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PREFATA 
 
 Cartea “Robotica si programarea in Pascal si c++” , e destinata celor care vor sa afle secretele care 
se ascund in constructia aparaturii ultra moderne pe baza de circuite integrate ,aparatura cu care avem 
permanent contact si care marcheaza apogeul dezvoltarii stiintifice in domeniul electronicii,automaticii si 
informaticii. 
 Evident ca realizarea ei a necesitat eforturi colosale din partea autorilor ,fiecare dintre acestia 
trebuind sa culeaga materialul stiintific si sa-l prelucreze. 
 Citind aceasta carte o sa descoperim cum se lucreaza automatizat in economia moderna,dar si cum 
se creeaza pas cu pas si functioneaza un automat cum este bancomatul,cititoarele de credite(cand se fac 
plati cu cardul sub forma electronica),statii meteo pe baza de senzori,robotii mobili…. 
 De asemena este prezentata contributia fizicii,matematicii si informaticii in realizarea unui robot,multa 
lume nestiind ca miscarea unui robot ascunde foarta multa stiinta a acestor domenii. 
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AUTOMATE EXISTENTE LA NOI IN TARA 
Bancomatul (The Automated Teller Machine) Specificarea cerinţelor 

Un bancomat (ATM) e o maşină prin care clienţii unei bănci efectuează unele dintre cele mai comune 
tranzacţii financiare. Maşina constă dintr-un ecran, un banc de citire a cârdului, taste numerice şi 
speciale de intrare, un distribuitor de bani si o imprimantă de chitanţă. 

Când  maşina  nu  este folosită  este afişat un  mesaj  de întâmpinare. Tastele şi distribuitorul de 
bani rămân inactive pană când un cârd bancar este introdus. Când un cârd bancar este introdus în 
cititor, acesta încearcă să îl citească. Dacă cârdul nu poate fi citit, utilizatorul este informat că, 
cârdul nu poate fi citit şi este ejectat. 

Dacă cârdul poate fi citit, utilizatorului i se cere să introducă numărul personal de identificare (PIN). 
Utilizatorul răspunde cu numărul de cifre introduce de la tastatura numerică, iar fiecare cifra pe ecran este 
ascunsa. Dacă PIN-ul introdus este corect, utilizatorul intră în meniul principal (descries mai jos). Altfel, 
utilizatorului îi sunt acordate încă două şanse de a introduce PIN-ul corect. O a treia încercare eşuată va 
duce la păstrarea în bancomat a card-ului bancar. 

Meniul principal constă dintr-o listă de tranzacţii care pot fi efectuate. Aceste tranzacţii sunt: 
• depozitarea fondurilor spre un cont (ex.  Plată furniziri telefonie mobila  - 

Connex, Orange); 
• retragerea fondurilor dintr-un cont; 
• transferarea conturilor dintr-un cont în altul; 
• interogarea balanţei unui cont. 

Utilizatorul poate selecta o tranzacţie şi specifica toate informaţiile relevante. Când o tranzacţie este 
efectuată cu succes, sistemul se întoarce la meniul principal. 

La orice moment după intrarea în meniul principar şi înainte de încheierea tranzacţie (inclusiv înaintea 
selectării unei tranzacţii), utilizatorul poate apasă tasta CANCEL. Tranzacţia  specificată   (dacă  este  
cazul)  este  anulată,  cârdul   utilizatorului  este returnat, chitanţa este tipărită şi bancomatul trece în 
starea de stand by. 

Dacă alege prima opţiune utilizatorul este rugat să specifice contul în care bani vor fi depozitaţi şi suma 
depozitului. 

Dacă este aleasă opţiunea de retragere numerar, utilizatorul este rugat să specifice contul din care sunt 
retraşi bani şi suma retrasă. Dacă contul conţine suficienţi bani, bani sunt furnizaţi utilizatorului prin 
distribuitorul de bani. 

Dacă este selecată opţiunea de transfer între conturi, utilizatorul este rugat să specifice contul din 
care bani sunt retraşi, contul în care bani sunt depuşi şi suma transferului. Dacă există suficiente fonduri, 
transferul este realizat. 

Dacă se alege interogarea soldului, utilizatorul este rugat să specifice contul al cărui sold este cerut. 
 

 
 
 

Sistem de rezervare de bilete 

Se cere sa se implementeze un sistem de rezervare a biletelor de tren care are următoarele 

cerinţe. 

Calatorii vor avea acces on-line la sistem, pentru a consulta mersul trenurilor, in speţa 

oferta de trenuri intre 2 staţii date. 
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Casierii vor accesa sistemul pentru a realiza, daca este posibil, rezervări la un anumit tren, 

pentru o anumita destinaţie si un anumit număr de locuri. In cazul efectuării rezervării, sistemul 

va calcula costul, pe baza unor tabele de tarife. Casierul va confirma plata, iar sistemul va tipări 

biletele de călătorie. 

Gestionarea bazei de date cu informaţi i legate de mersul trenurilor si tabelele de tarife 

va fi efectuata de un operator central. 

Calatorii, prin intermediul casierilor, vor putea rezerva locuri la un tren la o anumita data. 

Ei vor avea posibilitatea sa renunţe la rezervări, caz in care sistemul va trebui sa calculeze 

suma de rambursat; aceasta va depinde de momentul renunţării (înainte sau după plecarea 

trenului). 

Sistemul va calcula valoarea reala a biletului, în funcţie de tipul trenului şi evenualele 

suplimente necesare pentru anumite trenuri. 

Se lasă la latitudinea proiectanţilor alegerea informaţiilor care trebuie introduse/extrase in 

cazul fiecărui caz de utilizare, precum si identificarea unor cazuri de excepţie posibile. 
 

Sistem state de plată Specificarea 

cerinţelor 

Sistemul constă dintr-o bază de date relaţională cu angajaţii unei companii si datele aferente, cum ar fi 
pontarea. Sistemul trebuie să plătească fiecare angajat. Angajaţii trebuie să le fie salariile corect plătite, 
la timp, prin metoda specificată de ei. De asemenea anumite deduceri vor fi trase din salariul lor. 

Unii angajaţi sunt plătiţi cu ora. Ei sunt plătiţi la orele efectuate, ceea ce este specificată în baza de 
date a angajatului. Ei înregistrează zilnic pe card-urile de pontare data şi numărul de ore lucrate. Daca 
ei lucrează mai mult de 8 ore pe zi, ei sunt plătiţi cu încă 50 % mai mult pentru fiecare ora suplimentară. 
Ei sunt plătiţi în fiecare vineri. 

Unii sunt plătiţi la un salariu stabilit. Ei sunt plătiţi în ultima zii de lucru a lunii. Salariul lunar este un 
un câmp din tabela bazei de date a angajaţilor. 

Uni din salariaţi primesc un comision bazat pe vânzările lor. Ei Emit chitanţe de vânzări efectuate care 
înregistrează data şi suma vânzărilor. Rata comisionului este specificată separat, şi valoarea acesteia se 
stabilieste în funcţie de suma totală a vânzărilor. Ei sunt plătiţi o dată la două săptămâni, vineri. 

Angajaţii pot alege metoda de plată. Ei pot avea salariul trimis prin poştă la alegerea lor; salariul poate fi 
ridicat de la caserie sau pot cere ca salariul sa li se depoziteze direct în contul lor bancar. 

Unii fac parte dintr-un sindicat, în tabela de angajaţi ei au un câmp pentru datorii scadente. Aceste 
valori trebuie să li se scadă din plată. De asemenea, sindicatul poate aprecia cotizaţia membrilor din 
când în când. Aceste cotizaţii sunt propuse de sindicat lunar şi trebuie sa fie trase din salariul pe luna 
următoare ale membrilor. 

Aplicaţia cu statele de plata va rula o data în fiecare zii de lucru şi va plăti angajaţii 
care trebuie în ziua respectivă. 
Sistemul va spune la ce dată trebuie să fie plătiţi angajaţi i şi va efectua plăţile 
angajaţilor ţinând cont de ultima dată la care au fost plătiţi. 
Sistemul va genera cel puţin două rapoarte (SQL). 
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Staţia meteo Nimbus Specificarea 

cerinţelor 

Acest sistem va furniza monitorizarea automată a variaţiilor condiţiilor meteo. Aceasta trebuie să 
măsoare: 

• Viteza vântului şi direcţia 
• Temperatura 
• Presiunea atmosferică 
• Umiditatea relativă 
• Starea curenţilor (caldă - rece) 
• Temperaturile prognozate 

Sistemul va furniza indicarea tendinţei valorilor presiunii atmosferice. Cele trei valori posibile pot fi: 
stabilă, în creştere sau descreştere. De exemplu, presiunea atmosferică este de 729 mm/col Hg şi 
în scădere. 

Sistemul va avea un ecran care va indica în mod continuu toate măsurătorile, la fel ca data şi ora 
curentă. 

Jurnal pe 24 de ore 
Prin intermediul unui touch screen utilizatorul poate cere sistemului afişarea unui jurnal al ultimelor 24 
de ore cu oricare din următoarele măsurări: 
- temperatura; 
- presiunea atmosferică; 
- umididatea relativă. 
Jurnalul va fi prezentată utilizatorului sub forma unui grafic. 

Setări utilizator 
Sistemul va furniza utilizatorului următoarele facilităţi pentru a permite configurarea staţiei în timpul 
instalării: 
- setarea orei, datei şi a timpului de zonă (referinţa faţă de GMT). 
- setarea unităţii în care for fi afişate informaţiile (sistemul englezesc sau metric). 
Umiditatea relativă 
Acest jurnal va fi prezentată utilizatorului sub forma unui grafic. 

Cerinţe administrative 
Sistemul va avea un mecanism de securitate pentru accesul la funcţi i le administrative ale staţiei 
meteo. Aceste funcţii includ: calibrarea senzorilor la valorile cunoscute şi resetarea staţiei. 
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STRUCTURA ROBOŢILOR INDUSTRIALI 

 

1.1. Introducere, istoricul roboţilor robotilor 

Denumirea de robot provine din limba slava şi anume de la „rabot” care înseamna munca. În 1923 

scriitorul ceh Karl Capek în piesa sa de teatru „Robotii universali ai lui Rosum” foloseşte pentru prima data 

cuvântul robot, nume pe care îl atribuie unor personaje artificiale. 

Unul dintre aspectele istoriei robotilor îl constituie dorinta omului de a crea o faptura mecanica dupa 

înfatişarea sa, care sa reproduca toate functiile umane. 

Cel de-al doilea aspect al istoriei robotilor îl constituie realizarea unor rudimente de roboti. 

Astfel în mormintele egiptene s-au gasit proteze. Heron din Alexandria, în sec.II î.e.n. descrie figurine 

automate, mişcatoare. S-au realizat structuri ca: ”cântaretul din flaut” al elvetianului Vaucanson, lebada, 

gondola şi trasura automata concepute de Maillard în 1730, jucatorul de şah (1800) creat de Kenplen (daruit 

împaratesei Maria Terezia), manipulatorul pentru scos carti din biblioteca al lui Franklin, sunt câteva exemple 

în acest sens. 

