controllerul NXT are în componentă 4 porturi care permit 

conectarea la acesta a diverselor tipuri de senzori.  
Senzorii sunt folositi pentru a capta informatii despre mediul 

înconjurător. Pe lângă senzorii „tipici” ai setului Mindstorms NXT 
(senzor de culoare, senzor de atingere și senzor ultrasonic) există o 
varietate mare de senzori compatibili dintre care amintim: 

 Optici: senzor de lumină, senzor de culoare  
 Ambientali: senzor de temperatură, senzor de sunet  
 Mecanici: senzor de accelerație, senzor giroscopic  
 Orientare: senzor tip busolă, senzor de distanță  

 
2.1 Senzor atingere  
 
Senzorul tactil este unul dintre cei mai simpli și cel mai intuitiv 

dintre toti senzorii NXT. Funcţionează aproximativ ca un buton de 
comandă. În momentul în care este acţionat, circuitul este închis şi 
curentul electric trece prin el.  

Comanda cea mai utilizată a senzorului este de amortizare.  
Senzorul tactil poate avea trei aplicaţii: apăsat, lăsat sau de 

amortizare. Aceseta sunt importante deoarece obligă robotul să 
reacţioneze diferit, în funcţie de situaţie.  

Una din variantele de programare a senzoului este din softul 
NXT-G. Amortizarea înseamnă apăsarea rapidă a butonului şi 
eliberarea acestuia în mai puţin de 5 secunde.  



A doua modalitate de programare este din meniul controllerului 
NXT. Această metodă este foarte utilă mai ales în momentul în care se 

doreste verificarea functionării senzorului. 
De exemplu, dacă în program există o 
problemă în functionarea senzorului, din 
meniul controllerului se poate verifica 
dacă senzorul are vreo defectiune sau 
este o problemă de programare. 
 
Fig 1 Senzorul tactil 

 
2.2 Senzor ultrasonic 
 
Senzorul ultrasonic permite robotului să detecteze obiecte. El 

mai poate fi folosit pentru a evita obstacole, să măsoare distanţe şi să 
detecteze mişcarea. Senzorul ultrasonic măsoară distanţa în centimetri 
sau inch. Este capabil să măsoare distanţe de la 0 la 255 centimetri cu 
o precizie de ±3 cm.  

Principiul detectării ultrasonice este faptul că senzorul eminte 
ultrasunete de înaltă frecvență (peste limita auzului uman), care 
ricosează de pe obiecte si este citită de senzor.  
Timpul necesar întoarcerii undei sonore determină distanta la care se 
află obiectul. Liliecii folosesc acelasi principiu pentru a se deplasa si a 
localiza prada. 

Senzorul emite si receptionează unde la unghi aproximativ 30°,  
chiar și un obiect punctiform apare detaliat după o scanare. Senzorul 

are probleme cu detectarea anumitor 
materiale, de exemplu nu poate 
percepe materiale moi deoarece 
acestea absorb ultrasunetele. 
 
Fig. 2 Senzorul ultrasonic 

 
2.3 Senzor busolă  

 
Busola este un instrument de navigare care se foloseşte pentru 

determinarea direcţiei relative faţă de polii magnetici ai pământului. 
Senzorii au în constructie un circuit electronic care detectează directia 
liniilor câmpului magnetic terestru, aflând astfel orientarea Nord-Sud. 
Principala problemă şi dezavantaj a acestor senzori constă în faptul că 
sunt uşor influenţaţi de orice câmp magnetic exterior.  

 



2.4 Senzor de lumină 
 
Senzorul de lumina ajută robotul LEGO MINDSTORMS NXT să 

"vadă". Folosind robotul inteligent MINDSTORMS NXT, acesta poate 
sa distingă ziua de noapte și diversele zone iluminate din încăpere sau 
diferite culori. 

În componența unui robot NXT, întotdeauna există o „cărămidă 
inteligentă”, microcontrolerul (Figura 3 – (1) ), care controlează o serie 
de actuatori şi senzori:   (2) – senzorul de atingere, (3) – microfon, (4) – 
senzor de lumină, (5) – senzor ultrasonic, (6) – motoare DC. 
Controlerul posedă de asemenea un dispozitiv de comunicare avansat 
bazat pe protocol Bluetooth. 

  
Fig. 3 
Microntroller 
cu senzori și 
actuatori (6) 

 
 
 

3. Blocuri 
funcționa-
le Lego 
MINDSTOR
MS NXT 

  
Blocul functional reprezintă elementul de bază al limbajului 

grafic LEGO Mindstorms NXT. Este derivat din conceptul de bloc 
avansat al limbajului 
Labview.  
 
