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Sunt…

Motoare: AC (motoare monofazate, trifazate, 220V) / DC 

/ BLDC / Steppere unipolare, bipolare şi servo motoare, 

punţi H

Transformatoare: 3-fazate, încărcătoareWi/Fi, Tesla Coils 

(cu miez de aer), boost converter

Conectori de mare putere: relee, optocuploare, 

tranzistori FET* (MOSFET), contactoare, tiristori

*Ceilalţi tranzistori erau BJT



Sunt…

 Leduri IR (pentru că merg la 100mA)

Difuzoare (de exemplu de 8Ω ce ar trebui să fie decuplate

de procesor)



Motor  (DC)

Un motor este format dintr-un rotor (partea care se 

învârte) şi un stator (partea statică – de obicei carcasa sau

ce e prins de carcasă).



Motoare: ce au in interior

http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1jtc9IpXXXXc8XXXXq6xXFXXXq/020-font-b-small-b-font-square-micro-font-b-motor-b-font-micro-font-b.jpg



Motoare - Rotorul

http://i.stack.imgur.com/Dc0I3.png



Motoare - Statorul

http://www.ewh.ieee.org/soc/es/Nov1997/09/A_MAG1.JPG



Motoare – o altă variantă…

http://210.212.236.234/wiki/me/08.702/images/d/db/Two_Phase_Permanent_Magnet_type_Stepper.gif



Motoare

Atunci când avem nevoie ca un motor să dezvolte o 

putere mai mare, i se ataşează un “reductor”. 

http://ecx.images-amazon.com/images/I/61oq1pTXDXL._SY355_.jpg



Motoare monofazate (inducţie)

Au nevoie de o singură fază pentru a funcţiona (priza

clasica): 

https://www.youtube.com/w

atch?v=awrUxv7B-a8

https://www.inverterdrive.com/prodimage/600_Marelli-MAA-80-B3-1.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=awrUxv7B-a8
https://www.youtube.com/watch?v=awrUxv7B-a8
https://www.youtube.com/watch?v=awrUxv7B-a8
https://www.youtube.com/watch?v=awrUxv7B-a8


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Stator_and_rotor_by_Zureks.JPG/1280px-Stator_and_rotor_by_Zureks.JPG



RPM

 4 perechi de poli:

 RPM = ( 60 * Hz ) / nr_perechi_poli

 La 50Hz, în exemplul nostru avem, într-un minut:

nr_ture = (60 * 50) / 4 = 750 rotaţii într-un minut (RPM)

N              S                 

1        2     3       4



Curentul: monofazat vs trifazat

Curent monofazat vs Curent trifazat

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/

3_phase_AC_waveform.svg/548px-3_phase_AC_waveform.svg.png

http://www.globalspec.com/ImageRepository/LearnMore/

20129/e-phase1f978f8d761b84f14855bdc55eb9a8ef5.gif



Curent trifazat – metoda stea

http://4.bp.blogspot.com/-cLx6CYTbMNo/U4ias82U3lI/

AAAAAAAAA0Q/VKizYye07ZU/s1600/star+delta.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/3_phase_AC_waveform.svg/548px-3_phase_AC_waveform.svg.png

Valorile +, - se schimba in timp.



Curent trifazat – metoda triunghi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/3_phase_AC_waveform.svg/548px-3_phase_AC_waveform.svg.pnghttp://4.bp.blogspot.com/-cLx6CYTbMNo/U4ias82U3lI/

AAAAAAAAA0Q/VKizYye07ZU/s1600/star+delta.png

Valorile +, - se schimba in timp.



Calculul turatie

 3 perechi de poli, aceeasi formulă ca la AC

Calculaţi RPM



Motoare pas cu pas (steppere)

De fapt sunt o serie de bobine ce se magnetizează într-un 

anumit fel pentru a muta rotorul într-o anumită poziţie. 

 La pasul următor (dacă se doreşte un astfel de pas), 

urmatorul set de bobine se magnetizează pentru a muta

din nou rotorul într-o nouă poziţie.

Pentru rezoluţie mai mare se pot magnetiza două bobine

simultan sau se poate utiliza un rotor multipolar (N-S-N-

S-N-S)



Motoare pas cu pas (steppere)

[unde se gasesc ?!]

http://www.kollmorgen.com/uploadedImages/kollmorgencom/

Products/Motors/Stepper/CT_Series/CT_Series_Stepper_Motor_LARGE.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Qc8zcst2blU

https://www.youtube.com/watch?v=Qc8zcst2blU


BLDC = BrushLess DC



Servo Motoare – o “păcăleală” de stepper… 

dar cu precizie mai mare

 Sunt motoare cu 

reductoare şi care 

măsoară cu precizie

unghiul

Măsurarea se face 

pe baza unor fante

în roţile dinţate prin

care trece lumina



Punţi H – permit controlul direcţiei

http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/tutorial/h-bridge/



Conectarea la Arduino

Pentru motoare “mici”:



Conectarea la Arduino

Pentru motoare “mai puţin mici” (sau mai multe):

Exista shielduri speciale care pot controla motorul. 

Arduino controlează shieldul care comandă motorul. In 

plus, shieldul poate fi alimentat extern pentru a putea

învârti motorul (arduino nu ar avea suficient curent).