Calatoria în timp pe urmele robotilor ar trebui sa înceapa cu 5000 de ani în urma în Egiptul antic. În acea 

vreme, marii preoti îşi impresionau credincioşii folosind statui articulate care se mişcau singure dupa o anume 

comanda. Sarind din mitologie la o perioada istorica mai recenta, se poate nota ca au fost construite 

mecanisme ingenioase care puteau controla mişcarile componentelor, aşa cum este cazul orologiilor din 

vechile catedrale sau primarii ale multor oraşe europene. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie 

ceasul din Strassbourgh, construit în 1574, care este conceput cu pârghii interioare şi cu suflante pentru a 

anunta amiaza de catre o pasare care bate din aripi, agita capul, deschide ciocul şi cânta de trei ori. Chiar şi 

astazi se mai construiesc automate mecanice bazate pe angrenaje şi pârghii. 

Conceptia antropomorfica privind constructia robotilor s-a materializat în primul robot inventat de inginerul 

american Wensley de la firma Westinghouse Electric Manufacturing în anul 1938. Un alt exemplu îl constituie 

robotul elvetian SABOT IV (1938) care avea înaltimea de 2,25m şi o greutate de 200 kg.Ulterior, termenul de 

robot prin alaturarea adjectivului „industrial” a capatat o semnificatie deosebita în limbajul tehnic. 

Robotul industrial folosit în procesele de fabricatie este foarte diferit de robotul din antichitate, care îndeplinea 

mai mult rolul de manipulator. 

Manipulatorul este un sistem mecanic, mai simplu, cu mai putine grade de mobilitate, având o comanda 

rigida, ce executa operatii de alimentare şi descarcare a unor maşini de lucru. 

Robotul industrial este un sistem complex, având mai multe grade de mobilitate, e condus de un program 

flexibil, modificabil în functie de conditiile de mediu şi de sarcinile de lucru variabile. Modificarea programului 

poate fi realizata prin interventia omului la trecerea la un nou regim de functionare, fie automat adaptiv, 

robotul industrial fiind înzestrat cu elemente de inteligenta artificiala care sa-l faca capabil sa ia singur decizii 

în functie de conditiile aleatoare concrete din mediu şi sa-şi modifice comportamentul în functie de deciziile 

luate. 

Robotii industriali şi manipulatoarele sunt utilizate cu preponderenta în procesele de fabricatie 

industriale.Isaac Asimov, profesor la Universitatea din Columbia, a introdus la începutul anilor ’40 cele 3 legi 

ale roboticii care sunt şi astazi în actualitate: 

1. Un robot nu trebuie ca prin actiunea sa sa lezeze o fiinta umana şi nici sa permita sa fie lezata. 
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2. Un robot trebuie sa se supuna ordinelor date lui de catre fiintele umane, cu exceptia cazului când 

aceste ordine intra în conflict cu prima lege. 

3. Un robot trebuie sa se protejeze pe sine însuşi cu exceptia situatiilor când masurile de protectie nu 

sunt în conflict cu primele doua legi. 

Antichitatea ar putea fi numita preistoria robotilor. Pâna în aceasta perioada toate mecanismele apropiate de 

roboti aveau o calitate comuna: imitau organismele vii. Exista mai multe exemple de maşini mecanice 

limitative, unele dintre acestea fiind precizate anterior. 

Istoria roboticii începe însa în anul 1940 cu realizarea manipulatoarelor sincrone, care s-au dezvoltat datorita 

energiei nucleare. Din acest motiv perioada 1940-1960 este numita şi etapa manipulatoarelor sincrone. 

Conceptul de robot industrial a fost stabilit prima oara de George Devol din SUA care a brevetat în 1956 un 

dispozitiv de transfer automat, dezvoltat în 1958 de o firma americana. 

Perioada cuprinsa între 1960-1980 este numita şi epoca „Revolutiei robotilor”, deoarece în 1968 s-a produs 

primul succes în industrie, când la uzina din Londstenon s-a instalat prima linie de sudare dotata cu 38 de 

roboti Unimate. 

Prin asociere cu firma Kawasaki, în 1968 s-a început în Japonia fabricarea de roboti Unimate. 

Firma ASEA din Suedia realizeaza în 1971 primul robot industrial cu actionare electrica destinat operatiilor de 

sudare cu arc electric. 

1980-1990 reprezinta „Deceniul robotilor industriali”. S-au construit câteva sute de mii de roboti numita 

„populatia robotilor”. Dezvoltarea robotilor s-a facut în special pe seama industriei automobilului. „Etapa 

robotilor inteligenti” o constituie perioada de dupa 1990 încoace. Este vorba despre roboti realizati cu 

elemente de inteligenta artificiala, capabili sa se adapteze la mediu şi sa dispuna de senzori apropiati de 

simturile omului (senzori tactili, vedere artificiala).Robotii s-au dezvoltat prin creşterea gradului de echipare cu 

elemente de inteligenta artificiala. 

Unele firme şi-a orientat preocuparile spre automatizare flexibila realizând moderne sisteme flexibile ca in 

figura 1.1.    

 

 

 

Fig. 1.1. Sistem flexibil automat pentru sudura 

În lume exista 750.000 de roboti, dintre care mai mult de jumatate se afla în Japonia.  

Urmatoarele locuri sunt ocupate de Germania, S.U.A., Italia, Franta şi Marea Britanie (figura 1.2.) 
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Fig. 1.2. Repartizarea numarului de roboti în diferite tari 

 
 
1.2 Concepte  generale despre roboţi 
 

Structura de ansamblu a unui robot prezentat în fig. 1.3 evidentiaza îmbinarea armonioasa a trei tehnologiii de 

vârf: 

– tehnologia mecanica de precizie; 

– tehnologia electronica; 

– tehnologia informatica. 

Aceasta configuratie permite încadrarea robotilor în categoria produselor mecatronice. Un  robot care contine 

în structura sa elemente de mecanica, electronica şi informatica se numeşte „mecatron”. Evolutia în 

dezvoltarea tehnologica spre integrarea mecatronica este sugestiv ilustrata în figura 1.3. 

În tehnologia mecanica traditionala problemele sunt legate de resursele materiale şi energetice. Progresele 

realizate în tehnologia microelectronicii au facut posibila integrarea electronicii în structura mecanica a 

maşinilor. 

Urmatoarea revolutie a fost determinata de aparitia microprocesoarelor. Mici şi ieftine, microprocesoarele pot 

fi integrate în structurile electromecanice şi astfel au inteligenta artificiala, putând sa ia singure decizii. În 

definirea tehnologiei mecatronice, baza o constituie informatia sau software-ul şi nu electronica. 
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Fig. 1.3. Tehnologia mecatronica 

 
Se poate spune ca mecatronica este tehnologia mecanica ceruta de societatea informatizata postindustriala. 

Rolul crescând al informaticii în societate este motivat de faptul ca: 

– informatia asigura satisfacerea nevoilor intelectuale ale omului; 

– numai informatia poate creşte valoarea nou adaugata a tuturor lucrurilor. 

În desfaşurarea activitatilor economiei curente este nevoie de trei elemente tehnologice de baza: materiale, 

energie şi informatie. 

 Caracteristicile acestor trei elemente sunt sugestiv aratate în figura 1.4. 

 

Fig. 1.4. Caracteristicile elementelor tehnologice de baza 

Materiile prime şi energia se obtin din natura. Resursele sunt evident limitate. Informatiile sunt rezultatul 

activitatilor mentale umane, iar resursele se regenereaza continuu. 

Relatia pledeaza pentru conceperea şi realizarea unor produse care sa înglobeze cât mai multa inteligenta. 

Nu exista o definitie completa, unanim acceptata a robotului. Institutul de Roboti Industriali din SUA: „Robotul 

este un manipulator multifunctional programabil destinat pentru a transfera materiale, subansamble, scule sau 

anumite dispozitive specifice prin mişcari diverse, programate în scopul realizarii unor sarcini diferite”.Institutul 

de Robotica din Japonia: „Robotul este un echipament automatic dependent, adaptabil prin programare / 

Societate informatizata 
postindustriala 



 9 

reprogramare la conditiile de mediu complexe şi variabile, înlocuind una sau mai multe functii umane prin 

actiunea acestuia asupra mediului”. 

1.3  Clasificarea roboţilor  

Din punct de vedere al aplicatiilor se disting 3 domenii în care se pot aplica robotii: 

– la procesele tehnologice obişnuite (manipulatoare, sisteme master–slave şi roboti industriali); 

– în medii greu accesibile/imposibile (teleoperatoare, pedoperatoare şi roboti independenti); 

– în domeniul sanitar (proteze, orteze şi exoschelete). 

O clasificare generala a robotilor se poate face în functie de 3 criterii: 

 – mişcare; 

 – aplicatii; 

 – generatii. 

În functie de modul de mişcare, robotii se pot clasifica astfel: 

– roboti cu mişcare în coordonate carteziene; 

– roboti cu mişcare în coordonate cilindrice; 

– roboti cu mişcare în coordonate sferice; 

– roboti cu mişcare în coordonate de revolutie (roboti articulati). 

Clasificarea dupa aplicatii se refera la modul cum şi unde se aplica robotii. În acest caz, distingem: 

– roboti sudori (roboti în coordonate sferice); 

– roboti vopsitori (roboti în coordonate cilindrice); 

– roboti monteuri (roboti articulati); 

– roboti teach-in (roboti cu autoînvatare). Operatorul uman îl instruieşte, la început, asupra mişcarilor pe 

care trebuie sa le execute bratul, apoi robotul repeta mişcarile. Se mai numesc şi roboti repetitori; 

– roboti play-back. Sunt tot o categorie de roboti repetitori, doar ca modul de instruire este altul, 

deoarece operatorul manevreaza bratul robotului, trecându-l prin punctele pe care trebuie sa le atinga. 

Robotul va memora toate traiectoriile de mişcare, executând apoi mişcarea, adica facând play-back; 

– roboti secventiali. Sunt cei mai simpli roboti. Nu au senzori sau traductoare şi executa mişcari 

secventiale din punct în punct, singurul control reprezentându-l limitatoarele de cursa; 

– roboti programabili. Sunt programati de la pupitrul unui calculator, utilizând un metalimbaj simplu, 

apropiat de cel al omului; 

– roboti inteligenti. Dispun de senzori atât tactili cât şi de vedere artificiala. Sunt capabili ca pe baza 

informatiilor din mediul înconjurator sa-şi realizeze, în memoria interna, o reprezentare a realitatii 

înconjuratoare, astfel încât sa se poata adapta mediului din jurul robotului. 

În functie de generatie, avem: 

– roboti din generatia I; 

– roboti din generatia a II-a; 

– roboti din generatia a III-a. 