Fig. 4 Interfața 
MINDSTORMS NXT – cu 
blocuri funcționale activate 

 
Fiecare bloc este 

echivalent cu o 
instructiune (subrutină) a 
limbajelor bazate pe text 
(C++, basic, pascal etc.).  

Sunt împărtite în 
grupuri cu functionalităti asemănătoare: Comune, Actiuni, Sensori, 



Control, Date, Avansati. În 
plus fată de acestea, 
utilizatorul are posibilitatea 
de a crea noi blocuri (user-
defined).  

 
Fig. 5 Inserare blocuri 
funcționale 

 
Blocurile pot fi 

depuse pe schema 
aplicatiei printr-o 
operatiune de tip “Drag-
and-Drop”, de-a lungul 

firului de executie a programului (indicația 1), vezi figura 5.  
În momentul în care un bloc este selectat, în partea de jos a 

ferestrei apar proprietățile acestuia, care pot fi configurate pe cale 
grafică (indicatia 3). Parametrii unui bloc pot fi setați și “on-line” în 
timpul execuției programului cu ajutorul conexiunilor acestuia. Pentru a 
avea acces la grila de conexiuni a blocului, se va efectua un click la 
baza acestuia (indicația 2).  

Modul de operare a blocurilor se bazează pe principiul IN→ 
Process→OUT. Se asteaptă aparitia tuturor datelor de intrare necesare 
(IN); Se efectuează operatiile necesare, în functie de tipul blocului si 
valorile de intrare (Process); Se validează datele de iesire, dacă este 
cazul (OUT). 

 
3.1 Blocuri acțiune  
 
Sunt blocurile utilizate pentru a efectua diverse actiuni. Acestea 

includ: ● Actionarea unui motor ● Afisarea unei informatii pe ecran ● 
Generarea unui sunet ● Trimiterea unui mesaj BlueTooth ● Aprinderea 
unui LED al senzorului Color.  

Sunt grupate în cadrul “Action” (săgeata roșie, în figura 6).  
Utilizand 

mediul de 
programare grafic 
NXT-G s-a obtinut: 
 
Fig.6 Blocuri acțiune 

 
 



3.2 Blocuri senzor  
 
Se utilizează pentru a citi diverse informatii. Acestea pot fi:  
- informatii provenite de la diversele tipuri de senzori (atingere, 

ultrasonic, culoare etc.)  
- informatii interne (butoanele interfetei utilizator, timere etc.)  
- informatii referitoare la comunicatie (mesaje bluetooth)  

 Pot fi utilizate pentru a afla valoarea curentă a unui senzor 
direct pe ecranul PC-ului. 

 
Fig. 7 Blocuri senzor 

 
 
3.3 Blocuri DATA  
 
Operează asupra 

datelor. Se folosesc 
întotdeauna cu ajutorul conexiunilor de date.  
 Se împart în mai multe categorii:  

- operatii aritmetice si logice – se pot efectua operatii aritmetice 
simple (adunări, scăderi, înmultiri și împărtiri) asupra variabilelor 
numerice sau operatii logice (si, sau, sau exclusiv, negare logică) 
asupra variabilelor logice  

- verificări de depasire ale unor valori – se pot compara două 
valori (mai mic, mai mare, egal) sau se poate face testul de 
apartenență (inclus, neinclus) a unei valori într-un interval definit. 
Rezultatul acestor operatiuni este întotdeauna de tip logic  

- generare de numere aleatoare – se generează un număr 
aleator într-un interval definit.  

- manipulare de constante si variabile (mai multe detalii în 
sectiunea 
Variabile)  
 
Fig.8  Blocuri DATA 

 
3.4 Blocuri 
Advanced  

 
Sunt diverse tipuri de blocuri care nu se încadrează în 

categoriile de mai sus, și care probabil nu vor fi folosite decât în 
anumite situatii particulare.  



Putem aminti blocurile pentru operatii asupra variabilelor (si 
datelor în general) de tip text. Acestea sunt folosite pentru a converti o 
valoare numerică într-una de tip text (Number to Text) si pentru a alipi 
două sau mai multe texte (Text). Acesta din urmă este echivalent cu 
instructiunea “Concat” a limbajelor de programare uzuale.  

Tot din acest grup mai face parte blocul care nu permite 
controller-ului NXT să intre în Stand-By (blocul Keep Alive), blocul de 
calibrare a senzorilor, de resetare a senzorilor rotativi ai motoarelor sau 
blocul de setare a conexiunii bluetooth.  

Mai trebuie să mentionam blocul “File Access” care permite 
accesul la sistemul de fisiere a controlerului. Cu ajutorul acestuia se pot 
crea, sterge, citi sau edita fisiere. Este predominant utilizat pentru 
operatii de tip data-log, în care se citesc valori de la diversi senzori pe 
intervale diferite de timp si se salvează în memoria nevolatilă a 

controlerului sub formă de 
fisiere text. 