Curent din exterior



Închiderea de contacte la voltaje mari

Relee

Optocuploare

Tranzistori FET* (MOSFET)

Contactoare

Tiristori



Relee

Releul este un contact acţionat electric.

Poate fi normal închis sau normal deschis (adică permite

sau nu trecerea curentului atunci când nu este alimentat).



Relee

 La alimentarea cu curent, acesta este trecut printr-o 

bobina ce se magnetizează şi închide (mecanic) un 

contact.

Bobina se alimen-

tează la curenţi

mici, prin contact

pot trece curenţi

mult mai mari.

http://www.12voltplanet.co.uk/user/Make_and_break_relay_inside_lrg.png



Relee

De exemplu bobina poate fi alimentată direct de către

Arduino în timp ce contactul închis poate permite

trecerea a 220V pentru aprinderea unui bec (sau a altor

dispozitive).



Relee + Arduino

http://devacron.com/wp-content/uploads/2014/06/relay-arduino.png



Optocuploare

Releele nu sunt atât de 

“rapide”. Dacă avem

nevoie de sincronism

foarte mare pentru

acţionarea dispozitivului

extern, se utilizează

optocuploare.



Optocuploare

Optocuplorul conţine un LED şi un semiconductor care 

atunci când este excitat de lumină, permite trecerea

curentului electric. 

Un optocuplor a fost utilizat în proiectul dat pe site ca 

exemplu. Motivul utilizării acestuia este că în timpul

descărcării blitzului foto, acesta poate scurge voltaje de 

pana la 400V care ar arde Arduino (dar care se pot scurge

cu uşurinţă prin optocuplor). 



Tiristori

 Sunt echipamente electronice care permit trecerea

curentului în momentul în care li se da un impuls pe o 

poartă. 

Chiar dacă ulterior curentul este eliminiat din poartă, el 

va continua să conducă curentul până la oprirea acestuia

(ulterior, chiar dacă este reluat curentul, trebuie dat din 

nou impuls pe poartă pentru a permite trecerea

curentului)



Tiristori – schemă şi schemă alternativă cu 

tranzistori



Tranzistori FET / MOSFET

 FET = Field Effect Transistor

Celelălt tip de tranzistori (pe care i-am studiat) este BJT. 

BJT-urile închid circuitul (între emitor şi colector) în 

funcţie de intensitatea curentului de pe bază (Amperi).

 FET-urile închid circuitul (între E şi C) în funcţie de 

valoarea tensiunii de pe bază (volţi) [pinch off voltage = 

curentul la care nu mai conduce].



Tranzistori FET / MOSFET

Curentul care intră în “baza” FET-ului creează un câmp 

electromagnetic care permite trecerea electronilor între

E şi C.

MOSFET = Metalloid Oxide Field Effect Transistor

Diferenţa este între tipul izolatorului ?



Utilizarea unui MOSFET cu Arduino



Contactoare

Contactorul este un 

releu la superlativ.

• Releele permit trecerea unui curent relativ

mic (0 - 20A). Dacă avem nevoie să închidem

circuite ce utilizează curenţi mai mari de 

20A, se utilizează contactoare [la un scaun

electric de exemplu ].



Contactoare

• Mai au contacte auxiliare prin care trec

semnalizări sau auto-menţineri – de exemplu

pot aprinde un bec pentru a indica faptul că

este cuplat.



Transformatoare – AC only!

Primar

Secundar



Transformatoare – coborator de tensiune

220V IN

12V OUT

Dacă în secundar mai scot o mediană (un fir conectat la mijlocul infăşurării), pot obţine

tensiuni intermediare (de exemplu 6V), faţă de unul din capatele secundarului.



Transformatoare – ridicator de tensiune

220V 

OUT

12V IN



AutoTransformatoare - nerecomandat

Nu separă galvanic

Pericol de electrocutare

chiar pe secundarul (de 

12V) deoarece circuitul

primar nu este separat

galvanic de cel secundar



Transformatoare trifazate



Transformatoare trifazate



Intrebare

De ce am nevoie să folosesc 220V, 330V când majoritatea

echipamentelor din casele noastre utilizează între 0 şi 24V 

?

Cablurile electrice de la trenuri… duc voltaj foarte mare 

sau amperaj foarte mare ?



Intrebare

Pentru ca P=U*I şi dacă vreau să menţin aceeaşi putere, 
trebuie să pot jongla între U şi I. Dacă pun un U mic
atunci I trebuie să fie mare şi ca să am amperaj mare ar
trebui să am şi cablu mult mai gros (pentru ca altfel s-ar
înroşi). Din acest motiv prefer să am cablu mai subţire cu 
intenstiăţi mici şi voltaje mai mari. De exemplu, 
locomotiva merge la 27.000V şi dacă ar consuma 1A ar
dezvolta o putere de 27KW - suficient de mare ca să care 
trenul. Aş putea pentru cei 27KW sa folosesc 27V la 
1000A dar cablul ar trebui să fie de 1000 de ori mai gros
decât cel existent (vezi trenurile electrice). În cazul ăsta aş
putea folosi izolatori mai slabi dar cupru este mai scump
ca plasticul şi mai greu.



Incărcătoare Wi / Fi



Tesla Coil



Boost Converter (DC)



Boost Converter



Difuzoare



CosminVârlan – Facultatea de Informatică 2016