Robotii din generatia I  – au 3-4 grade de mobilitate. Nu dispun de senzori şi traductoare, eventual doar de 

traductoare de tip logic sau limitatoare de cursa. Nu sunt programabili decât în limite foarte restrânse. Sunt 

roboti secventiali sau roboti care se folosesc în industrie pentru manipularea obiectelor. 

Robotii din generatia a II-a – reprezinta adevaratii roboti industriali. Ei au 5-6 grade de mobilitate. Au senzori 

şi traductoare (senzori tactili de tip piele artificiala, traductoare de rotatie, foarte rar au senzori de vedere 
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artificiala). Sunt programabili şi reprogramabili. Sunt întotdeauna conduşi de unul sau mai multe PLC cu 

microprocesoare. Programarea lor se face în metalimbaj simplu, apropiat de limbajul uman. Aceştia domina 

productia actuala. 

Robotii din generatia a III-a reprezinta robotii inteligenti. Au minim 6 grade de mobilitate. Au senzori şi 

traductoare de mişcare şi de vedere artificiala. Video-camera şi procesarea imaginilor reprezinta elementul de 

baza al acestor roboti. De regula, folosesc o singura videocamera. Sunt programabili şi reprogramabili, 

utilizând mai multenivele ierarhice, ultimul nivel fiind computerul. Sunt adaptabili la mediu şi dispun de 

inteligenta artificiala. 

1.4.  Structura robotilor industriali 

Structura generala a unui robot [70] este prezentata în schema bloc din figura 1.5. 

Robotul industrial este un hipersistem constituit din trei sisteme: 

– sistemul de conducere sau comanda, stabileşte succesiunea parametrilor şi durata mişcarii 

elementelor sistemului mecanic. Sistemul de conducere are rolul sistemului nervos uman, care pe baza 

informatiilor primite de la senzori, traductoare şi aparate de masura adapteaza starea interna a robotului 

industrial la starea externa a mediului, prin comenzi date sistemului de actionare; 

– sistemul de actionare realizeaza punerea în mişcare a elementelor sistemului mecanic, este analog 

cu sistemul muscular uman; 

– sistemul mecanic actioneaza asupra mediului impunând obiectului manipulat mişcarea dorita, are 

rolul sistemului osos uman. 

Senzorii (organe de simt artificial) preleveaza informatii din mediu, traductoarele prelucreaza informatiile luate 

direct de la sistemul mecanic şi de actionare, aparatele de masura afişeaza parametrii functionali ai sistemului 

de actionare şi de preparare a energiei. În aceasta structura, robotul industrial se contureaza ca un sistem 

cibernetic tehnic care functioneaza în bucla închisa. 
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Fig. 1.5. Sistem robot 
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1.4.1 Sistemul de actionare al robotului industrial 

 
Functia de actionare a robotului este determinata de capacitatea de mişcarea cuplelor sale sub actiunea unui 

motor. Motoarele de actionare pot fi: electrice, hidraulice şi pneumatice. 

Actionarea electrica este dominanta şi la roboti, cea pneumatica şi hidraulica se mentine pentru roboti 

particulari. 

Motoarele sunt elementul principal din cadrul sistemului de actionare. 

Robotii cu actionare hidraulica pot avea la baza unul din urmatoarele sisteme: 

– sisteme de pozitionare cu comanda secventiala; se utilizeaza pentru robotii simpli, echipati doar cu 

limitatori de cursa reglabili. Sunt sisteme în circuit deschis la care fluxul energetic şi informational se transmit 

unidirectional; 

– sisteme ce folosesc motoarele electrohidraulice pas cu pas. Sunt sisteme în circuit deschis cu 

comanda numerica ce transforma impulsurile electrice în deplasari liniare sau unghiulare; 

– sisteme electrohidraulice de urmarire, care folosesc traductori de reactie, deci lucreaza în circuit 

închis. Se utilizeaza la robotii cu performante ridicate, dotati cu sisteme de comanda evoluate. 

Robotii cu actionare pneumatica se utilizeaza în locurile unde greutatea obiectului manipulat nu este mare şi 

unde precizia ceruta nu este foarte ridicata. Datorita compresibilitatii aerului, pozitionarea mecanismelor în 

punctele dorite de operare ale robotului se face cu o precizie relativ scazuta. 

Se folosesc datorita simplitatii constructive şi a întretinerii uşoare. 

Actionarile electrice au devenit dominate pentru ca permit realizarea unor comenzi inteligente folosind 

microprocesoare şi  calculatoare. 

Majoritatea robotilor cu actionare electrica utilizeaza motoare de curent continuu (aproximativ 80%). Se 

folosesc şi motoare electrice pas cu pas, şi mai recent, motoare de curent alternativ. 

Motoarele de curent continuu pot roti axa la viteze ridicate şi se pot adapta uşor la sistemele de reglare 

automata (bucla închisa, fig. 1.6.). Mai au avantajul ca asigura momente mari de actionare, iar volumul şi 

greutatea robotului e relativ redusa. Pentru a  controla viteza şi pozitia axei motorului se folosesc traductoare 

optice. Aceste motoare sunt simple, au întretinere cunoscuta şi pretul de achizitionare relativ 

mic.  

Fig. 1.6. Actionare cu motor de c.c. 
 
 Motoarele de curent continuu folosite pentru realizarea functiei de actionare sunt cu excitatie serie. 

Altele sunt  cele care au excitatia în paralel cu rotorul sau o combinatie a acestora N motoare cu excitatie 

mixta. Motoarele cu excitatie serie au momente foarte mari la viteze mici. Ele se construiesc de la câteva mii 

de rotatii/minut la zeci de mii de rotatii/minut. Atunci când motoarele sunt de viteze mari, ele au gabarite foarte 

mici. Dar viteza trebuie redusa pentru a fi folosite la roboti şi de aceea ele se livreaza cu reductorul integrat 

(fig. 1.7.). 
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Fig. 1.7. Grupul motor reductor 
 

Comanda motoarelor de curent continuu pentru actionarea robotilor se poate realiza folosind 2 

microcontactoare pentru a asigura inversarea sensului. În acest caz, schema de comanda este conform figurii 

1.8.  

Fig. 1.8. Schema de comanda a motorului de c.c. 

Motorul pas cu pas e foarte potrivit pentru a comanda cuplele de rotatie ale robotului, întrucât rotorul motorului 

se mişca secvential, executând un pas unghiular de 
nz

360
α

0


  la fiecare impuls de comanda sosit pe 

înfaşurarile sale. Motorul pas cu pas poate realiza pozitionari foarte precise a cuplelor şi nu mai sunt necesare 

traductoarele de pozitie. De aceea, motoarele pas cu pas se mai numesc şi traductoare impuls – 

deplasare.Un motor pas cu pas este format dintr-un rotor pe care sunt aplicate un numar de crestaturi, numite 

dinti rotorici, notate cu Z şi un numar de poli în exterior cu înfaşurare de excitatie. Pentru a pozitiona o cupla a 

unui robot, sistemul de comanda trebuie sa furnizeze sistemului de actionare un numar de impulsuri. 

 Schema de principiu a unui motor pas cu pas cu 4 poli este data în figura 1.9. 

 

 Pentru ca motorul sa se roteasca într-un sens, se pot face 3 categorii de comenzi: 

 – comanda simpla, când pe cele 4 înfaşurari se transmit succesiv impulsuri sub forma ABCDAB... 

(fig. 1.10a); 

 – comanda dubla, când se transmit impulsuri simultan pe 2 înfaşurari sub forma ABBCCDDAAB... 

(fig. 1.10b); 

Fig. 1.9. Motor pas 
cu pas cu patru 
poli 
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 – comanda mixta, când se da un impuls simplu, urmat de un impuls dublu sub forma 

ABBBCCCDDDAAA...(fig. 1.10c). 

Fig. 1.10. Impulsuri de comanda pentru motorul pas cu pas cu patru poli 

 

 
Fig. 1.11. Schema bloc de comanda a motorului pas cu pas  

În figura 1.11. se prezinta schema bloc de comanda a motorului pas cu pas cu distribuitor de impulsuri care 

genereaza impulsuri în ordinea din figurile 1.10a), 1.10b), 1.10c) şi cu amplificator de impulsuri care livreaza 

pe cele 4 faze puterea necesara rotirii rotorului acestuia. Actualmente cele doua blocuri constituie un singur 

circuit integrat. 

Un alt tip de motor [70] recent preluat de robotica este motorul sincron „autopilotat” la care rotorul este 

constituit din magneti permanenti, numit şi motor sincron cu comutare electronica şi care nu mai foloseşte 

colectorul cu perii. Absenta colectorului fizic, parte fragila a motoarelor de curent continuu înlatura un mare 

dezavantaj al acestor motoare, determinând ca motoarele autopilotate sa fie mult mai fiabile. Majoritatea 

robotilor fabricati dupa 1990 folosesc acest tip de motor. Comanda acestor motoare se face cu ajutorul unui 

bloc electronic. 

Autopilotarea motoarelor sincrone consta în controlarea cuplului motor într-o anumita plaja a vitezei, folosind o 

retea trifazata simetrica şi echilibrata, cu amplitudine şi frecventa modificabile prin comanda în baza a 

tranzistoarelor din invertor. În figura 1.11 se prezinta schema unui invertor pentru alimentarea unui astfel de 

motor. 
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Fig. 1.12. Invertor pentru alimentarea motorului sincron                                                    

 

1.4.2 Sistemul mecanic al robotului  industrial 

 
Sistemul mecanic al robotului   îndeplineşte functia de deplasare a robotului la locul unde se executa lucrarea, 

a organului terminal într-un loc precizat (mişcare de pozitionare şi orientarea obiectului manipulat). 

Sistemul mecanic al robotului este partea care asigura forma robotului şi realizeaza operatiile pentru care a 

fost construit robotul. Sistemul mecanic este partea exterioara, cea care se vede şi îi da forma, şi se mai 

numeşte manipulatorul propriu zis. 

Sistemul mecanic se compune, din punct de vedere cinematic, din batiu (suport), brat purtator şi organ 

terminal. Robotii care au ca baza un batiu prins la sol, de plafon sau perete, sunt numiti roboti ficşi, iar cei 

care au batiul fixat pe un vehicul sunt numiti roboti mobili (fig. 1.13.). 

 

Fig. 1.13. Componentele structurii mecanice 

 Sistemul mecanic este format din 3 subsisteme: 

 a) mecanismul de pozitionare, care are 3 grade de mobilitate, realizeaza functia de pozitionare. 

Acesta trebuie sa genereze traiectorii de mişcare, de aceea se numeşte mecanism generator de traiectorii; 

 b) mecanismul de orientare, tot cu 3 grade de mobilitate, realizeaza functia de orientare; 
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 c) mecanismul de prehensiune, asigurând prinderea şi desprinderea obiectului. 

1.4.3 Sistemul de transmisie al robotului industrial 

 

Sistemul îndeplineşte functia de transmitere a mişcarii şi se interpune între sistemul de actionare şi o cupla 

mobila.  