  
Fig. 9 Blocuri Advanced 

 
3.5 Blocuri control (flow)  
 
Sunt blocuri cu ajutorul 

cărora se poate controla executia programului. Sunt similare cu 
structurile de control din limbajele 
de programare clasice.  
 
Fig.10 Blocuri control(flow) 

 

Cu ajutorul acestora, structura 
programului scris nu mai este una liniară (de la primul până la ultimul 
bloc), ci se pot crea bifurcatii (Switch) ale executiei, dintre care doar 
una dintre ramuri se va executa, sau repetitii (loop) ale unor secvente 
de cod. O particularizare a structurii repetitive este blocul Wait, care 
determină programul să astepte până când valoarea citită de la un 
senzor (sau timer) se incadrează intr-un interval prestabilit.  

Există și posibilitatea utilizării blocului Stop: terminarea 
neconditionată a programului si oprirea actuatorilor structurii controlate. 

 
3.6 Blocuri speciale – SWITCH  
 
Sunt blocurile echivalente ale structurilor IF și CASE. Se 

găsesc în cadrul blocurilor de tip FLOW.  



 
Fig.11 Blocuri speciale – 
SWITCH 

 
În forma cea 

mai simplă, blocul 
Switch arată ca în 
figură, indicația 1. În 
functie de valoarea de 
adevăr a firului de 
intrare, se vor executa 
fie blocurile de sus 
(marcate prin semnul 
√), fie blocurile de jos 
(marcate cu X).  

Dacă se 
doreste o afișare compactă a acestei structuri, se poate debifa opțiunea 
“Flat view” (indcația 3), caz în care aspectul blocului va fi ca cel din 
figură, indcația 2. În acest moment, se afisează ramura selectată (√ sau 
X).  

Decizia de execuție a uneia cau celeilalte ramuri se face în 
functie de selecția făcută la “control” (indcația 5), unde se poate selecta 
“value” sau “senzor”. Dacă se selectează “value”, în cadrul “type” 
(indcația 4) se poate selecta tipul variabilei de selectie: logic, number 
sau text. 

Selectarea la parametrul “control” atrage după sine execuția 
unei ramuri sau a celeilalte, în funcție de tipul senzorului selectat la 
“type”. În acest caz, proprietățile structurii “switch” vor fi asemănătoare 
cu proprietățile senzorului selectat. Este permisă alegera portului de 
conexiune și a acțiunii care va avea ca efect execuția ramurii “√”. 

 
3.7 Blocuri speciale – LOOP  
 
Blocurile loop (buclă închisă) se folosesc pentru a repeta o 

secvență de cod, și arată ca în indicația 1.  
Pentru a opri rularea secvenței de cod, este nevoie de o 

condiție de ieșire din buclă: un semnal de la sensor, un semnal logic 
sau un număr de repetări a buclei. De asemenea, ciclul poate rula și la 
infinit, dacă este necesar. Setările pentru aceste condiții se pot observa 
în indicația 5. Când blocul loop este setat pe buclă infinită, simbolul 

infinit (∞) este afișat în colțul din dreapta jos a blocului.  



În cazul în care este selectată căsuța “Counter”, va apărea o 
intrare care permite utilizarea unui număr finit și cunoscut de bucle 
(indicația 3).  

O altă opțiune pentru folosirea blocului loop este citirea directă 
de la senzori. Când această opțiune este selectată, senzorul ales va 

apărea pe bloc. 
Ieșirea din buclă se 
va face în funcție 
de valoarea citită 
de la senzor și 
condiția dată.  
 
 
 
Fig.12 Blocuri 
speciale – LOOP 

 
 
După cum se poate 
observa în indicația 
4, se poate selecta 
opțiunea counter.  
 
Când această 
opțiune este 
selectată, la 
începutul blocului 

apare o intrare (indicația 2), care permite legarea conectorilor cu alte 
blocuri folosite în program. 

 

4. Concluzii 

 

■ Obiectivele principale vizează familiarizarea cu conceptul de 
prototipare rapidă la scară precum şi cu modulele mecatronice, 
respectiv componentele LEGO. 

 
■ Sunt prezentate avantajele şi dezavantajele prototipării 

rapide la scară a sistemelor mecatronice utilizând componente de tip 
LEGO Mindstorms. Se prezintă mediul de programare grafic NXT-G.  

  
■ Sunt evidenţiate diverse aspecte teoretice pe măsura 

întâlnirii acestora în cadrul aplicaţiilor practice. 
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