La roboti se folosesc o gama larga de organe şi mecanisme pentru transmiterea mişcarii: curele, 

lanturi, cabluri, pârghii, mecanisme şurub-piulita, diverse tipuri de angrenaje. 

Transmisia prin curele se foloseşte în robotica doar când se cere transmiterea mişcarii de rotatie 

între axe paralele la o distanta mai mare. 

Foarte frecvent se folosesc curelele dintate.Transmisia prin lanturi este recomandata la robotii ce 

manipuleaza sarcini mai mari. 

 Mecanismele cu lant nu se folosesc numai la transmiterea mişcarilor deoarece  se amplifica 

fenomenele dinamice (vibratiile). 

Transmisia prin pârghii articulate face parte din însaşi structura mecanica şi se utilizeaza la robotii 

care manipuleaza obiecte grele. 

Transmisia prin mecanismul şurub-piulita se utilizeaza pentru realizarea functiilor de transmisie 

rotatie-rotatie sau de conversie rotatie-translatie şi de reducere a vitezei. 

Transmisia prin angrenaje utilizeaza mecanismele cu roti dintate cilindrice şi conice, montate în 

ansamble ce permit reglarea pozitiei relative dintre roti, care sa poata compensa jocurile ce duc la perturbatii 

în functionare. 

Alegerea unui sistem de transmisie este o problema complexa, deoarece trebuie ales astfel încât sa 

fie cât mai uşor, fara jocuri, cu forte de frecare cât mai mici, cu inertie mica, etc. 

1.4.4 Sistemul de conducere al robotului industrial 

 
 
 
 
 

Sistemul de conducere al robotilor genereaza functia de comanda destinata sa conduca sistemul de 

actionare al cuplelor robotului. 

 Functia de comanda a unui robot reprezinta generarea unui set de informatii transmis sistemului de 

actionare în scopul deplasarii cuplelor cinematice pentru a realiza un anumit obiectiv, tinând seama de 

informatiile primite din mediu şi pe baza programului de comanda. 

Fig. 1.14   Sistem de conducere a robotului 
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Sistemele de conducere se pot clasifica în: 

– sisteme de conducere secventiale, la care deplasarea pe traiectorie se face prin 

      comanda succesiva a câte unei cuple cinematice conducatoare din 

     structura mecanica. 

– sisteme de conducere continua la care este posibila comanda simultana a doua sau 

      mai multe cuple cinematice. 

În functie de gradul de participare al operatorului uman, conducere robotilor industriale poate fi: 

- manuala, 

 -autonoma sau 

 -mixta. 

Functionarea oricarui sistem de conducere se face în 2 moduri: 

– bucla deschisa, în care natura şi modul de transmitere al semnalelor de comanda 

      catre sistemul de actionare nu sunt dependente de parametrii mediului intern şi 

      extern al robotului furnizati de catre sistemul senzorial; 

– bucla închisa, în care semnalele de comanda sunt tot timpul corelate cu informatiile primite din 

partea sistemelor senzoriale intern şi extern. 

Rolul sistemului de conducere şi de programare este de a permite introducerea şi memorarea unui set de 

informatii de natura şi succesiune bine determinate, adica a programului. 

1.4.5 Senzorii robotului 

 
 

 
Fig. 1.15 Sistemul de senzori ai robotului 

Senzorii robotului îndeplinesc functia de culegere a informatiilor despre starea robotului în timpul 

executarii unei sarcini.  

Orice robot este echipat cu „organe de simt” menite sa furnizeze informatii care sa permita 

supravegherea propriei activitati pe de o parte, şi a mediului extern, pe de alta. 

 Astfel au fost aleşi câtiva parametrii clasici care sa defineasca starea sa interna. Aceştia 

precizeaza pozitiile şi vitezele diverselor segmente componente ale structurii mecanice, care se pot modifica 

odata cu sarcina ce trebuie îndeplinita. 
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 Alti parametrii de natura interna sunt cei care caracterizeaza functionarea şi mentenanta robotului, 

cum ar fi: tensiunea de alimentare şi temperatura motoarelor, presiunea fluidului din sistemul hidraulic sau 

pneumatic de actionare, etc. 

 Parametrii care caracterizeaza starea externa a robotului (mediul sau înconjurator) pot fi: 

 – caracteristici geometrice şi cinematice asociate corpurilor din apropiere; 

 – parametrii care permit robotului sa ”perceapa” şi sa ”înteleaga” mediul; 

 – marimi legate de securitatea operatorilor sau a persoanelor care lucreaza în apropiere, etc. 

Estimarea celor doua stari – interna şi externa – se face cu ajutorul traductorilor şi senzorilor plasati 

pe structura mecanica sau în afara acesteia. 

Clasificarea senzorilor şi traductoarelor se face dupa: 

– natura masurarii în raport cu un sistem de coordonate: 

– absoluta, când valoarea masurarii e raportata la pozitia initial 

– relativa sau incrementala, când valoarea masurarii e raportata la ultima 

      pozitie înregistrata. 

 – modul de masurare: 

  – prin contact direct cu elementul masurat; 

  – fara contact, prin masurare la distanta. 

– modul de indicare al marimii masurate: 

  – analogic, cu o variatie continua a marimii masurate; 

  – numeric, cu o variatie discreta a marimii masurate. 

– locul de amplasare: 

  – în dispozitivul de prehensiune; 

  – în sistemul de actionare; 

– la nivelul zonei de interactiune robot-mediu exterior. 

Traductoarele interne denumite adesea şi proprioceptivi se utilizeaza pentru comanda şi controlul 

motoarelor şi a lanturilor cinematice ale robotului, functionarea lor facându-se aproape întotdeauna în sistem 

tip ”bucla închisa”. 

Traductoarele şi senzorii externi, denumiti şi exteroceptivi, furnizeaza sistemului de comanda al 

robotului informatii referitoare la mediul sau înconjurator. 

Calitatea traductoarelor şi a senzorilor este descrisa de caracteristicile definitorii în procesul de masurare al 

marimilor cum ar fi: rezolutie, precizia, justetea şi fidelitatea. 

 

 

 

1.5.Aplicaţiile robotilor industriali  

În acceptiunea actuala, putem vorbi despre robot, robot industrial şi robot industrial pentru medii 

grele. Robotul este definit ca un sistem sau echipament cu functionare automata adaptabila prin programare 

manuala sau automata.Robotul industrial a fost conceput pentru a fi folosit în procese tehnologice industriale 

şi este un produs mecatronic cu functionare automata programabila şi reprogramabila capabil sa efectueze 

anumite operatii şi secvente de operatii orientate pe productia industriala. 
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Acel robot industrial care se poate încadra într-una din definitiile acceptate pentru robotii industriali şi 

care lucreaza într-un mediu cu conditii speciale se numeşte ”robot industrial pentru medii grele”. 

Conditiile speciale de mediu industriale sunt: 

 – locuri cu temperaturi ridicate care nu permit apropierea omului; 

 – medii de lucru toxice, cu emanatii de gaze toxice; 

 – spatii de lucru reduse şi greu accesibile; 

 – locuri de munca cu pericol de explozie mai ales din subteran; 

 – medii de lucru în care se lucreaza cu substante radioactive. 

Conditii speciale de mediu neindustriale sunt: 

 – domeniul medicinii; 

 – mediul extraterestru; 

 – mediul subacvatic; 

Astfel de medii speciale ”grele” se pot întâlni în urmatoarele domenii industriale: 

 – industria metalurgica – turnatorii; 

 – industria chimica – fabricarea vopselelor şi a colorantilor; 

 – industria sticlei – prelucrarea sticlei la cald; 

 – industria constructoare de maşini: 

  – acoperiri superficiale; 

  – montari în spatii greu accesibile; 

 – industria miniera: 

  – montarea elementelor de sustinere a galeriilor miniere; 

  – manipulare şi transport cu vagonetul tip robot; 

  – operatii de încarcare a gaurilor de mina şi puşcare; 

  – schimbarea rolelor transportoarelor cu banda; 

  – lucrul în abataj cu complexe automatizate de abataj – interrobot; 

  – sustineri mecanizate de tip interrobot; 

  – dispecerizare; 

  – deservirea rampelor puturilor; 

  – curatirea frontului de lucru dupa cursa activa a combinei şi curatirea vagonetilor de mina; 

 – industria nucleara – manipularea, depozitarea şi prelucrarea substantelor radioactive. 

Oportunitatea utilizarii robotilor industriali în medii grele se poate justifica prin unele aplicatii concrete. 

 

1.5.1 Roboti industriali în sectoarele de turnare sub presiune 

 
Turnarea sub presiune, presupune executarea unei succesiuni de operatii de tipul ”apuca şi depune 

în mod ordonat” ,motiv pentru care se utilizeaza cu succes robotii industriali pentru medii grele.  Instalatia [70] 

este prevazuta cu un senzor al carui scop este de a percepe daca degetele robotului contin sau nu o piesa 

buna (mulaj complet). Daca acesta nu detecteaza prezenta piesei turnate, operatia este oprita. Urmatoarea 

operatie consta în înlaturarea resturilor mulajului prin utilizarea unor jeturi de aer dispuse în pozitii strategice şi 

care vor sufla bavurile care n-au fost înlaturate sub efectul gravitatiei. Daca jeturile de aer nu sunt eficiente, 

operatorii umani sesizeaza bavurile neîndepartate şi pot actiona în consecinta. 
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Avantajele utilizarii robotului în acest domeniu sunt numeroase. Economiile obtinute sunt 

importante, pentru ca, de cele mai multe ori pot fi eliminati operatorii umani, manipularea materialului şi 

amplasamentul de stocare sunt reduse, productia este sporita datorita regularitatii lucrului robotului care duce 

la obtinerea unor piese mai uniforme, la mai putine rebuturi, etc. 

 
1.5.2 Roboti industriali în sectoarele de forjare 
 

Semifabricatele metalice[70] sunt supuse  deformarii cu ajutorul loviturilor unui ciocan de forja sau cu 

ajutorul unei prese. Materialul fiind în prealabil încalzit devine susceptibil de a lua forma care se doreşte a i se 

da prin deformare. 

Forjarea apare ca o aplicatie într-un mediu înconjurator nociv, în care robotul îşi poate folosi 

capacitatea de a manipula metalul incandescent, trecerea de la un program de fabricatie la altul facându-se 

relativ uşor prin schimbarea programului şi a dispozitivului de prehensiune. 

Se prefera roboti industriali simpli cu 3 sau 4 grade 

de libertate, deoarece manipularea se poate executa 

frecvent într-un plan. Accentul se pune pe viteza mişcarii 

segmentelor robotului. Se impun conditii speciale 

dispozitivului de prehensiune al robotului.  

 Acesta trebuie executat din materiale speciale, 

având în vedere ca manipuleaza obiecte la temperaturi mari, 

ce pot ajunge pâna la 12000.  

Putem aminti robotul de turnare, construit într-o 

structura standard dotat cu un polonic destinat sa lucreze cu 

un cuptor automat şi doua maşini automate, fiecare echipate cu matrite pentru turnare. 

Robotul japonez AIDA AUTOHAND, lucreaza în spatiu cilindric, este actionat pneumatic şi se poate 

folosi la prese, turnari sub presiune şi pulverizarea cu materiale plastice. 

Robotul ”STERLING ROBOTARM” produs de firma americana ”EMANUNDE MASCHERPU” este destinat 

scoaterii din forma a pieselor turnate de precizie, transportul lor la un echipament de racire şi apoi la o presare 

verticala. 

Firma americana „ACHESON” a conceput robotul industrial PRAB care functioneaza în combinatie 

cu utilajele de forjare-matritare. 

Robotii „ASEA” suedezi, instruibili, echipati cu traductoare de pozitie, de forta şi de momente, pot fi 

folositi la operatiile de presare, şlefuire şi sculptate cu aer comprimat, vopsire şi decupare cu laser. 

Kuka – Nachi 100, robot din familia Kuka – Nachi (Germania) e de tip cadru polivalent şi se foloseşte 

pentru deservirea preselor de matritare şi forjare a maşinilor unelte pentru încarcarea paletelor şi ca element 

de legatura între transportoare (chiar pentru încarcarea şi descarcarea conveioarelor în mişcare), pentru 

mânuirea produselor de sticla, pentru sudura cu arc cu un port de lucru. 

Robotul Kuka – Nachi 2000 se foloseşte la tratamente termice, turnatorii şi forja. Într-o uzina din SUA 

în sectia de turnare sub presiune se utilizeaza robotul tren, care se compune dintr-un electrocar special cu 

comanda electronica, are 5 carucioare fixate de el pentru transportul în interiorul sectiei. 

Acest robot este comandat pentru 3 trasee într-o ora şi circula între 2 ronduri de maşini de turnare 

sub presiune. 

 

Fig.1.16 Roboti de manipulare 
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Robotii de tip „turela” sunt folositi pe liniile de fabricatie şi montaj în întreprinderea DOUAI din Franta, 

firma ARO pentru manevrarea pieselor calde şi murdare, a pieselor grele, efectuând şi suduri grele. 

Robotii din familia Beroe, Bulgaria, sunt destinati conditiilor grele de lucru şi anume: temperaturi 

ridicate şi medii toxice. 

Robotul RB100, Bulgaria, este de constructie modulara, destinat deservirii pieselor, maşinilor de 

turnat, utilajelor chimice pentru fabricarea maselor plastice, sticlei şi ceramicii. 

Robotul REMI-2, „Electromotorul Timişoara” este destinat maşinii de injectat mase plastice din 

industria chimica. 

Robotul RIP-1 „Cluj – Napoca” este destinat sectoarelor calde, iar robotii VIPAS-1 şi VIPAS-2 sunt 

destinati deservirii maşinilor de turnat sub presiune, pieselor de ştantat şi debavurat. Aceştia sunt roboti 

modulari. 

Robotul ROBI-01 „Iaşi”, deserveşte doua maşini de brichetat deşeuri metalice la I.A.M.A.I.A. Tecuci. 

Robotul STA-1 „Sibiu” intra în competenta sistemului flexibil de fabricatie destinat perforarii la cald. 

IPROLAM – Bucureşti s-a orientat spre realizarea unor roboti pentru deservirea „Uzinelor 

Laminoare”, realizând o maşina încarcat/descarcat la cuptor vatra rotativa de tip robot.Acest robot are un 

sistem de conducere cu automat programabil, este instruibil prin intermediul unui pupitru de comanda. 

1.5.3 Roboti industriali în sectoarele de vopsire 

 
        Vopsirea cu pistoletul este o munca neplacuta atunci când este realizata manual, din 

cauza toxicitatii vopselelor şi a monotoniei lucrarii. Atunci când suprafetele de vopsit sunt 

simple, se utilizeaza manipulatoare secventiale cu 2 sau 3 grade de libertate, 

dar pentru forme mai complexe şi de serie mare, se impune adesea solutia 

robotizarii.Operatia de  vopsire suprafetelor este  nociva sanatatii 

datorita utilizarii diverşilor coloranti, solventi, etc.Daca 

se folosesc roboti, locul de munca se plaseaza în cabina de protectie, dotata 

cu instalatie de aspirare, care nu permite raspândirea gazelor nocive. În cazul vopsirii, precizia pozitionarii 

este mai putin importanta. Locurilor de munca  se echipeaza cu instalatii de recunoaştere, ceea ce permite 

efectuarea vopsirii optime a diferite genuri de piese fara a fi nevoie sa fie sortate în prealabil. 

 Pe baza informatiilor transmise de instalatia de identificare (camera de luat vederi) se asigura 

alegerea automata a programului de lucru corespunzator pentru robot. Patrunderea organului terminal în 

locuri „înguste” impune utilizarea robotilor poliarticulati cu structuri suple, cu 6 grade de libertate. 

Robotul norvegian TRALLFA în momentul de fata domina autoritar domeniul industrial al vopsirii prin 

pulverizare cu vopsea. 

 Acest robot poate utiliza orice tip de pistolet de vopsire şi în limitele extinderii bratelor sale, el poate vopsi 

suprafetele oricaror forme de acoperire, de protectie, etc. Robotul Trallfa se poate monta indiferent de gradul 

de poluare a atmosferei de lucru. El actioneaza într-un mediu în care o scânteie poate declanşa oricând un 

incendiu sau o explozie din cauza solventilor utilizati. 

Robotul articulat japonez produs de firma Mitsubishi este polivalent, se utilizeaza  

laoperatiile de vopsire speciale, este actionat hidraulic şi se programeaza prin instruire. 

Fig. 1.17 Robot de vopsire 
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În Japonia, pentru montari dificile au fost create aşa-numitele „celule flexibile de montare”, constând 

din unul sau mai multi roboti industriali programabili, echipati cu dispozitive de prehensiune speciale, precum 

şi capete de asamblare adaptative, echipate cu senzori.  

1.5.4 Robotii industriali în minerit 

  
În domeniul mineritului, cercetarile referitoare la posibilitatea introducerii şi utilizarii robotilor 

industriali au luat amploare datorita capacitatii lor de a deservi utilajele din subteran şi a efectua operatii 

auxiliare în urma combinei de abataj sau a altor utilaje miniere, repararea transportoarelor, efectuarea 

functiunilor specifice sectiilor de sustinere mecanizata, eliminarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.18 Masina de perforat de tip robot 

discontinuitatilor de transport, de a înlocui forta de munca din subteran, de a lucra în medii grizutoase şi spatii 

reduse. 

Rezultatele obtinute pe plan mondial în domeniul utilizarii robotilor industriali în minerit constau în 

realizarea: 

 – robotului minier folosit în procesul de puşcare RUSIA; 

 – robotul minier pentru schimbarea rolelor transportoarelor cu banda SUA; 

 – complexelor automatizate de abataj, Anglia – Dowty, Germania – Hemscheidt,  

   Vestfalia – Lunen, Klockner – Becorit; 

 – robotului pentru încarcarea gaurilor de mina RUSIA; 

 – robotului dispecer pentru transmiterea şi receptia informatiilor de evidenta a  

   functionarii excavatoarelor din cariere, Rusia; 

 – Vagonetul tip robot realizat de Universitatea din Sofia (fig. 1.19). 
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Fig. 1.19. Vagonet tip robot  

– Manipulator pentru montarea stâlpilor de sustinere ale galeriilor în minele de  
   carbune (fig. 1.20.); 

   
Fig. 1.20. Manipulator pentru montarea stâlpilor de sustinere 

Printr-o cooperare strânsa între RUHRKOHLE AG şi IPA – Stuttgart s-a realizat manipulatorul pentru 

montarea elementelor de bolta şi laterale la saparea galeriilor. Este proiectat sa coopereze cu o platforma de 

lucru. Sarcinile principale pe care manipulatorul trebuie sa le realizeze sunt: 

 – încarcarea platformei de lucru cu elemente suport; 

 – luarea elementelor de bolta de pe platforma şi montarea acestora; 

 – luarea elementelor laterale de pe platforma şi montarea acestora. 

Sarcinile minime descrise mai sus necesita un concept de manipulator complet nou. Obiectivul a 

fost proiectarea unui manipulator compact cu un minim de infrastructuri necesare. În figura 1.20. se prezinta 

un manipulator de montare a elementelor de suport ale galeriei în minele de carbune şi structura sa 

cinematica. Ideea de baza a conceptului a fost utilizarea ultimului element suport ca punct fix pentru 

manipulator. Aşadar, manipulatorul are doua grippere egale. Fiecare gripper poate fi folosit ca baza a 

manipulatorului şi pentru mânuirea elementelor suport. Cu un gripper, manipulatorul se prinde de un element 

suport. Pentru mobilitatea necesara, manipulatorul are 6 axe, o axa de translatie şi 5 de rotatie. 

Fiecare element, de bolta sau lateral, este plasat de un manipulator separat.Manipulatorul îşi prinde 

gripperul liber de urmatorul element suport şi deschide celalalt gripper. Cu acest gripper liber, manipulatorul 

se prinde de urmatorul element (fig. 1.21.). 
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Fig. 1.21. Manipulator minier 

Cele 3 faze de concepere, constructie şi implementare a robotilor în practica miniera la noi în tara 

apartine mai mult preocuparilor prezentului, cercetând posibilitatile deservirii rampelor puturilor de roboti 

minieri cu inteligenta artificiala, dotati cu senzori vizuali şi auditivi, efectuarii operatiilor auxiliare în 

exclusivitate de roboti minieri, supravegherii de pe benzile transportoare cu roboti portali, efectuarii curatirii 

frontului de lucru dupa ce s-a executat cursa de taiere a combinei, curatirea vagonetilor de mina, roboti 

pentru puşcare şi încarcare cu explozivi a gaurilor de mina, robotul computerizat pentru urmarirea traficului 

de vehicule în cariere, transformarea sectiilor de sustinere mecanizate în roboti şi automatizarea completa a 

abatajului minier. 

 Implementarea robotilor în mineritul românesc în momentul de fata înseamna transformarea unor 

maşini şi instalatii miniere în cel mai simplu robot, pastrând în general structura metalo-constructiva de baza. 

1.5.5 Roboti industriali în sectoarele de sudura 

Fig.1.22 Robot de sudurA              

 
 
 

 

 

1.6 Perspectivele de 

dezvoltare şi impementare a  robotilor in industrie 

În robotii industriali s-a investit mult, bani, timp, inteligenta, etc. Cercetarile referitoare la 

componentele robotilor, în special în domeniul senzorilor, se desfaşoara în cele mai dotate laboratoare din 

lume. Generatia a treia de roboti a patruns în productie în putine locuri înca, însa perspectivele de aplicare 

sunt extrem de largi. Concurenta acerba dintre constructorii de roboti face ca aproape în fiecare an sa apara 

modele noi de roboti, cu performante mai ridicate şi adaptate superior la necesitatile industriale. 

Firma Yaskana Electric Corporation din Japonia, una din liderii mondiali privind cifra de afaceri 

rezultata din vânzarea de roboti industriali; produce în jur de 300 de roboti pe luna. Noutatile la Yaskana sunt 

robotul Motoman SV16, care poate manipula 16 kg., destinat în special manipularii pachetelor, NY 400, robot 

greu ce poate manipula 400 kg şi Laser World, un robot pentru taierea  şi sudarea materialelor cu laser. O alta 

oferta recenta este gama de roboti poliarticulati (6 axe) destinati pentru sudarea cu arc, Motoman 

KS3/K6SB/K10S (cu sarcina maxima 3,6, respectiv 10 kg). 
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Fanuc Ltd firma a carei sediu principal se afla la Yamanashi în Japonia are în fabricatie cea mai 

diversificata gama de roboti, de la roboti pentru vopsire, de sudare cu arc şi laser, la roboti de asamblare şi 

paletizare. Dupa unele informatii mai recente, Fanuc pare sa fi trecut în fruntea producatorilor de roboti 

industriali, cu o productie anuala de peste 6000 de roboti. 

Printre noutatile produse la aceasta firma se gasesc robotul S6, poliarticulat cu 6axe, brat prelungit, 

capacitate de manipulare de 6 kg, constructie compacta adaptabila pentru spatii de productie restrânse şi 

S420i poliarticulat, cu 6 axe, destinat în special manipularilor, care initiaza seria ”i” a robotilor Fanuc. 

Kawasaki, important producator japonez de roboti industriali, cu o productie de aproximativ 3000 de  

roboti industriali în 1993 se afla în plina expansiune pe piata Asiei şi Europei. În ultimii 2 ani a produs roboti de 

manipulare J15, J30 şi J40 (cu 15, 30 şi 40 kg capacitate de ridicare) cu variante pentru sudarea cu arc, roboti 

U100 pentru manipulare şi cu variante pentru sudare prin puncte, poliarticulati cu un volum mare al spatiului 

de lucru. 

Alti producatori japonezi de roboti industriali sunt: Hitachi, Matsushita Panasonic, Mitsubishi Electric, 

Yamaha.În Europa, robotii se produc disperat, în aproape toate tarile puternic industrializate. Unul din marii 

producatori europeni de roboti industriali este firma suedeza ABB. În 1974 producea primului robot cu 

actionare electrica. În 1985 a cumparat partea care producea roboti industriali a firmei norvegiene Trallfa. AAA 

Robotics din Suedia şi AA Trallfa Robots din Norvegia sunt principalele filiale ale grupului ABB, având ca 

principala activitate conceperea şi producerea de roboti industriali, sisteme robotizate şi prestatii în domeniul 

roboticii. 

Ultimele noutati la ABB sunt robotii IRB 1400, 2400, 3400, 3600, 6000, roboti poliarticulati, cu 6 axe, 

dotati cu un nou şi performant sistem de comanda.O recenta aparitie a firmei italiene COMAU este robotul 

Tricept, destinat montajului, cu capacitate de manipulare de 150 kg. Robotul S2 este un robot poliarticulat cu 

6 axe, cu capacitate de manipulare de 8 kg, bine adaptat la sudare, dar poate fi folosit şi la montaj, eventual 

manipulari. S3 este un robot poliarticulat cu 4 sau 5 axe cu capacitate de transport de 10 kg.Firma europeana 

STAÜBLE din Elvetia, fondata din 1892 a început în 1998 sa produca gama de roboti poliarticulati Puma 

500/520.În 1992 a lansat o noua generatie de roboti industriali: RX (RX 130/170/200) poliarticulati, cu 6 axe, 

adaptabili la o gama larga de lucrari.SUA ramâne un mare producator mondial de roboti industriali. Una din 

firmele care ocupa un loc aparte datorita vânzarii de roboti industriali şi sisteme de comanda este Adept 

Tehnology. Adept s-a remarcat prin fabricarea primului robot cu antrenare directa numit Adept One. Adept s-a 

orientat cu prioritate spre productia de roboti mai simpli, cu 4 axe destinati în special montajului 

.Din punct de vedere la partii mecanice, s-ar parea ca în 2000 nu se vor mai produce mari surprize, 

dar sistemul senzorial, partea de comanda şi programare s-ar putea sa sufere schimbari importante 

cunoscându-se cercetarile intense care se fac în acest domeniu. Sistemul de comanda şi simplitatea 

limbajului de programare adoptat de constructor poate sa fie hotarâtor în decizia de alegere a unui anumit tip 

de robot. 

ROBOTI MOBILI 
 Configuraţii tipice pentru mişcarea robotului 
 
 Acurateţea măsurătorilor odometrice pentru determinarea poziţiei fixe este rezultatul indirect al 
designului cinematic al vehiculului. Datorită relaţiei strânse dintre modelul cinematic şi acurateţea poziţionării, 
se ia în considerare în primul rând designul cinematic înainte de a se încerca îmbunătăţirea acurateţii . Din 
acest motiv, în cele ce urmează vom prezenta câteva dintre cele mai populare scheme cinematice. În partea a 
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doua a acestei lucrări vom trata câteva metode de reducere a erorilor odometrice, recent elaborate, pentru 
câteva dintre aceste scheme de vehicule. 
 
  Acţionarea  diferenţială 
 
 Figura 2.6. ilustrează un robot mobil cu acţionare diferenţială tipică, platforma LabMate, fabricată de 
TRC. În această schemă encoderele diferenţiale sunt montate pe cele două motoare pentru a număra rotaţiile 
roţii. Robotul poate efectua recunoaşterea poziţiei folosind simple ecuaţii matematice, calculând poziţia 
momentană a vehiculului relativ la o poziţie de start cunoscută. 
 

 
Figura 2.6: Schemă tipică a unui robot mobil cu acţionare  
                   diferenţială (vedere de jos) 
 
 Pentru explicitare, vom prezenta ecuaţiile odometrice [Klarer, 1988; Crowley and Reignier, 1992]. 
Presupunând că la intervalul dorit I traductorul roţii din stânga şi cel din dreapta arată incrementele de impuls 
NL, respectiv NR. Considerăm că: 

enm CnDc  /            (2.2) 

unde: 
cm – factor de conversie care codifică impulsurile traductorului în deplasare liniară a roţii; 
Dn – diametrul nominal al roţii (în mm); 
Ce – rezoluţia traductorului (în impulsuri/ rotaţie); 
n – raportul de transmisie al reductorului dintre motor (unde traductorul este amplasat) şi roata de acţionare. 
 Putem calcula distanţa incrementală parcursă de la roţile stângă şi dreaptă, UL,i şi UR,i, conform 
relaţiei: 

iRLmiRL NcU ,/,/             (2.3) 

şi deplasarea incrementală liniară a centrului de greutate, notat UI: 
        Ui = (UR - UL)/2                     (2.4) 

Apoi, calculăm schimbarea incrementală de orientare a robotului: 
        i = (UR - UL)/b           (2.5) 

unde b este lungimea dintre centrele roţilor din faţă şi spate, în mod ideal măsurată ca distanţă dintre cele 
două puncte de contact, dintre roţi şi podea. 
 Noua orientare relativă a robotului I poate fi dedusă din: 

   i = i-1+i                       (2.6) 
iar poziţia relativă a centrului de greutate este: 

xi=xi-1+Uicosi          (2.7a) 
yi=yi-1+Uisini,          (2.7b) 

unde xi, yi sunt poziţiile relative ale punctului central c la momentul i. 
 
Acţionarea triciclu 

 
 Configuraţia de acţionare triciclu (fig. 2.7) implicând o singură roată acţionată (cea din faţă) şi două 
roţi pasive, în spate (sau invers) este destul de comună în aplicaţiile AGV datorită simplităţii constructive. În 
ceea ce priveşte măsurătorile odometrice, se foloseşte un traductor de unghi de direcţie, recunoaşterea 
poziţiei este echivalentă cu a unui vehicul condus prin metoda Ackerman, unde roata de direcţie înlocuieşte 
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imaginara roată centrală . In acelaşi timp, dacă odometria diferenţială a punţii din spate este utilizată pentru a 
determina direcţia de mişcare, soluţia este identică configuraţiei cu acţionare diferenţială . 
 O problemă asociată acţionării triciclu este aceea că centrul de greutate al vehiculului tinde să se 
mute în afara roţii din faţă la traversarea unei suprafeţe înclinate, cauzând o pierdere de tracţiune. Ca în cazul 
schemei de conducere Ackerman, unele 
Figura 2.7: Configuraţia acţionării triciclu implică o roată direcţională 

şi două roţi pasive, putând genera informaţii despre distanţa parcursă 
direct de la un traductor de unghi de direcţie sau indirect, prin  
odometrie diferenţială  
 
defecţiuni şi inducerea de erori de deplasare sunt posibile când se acţionează direcţia în timpul în care 
platforma nu se mişcă.    
 
 
 Conducerea Ackerman 
 
 Utilizată aproape exclusiv în industria automobilelor, conducerea Ackerman este destinată a asigura 
rotirea roţii faţă interioare cu un unghi uşor mai ascuţit decât roata exterioară la viraje, eliminându-se astfel 
alunecările anvelopei induse de geometria suprafeţei de rulare. Aşa cum se arată în fig. 1.8, axele extinse ale 
celor două roţi din faţă se intersectează într-un punct comun aflat pe axa extinsă a arborelui din spate.  Planul 
determinat de punctele trasate de centrul fiecărei roţi pe direcţia de mers este, în acest caz, un set de arce 
concentrice în jurul acestui punct central al rotaţiei, P1, şi (ignorând orice acceleraţie centrifugă) toţi vectorii de 
viteză instantanee vor fi tangenţi la aceste arce. Astfel de geometrie de conducere poate satisface ecuaţia 
Ackerman [Byrne et al,. 1992]: 

ctgi-ctg0=d/l                    (2.8) 
unde: 
i – unghiul relativ de direcţie al roţii interioare; 
0 – unghiul relativ de direcţie al roţii exterioare; 
l – distanţa dintre centrele roţilor faţă şi spate; 
d – distanţa dintre roata stânga şi dreaptă. 
 
 Pentru uşurinţa calculelor, unghiul de direcţie al vehiculului SA poate fi văzut ca un unghi asociat 
unei roţi centrale localizată în punctul de referinţă P2, ca în fig. de mai jos. SA poate fi exprimat fie prin 
intermediul unghiului de direcţie interior, fie exterior (i sau o): 

        iSA ctg
l

d
ctg  

2
          (2.9) 

sau, alternativ, 
 

        
l

d
ctgctg oSA 2

  .        (2.10) 
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 Metoda de conducere Ackerman oferă o soluţie odometrică cu o destul de bună acurateţe, fiind 
alegerea pentru vehicule autonome de exterior. Această implementare presupune utilizarea unui motor diesel 
sau cu benzină cuplat la o transmisie manuală sau automată, cu tracţiune integrală prin o cutie de transfer, un 
diferenţial, şi o serie de articulaţii cardanice. Un exemplu reprezentativ îl constituie prototipul HMMWV de la 
USMC Tele-Operated Vehicle (TOV) Program [Aviles et al., 1990]. Din perspectiva militară, siguranţa în 
funcţionare şi fiabilitatea componentelor, îl recomandă. Probleme semnificative ale interfeţei pot fi întâlnite, 
oricum, la adaptarea vehiculelor deja existente, destinate a fi conduse de om, pentru a putea fi operate prin 
telecomandă sau prin computer. 
 

Fig. 2.8: In conducerea Ackerman a vehiculelor, axele extinse pentru  
toate roţile se intersectează într-un punct comun. 
  

 
 

 
 Acţionarea sincronă 

 
 O configuraţie inovatoare, cunoscută sub numele se acţionare sincronă implică 3 
sau mai multe motoare cuplate mecanic astfel încât toate se rotesc în aceeaşi direcţie, cu 
aceeaşi viteză, care pivotează simultan în jurul propriilor axe de direcţie la execuţia unui 
viraj. Această conducere şi sincronizarea acţionării oferă acurateţe odometrică 
îmbunătăţită, prin reducerea alunecării, fiecare roată generând vectori de forţă egali şi 
paraleli, în orice moment. 
Sincronizarea mecanică poate fi realizată în diferite moduri, cel mai uzual folosind un lanţ, curea de transmisie 
sau cutie de transmisie. Universitatea Carnegie Mellon a implementat o versiune electronică de sincronizare 
pe unul din roboţii proprii din seria Rover, cu motoare de angrenare pentru fiecare din cele trei roţi. 
Configuraţiile folosind lanţ sau curea de transmisie suferă degradarea acurateţii conducerii, datorită distribuţiei 
inegale ale jocului, care variază funcţie de încărcare şi direcţie de rotaţie. În concluzie, la strâmtarea lanţului 
sau curelei de distribuţie pentru reducerea jocului, roţile individuale trebuie realiniate. Aceste probleme sunt 
eliminate folosind o transmisie complet închisă, care reduce de asemenea şi zgomotele sau împrăştierea de 
particule, ultima fiind foarte importantă în aplicaţiile pentru încăperi curate. 
 Un exemplu de acţionare cu trei motoare şi curea de transmisie este prezent în robotul Sentry 
fabricat în trecut la Denning Mobile Robots, Woburn, MA, iar acum la Denning Branch Robotics International 
[DBIR]. Referindu-ne la figura 2.9, controlul tracţiunii este efectuat prin trei coloane de direcţie la pneurile de 
cauciuc. Axul motorului de acţionare este cuplat mecanic la axul fiecărei coloane de direcţie printr-o curea de 
distribuţie rezistentă pentru a asigura operarea sincronă. O a doua curea de distribuţie transmite rotaţia 
motorului de direcţie  la cele trei coloane de direcţie, permiţându-le acestora să pivoteze sincron până la 360. 
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Fig. 2.9:O configuraţie de acţionare sincronă cu 4 roţi: 
a) vedere de jos; 
b) vedere de sus. 
Montajul din partea superioară a robotului Sentry este cuplat mecanic la 

mecanismul de direcţie într-o manieră similară celei ilustrate în fig. 1.9, şi e orientat 
întotdeauna în direcţia de deplasare. Configuraţia în trei puncte asigură o bună stabilitate şi 
tracţiune, în timp ce diametrul mare al roţilor de acţionare permite o mai bună escaladare a 
obstacolelor, pentru modelele concepute a lucra în mediu extern. Dezavantajele acestei 
implementări include erori de odometrie, introduse de slăbirea curelelor de distribuţie ca şi 
de forţele de frecare reacţionare exercitate de suprafaţa de lucru la întoarcerea în loc. 

Pentru a preveni aceste probleme, robotul Cybermotion K2A Navmaster foloseşte 
configuraţie cu transmisie închisă, prezentată în fig. 2.10. şi 2.11. Când robotul este 
antrenat  într-un viraj, roata implicată se roteşte în direcţia corespunzătoare minimizării 
uzurii pardoselii şi anvelope, consumul de energie şi alunecarea. Se observă că pentru o 
compensare corectă, cuplajul de transmisie de pe axul roţii trebuie să fie situat după 
arborele conducător al acesteia.  

Ecuaţia care guvernează metoda alunecării minime este [Holland, 1983]: 

     
r

r

B

A '

            

(2.11) 
unde: 
 A – numărul de dinţi de pe roata dinţată conică a arborelui conducător; 
 B – numărul de dinţi de pe roata dinţată conică a axei roţii; 
 r’ – offsetul roţii de la axa de pivotare (distanţa dintre centrul roţii şi centrul 
arborelui conducător); 
 r – raza roţii. 

 
Fig. 2.10: Compensarea alunecării în viraje este realizată folosind  
                o transmisie prin roti conice dinţate, la cele trei roţi ale robotului  
               K2A Navmaster  
  
Un inconvenient al acestei metode se manifestă prin stabilitatea laterală mai 

scăzută, când o roată este rotită sub vehicul. Cybermotion a îmbunătăţit varianta K3A, 
schema de realizare rezolvând această problemă (chiar cu o distanţă mai mică între roţile 
faţă şi spate), încorporând un montaj cu roţi duble la fiecare picior [Fisher et al., 1994]. 
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Roţile duble se poziţionează în direcţii opuse celei de pivotare a piciorului în viraj, iar 
buna stabilitate este menţinută în acest exemplu de mişcarea exterioară a roţii adiţionale. 

Calculele odometrice pentru acţionările sincrone sunt relativ simple; direcţia de 
deplasare a vehiculului este derivată din mărimea traductorului de unghi de direcţie, în 
timp ce poziţia în sensul mişcării rezultă din: 

e
e

R
C

N
D

2
             (2.12) 

 
 
 
unde:  

 D = deplasarea vehiculului de-a lungul căii de rulare; 
 N = impulsurile măsurate de traductorul de pe arborele motorului; 
 Ce = impulsurile traductorului pe rotaţia completă a roţii; 

Re = raza efectivă a roţii; 
 

  
Fig. 2.11 a)modelul Cybermotion 
                                                                     b) Modelul Denning Se K2A 
  
 
 Acţionarea omnidirecţională 

 
Soluţia odometrică  pentru configuraţiile prezentând mai multe grade de libertate 

(MDOF –multi-degree-of-freedom) este similară cu cea pentru acţionare diferenţială, cu 
informaţii despre poziţie şi viteză transmise de traductoarele situate pe axul motorului sau 
pe roată. Pentru exemplul cu trei roţi ilustrat în figura 2.12, ecuaţiile mişcării implicând 
descompunerea vitezelor individuale ale motoarelor în componentele vitezei Vx şi Vy  în, 
sunt următoarele [Holland, 1983]: 
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          (2.13) 
unde: 
 Vi = viteza tangenţială (normală) a roţii i; 
 ωi = viteza de rotaţie a motorului i; 
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 ωp = viteza rotaţiei bazei în jurul axei pivot; 
 ωr = raza efectivă a roţii; 
 ωR = offsetul efectiv al roţii măsurat de la axa pivot. 
 

 
Fig. 2.12: a. Schema ansamblului folosit de Veterans Administration, 
scaun pe rotile omnidirecţional; 
b. Vedere de sus a bazei, arătând orientarea relativă a  
componentelor în configuraţia cu trei roţi. 
 
  
  Vehicule cu mai multe grade de libertate (MDOFV) 
 
Vehiculele cu mai multe grade de libertate au multiple motoare de acţionare şi 

direcţionare. Există diferite scheme de realizare posibile. De exemplu, HERMIES-III, o 
platformă sofisticată proiectată şi realizată de Oak Ridge National Laboratory [Pin et al., 

1989; Reister et al., 1991; Reister, 1991] are două roţi conducătoare care sunt de asemenea 
şi de direcţie (fig. 2.13). Cu 4 motoare independente, HERMIES-III este un vehicul cu 4 
grade de libertate. 

 
 
Configuraţiile MDOF dovedesc o bună manevrabilitate în spaţii înguste, în 

comparaţie cu sistemele mobile cu 2 grade de libertate, dar sunt greu de controlat datorită 
structurii lor greoaie. Problemele rezultate includ alunecarea roţilor, reducându-se astfel 
precizia odometrică. Recent, Reister şi Unseren au introdus un nou algoritm de control, 
bazat pe Controlul forţei. Cercetătorii au raportat o reducere substanţială în derapajul 
roţilor pentru platforma lor cu două roţi de acţionare / două roţi de direcţie, rezultând într-o 
îmbunătăţire a acurateţei cu 20 de unităţi. Oricum, experimentele pe care se bazează aceste 
rezultate au evitat direcţionarea şi acţionarea simultană a celor două roţi. În acest fel, 

Fig. 2.13: Platforma cu 4 grade de 
libertate se poate deplasa în toate 
direcţiile, inclusiv în laterală şi pe 
diagonală. Dificultatea constă în 
coordonarea celor 4 motoare pentru a 
evita alunecarea (derapajul). 
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problema critică a coordonării controlului simultan şi în timpul tranziţiei, pentru toate cele 
4 motoare, a fost complet evitată.  
 Unique Mobility, Inc. a construit un vehicul cu 8 grade de libertate, pentru U.S. Navy, sub o licenţă 
SBIR (fig. 2.14). Inginerii acestei companii au menţionat dificultăţi în conducerea şi controlul celor 8 motoare. 

Fig. 2.14: Platformă cu 8 grade de libertate şi patru roţi individual 

acţionate şi direcţionate. Platforma a fost proiectată de Unique Mobility, Inc. 
 
 Vehicul cu mai multe grade de libertate,  
cu sistem de pârghii adiţional 
 
Pentru a preveni problemele legate de controlul şi derapajul excesiv al roţilor 

descrise mai sus, cercetătorii de la Universitatea Michigan au proiectat un vehicul MDOF 
unic, ilustrat în fig. 1.15 şi 1.16 [Borenstein, 1992-1995]. Acest vehicul conţine doi roboţi 
cu acţionare diferenţială LabMate [TRC]. Cei doi LabMates, referite aici prin denumirea 
de “cărucioare”, sunt conectate printr-un sistem complementar de pârghii şi două racorduri 
rotaţionale, pentru un total intern de 3 grade de libertate.  

Scopul sistemului de pârghii adiţionale este de a adapta erorile de control 
momentane, fără transferul vreunei reacţiuni ale forţelor reciproce dintre cărucioare, în 
acelaşi timp eliminând derapajul excesiv raportat de vehiculele MDOF. Pentru că se 
elimină acest derapaj, vehiculul MDOF cu sistem de pârghii complementare este cu un 
ordin sau două mai precis decât alte vehicule MDOF, şi la fel de precis, ca şi vehiculele cu 
2 grade de libertate. 
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  Vehicule cu şenile 

 
 O altă configuraţie de acţionare pentru roboţi mobili foloseşte şenile în locul 
roţilor. Această implementare foarte simplă de acţionare diferenţială este implementată 
folosind şenilele vehiculelor blindate sau buldozerelor. Astfel de configuraţii oferă însă o 
slabă informaţie de poziţie. Din acest motiv, ele sunt implicate în general numai în 
aplicaţiile robotice tele-operate, şi nu în cele automatizate, şi anume acolo unde capacitatea 
de a escalada denivelările solului este mult mai importantă decât exactitatea informaţiei 
odometrice. Un exemplu concludent îl constituie roboţii cu acţionare cu şenile 
telecomandaţi, destinaţi înlăturării proiectilelor explozive. Figura 2.17 ilustrează platforma 
Remotec Andros V, convertită complet pentru aplicaţii total automatizate:  
 
 
 

 

 

Fig. 2.15: Sistemul de pârghii adiţionale 
foloseşte două traductoare absolute, rotaţionare, 
şi un traductor liniar pentru a măsura orientarea 
şi distanţa de separare dintre cele două 
platforme.. 

Fig. 2.16: Vehiculul MDOF al 
Universităţii Michigan are o acţionare 
duală diferenţială, cu platforme cu mai 
multe grade de libertate, de tip 
LabMate. Cele două platforme sunt 
legate între ele printr-un sistem de 
pârghii.  

Fig. 2.17: Un vehicul Remotec Andros V, cu acţionare 
diferenţială prin şenile şi control computerizat, la 
Universitatea Michigan. Din cauza lipsei de feedback 
al informaţiei odometrice, acestea sunt folosite rar 
(sau chiar de loc) în aplicaţii complet automatizate.  
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CAPITOLUL l I 

SISTEMUL MECANIC AL ROBOTULUI  

Manipulatorul antropomorf, analogie cu braţul uman 

Sistemul mecanic al robotului reprezintă partea care realizează deplasarea obiectelor in 
spaţiu si in acelaşi timp da forma robotului. Adesea partea mecanica se numeşte manipulator. 
Daca manipulatorul are forma braţului uman se zice ca este ANTROPOMORFIC. O forma 
simplificata a braţului uman poate fi redusa la schema următoare: 

UMĂR 
COT 

PALMA 

DEGETE 

 

A (sferica) 
B (cilindrica) 

C (cilindrica) 

(cilindrice) 

(simple) 
(simple) 

ÎNCHEIE
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Braţul are un număr de 19 elemente si 18 cuple. Daca consideram cuplele cu gradele de 
mobilitate următoarele: 

A- 3 grade 
B, C, D, E, F, G, H - 2 grade 
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R - l grad rezulta 

un total de 27 grade de mobilitate. 
In realitate un robot nu poate realiza ceea ce poate face mana umana, iar pentru anumite scopuri 

acest lucru nici nu este necesar. Se impun simplificări in primul rând la numărul de degete. 
Cercetările arata ca scăderea dexterităţii de prindere a obiectelor in raport cu numărul de degete este 
redusa pana la 3 degete si chiar numai cu 2 degete efectul de prindere este acceptabil. 

Nr. degete Dexteritate % 

5 100 
4 99 
3 90 
2 40 

Acesta conţine 4 segmente si 3 cuple de rotaţie. Se asigura astfel o mişcare planara sau 
spaţiala după necesitaţi. 

Sa consideram un obiect având o anumita forma si care trebuie manipulat de către ROBOT. 
Se vor desfăşura următoarele operaţii: 

a) Prinderea obiectului cu ajutorul gripperului. 
b) Deplasarea acestuia pana in punctul final de destinaţie. 
c) Orientarea obiectului pentru a putea fi potrivit in locul de destinaţie. 
d) Eliberarea obiectului prin desfacerea gripperului. 

Aceste operaţii pun in evidenta următoarele referitor la structura unui ROBOT: 
• Exista un mecanism care are rol de deplasare, numit si mecanism de poziţionare sau 

generare a traiectoriilor. 
• Exista un mecanism de orientare a obiectului manipulat. 
• Exista un mecanism de prindere/desprindere numit gripper, graifer, mecanism de 

prehensiune. 

In consecinţa exista 3 mecanisme in componenta manipulatorului care asigura 3 funcţii: 
a) Mecanismul de poziţionare sau generare a traiectoriilor (deplasare) care realizează 

deplasarea obiectului dintr-un punct in altul. 
b) Mecanismul de orientare, care realizează orientarea obiectului in locul de depunere. 
c) Mecanismul   de   prehensiune   (gripper)   care   realizează   prinderea/desprinderea 

obiectului. 

1.1. Grade de mobilitate, spatii de lucru 

Mecanismul de poziţionare se mai numeşte mecanism de ghidare si are nevoie de minim 3 
posibilităţi de mişcare. Mecanismul de orientare are nevoie in cazul general de inca 3 posibilităţi 
de mişcare. Prinderea/desprinderea se considera o jumătate de grad si nu se număra. 

Pentru a realiza funcţiile necesare unui robot, un mecanism are nevoie de minim 6 posibilităţi 
de mişcare. 

Definiţie: 
Gradul de libertate a unei cuple este numărul maxim al mişcărilor pe care aceasta le poate 

realiza. In cazul general acestea sunt L=6 (3 translaţii si 3 rotaţii). 
Definiţie: 



 35 

Se numeşte grad de mobilitate a unui manipulator numărul total de mişcări pe care le poate 
realiza in raport cu un sistem de referinţa. 

In cazul in care robotul executa operaţii in plan sau orientarea/poziţionarea este simpla, 
numărul gradelor de mobilitate poate sa scadă sub 6. 

Daca robotul trebuie sa aibă acces in spatii inchise, sa ocolească anumite obstacole, numărul 
gradelor de mobilitate va creste peste 6. 

Fiecare din cele 3 mecanisme indeplineste o anume funcţie in cadrul operaţiilor pe care le face 
robotul si anume: 

a) Funcţia de poziţionare este realizata de mecanismul de poziţionare; 
b) Funcţia de orientare este realizata de mecanismul de orientare; 
c) Funcţia de prehensiune este realizata de mecanismul de prehensiune sau gripper. 
Se numeşte punct caracteristic al robotului un punct in centrul de masa al piesei ce se 

mişca cu braţul robotului. 
Se numeşte spaţiu de lucru al robotului totalitatea punctelor prin care poate trece punctul 

caracteristic in procesul de lucru. Se numeşte spaţiu de coliziune mulţimea poziţiilor pe care le 
poate ocupa manipulatorul impreuna cu obiectul de dimensiune maxima pe care acesta ii 
manipulează. 

 
 
Se numeşte spaţiu de siguranţa un spaţiu suplimentar adăugat spaţiului de coliziune. 

Spaţiul de pericol este suma spaţiului de coliziune si de siguranţa. 
Spaţiul de coliziune este format din spaţiul de lucru si cel neutilizat. Spaţiul care rămâne in 

jurul robotului fără a fi utilizat dar in care ar putea sa se găsească braţul se numeşte spaţiu 
neutilizat. Spaţiul de coliziune impreuna cu spaţiul de siguranţa se numeşte spaţiul de pericol. 

In exemplul de mai jos se prezintă cele definite pentru un robot. 
maşina unealta 

spaţiu neulilizat spaţiu,de lucru

spaţiu de coliziune

 sPaţi.u de siguranţa 

 

1.2. Funcţiile sistemului mecanic al robotului 

Transportor 
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realizează spaţiul de lucru al robotului. In figura de mai jos mecanismul cu doua 
cuple de rotaţie de clasa cs realizează spaţiul de lucru ca Măsurătoarea cercurilor 
produse de elementul 2. 

 

Fig.1.4. Spaţiul de lucru al unui robot cu doua elemente 

• Mecanismul de orientare poate avea  l, 2, 3 grade de mobilitate in raport de 
complexitatea poziţionării obiectului. 

Exista trei tipuri de mecanisme de orientare: 
• cu mişcări independente, acestea au fiecare cate un servomotor; 
• cu mişcări dependente, când mişcarea se transmite de la un singur arbore, celelalte l, 

2 mişcări facandu-se prin transmisii depinzând de aceasta. 
• Mecanismele de orientare tip trompa de elefant sunt formate din elemente articulate 

4-6 bucăţi, cuple sferice, cabluri si arcuri. Daca consideram un mecanism de orientare 
cu 3 grade de libertate atunci se definesc unghiurile de serviciu de tip RPY (Roii, 
Pitch, Yaw) - preluate din marina (Ruliu, Tangaj, Deriva). 

Roii (Ruliu) 

  

V- 

Fig.1.5. Mecanismul de orientare al robotului 

• Mecanismul de prehensiune realizează operaţia de prindere si solidarizare a 
obiectului cu manipulatorul iar după terminarea mişcării desprinderea de acesta. 
Aceste operaţii care sunt sinonime cu ceea ce face mana umana constituie funcţia de 
prehensiune. Funcţia de prehensiune este un proces complicat daca obiectele ce se 
manipulează sunt pretenţioase si poziţionarea cere o anumita precizie. Prehensiunea 
consta din operaţiile de fixare/desfacere a gripperului de obiect. 

16 

 

 

Yaw (Denva) 
Pitch (Tangaj) 
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Pentru ca funcţia de prehensiune adică efectuarea operaţiei de prindere/desprindere sa 
poată fi realizata, este necesara realizarea celorlaltor doua si anume: poziţionarea (aducerea 
punctului caracteristic al robotului in coordonatele impuse x,y,z) care se realizează de către 
mecanismul de poziţionare si orientarea (centrarea) gripperului care se realizează de către 
mecanismul de orientare. 

Altfel spus: 
• Poziţionarea inseamna fixarea mecanismului de prehensiune pe poziţia obiectului de 

manipulat. Aceasta realizează o cupla de clasa ce, anulând pentru un moment toate 
gradele de libertate dintre manipulator si obiect. 

• Centrarea inseamna stabilirea unui contact intre mecanismul de prehensiune si obiect 
pe o poziţie particulara prestabilita (impusa). Daca poziţia impusa obliga ca un plan al 
obiectului sa se suprapună peste un plan al mecanismului, avem semicentrare, daca in 
plus  se impune ca o dreapta a obiectului  sa se suprapună peste o dreapta a 
mecanismului avem centrare-simpla, iar daca in plus un punct al obiectului se 
suprapune peste un punct al mecanismului avem centrare-complexa. 

După aceste operaţii anterioare urmează funcţia de prehensiune adică 
fixarea/desprinderea. Altfel spus: 

• Fixarea este o operaţie a mecanismului de prehensiune si inseamna anularea tuturor 
gradelor de libertate dintre mecanism si obiect. 

• Desprinderea care este operaţia inversa eliberează obiectul. Prin fixare se urmăreşte 
un contact in cel puţin 3 puncte. In cazul pieselor circulare se poate realiza cu 
mecanisme având 2 sau 3 degete, ca in fig.1.6: 

D 

 

a) b) c) 

Fig.1.6. Grippere cu degete 

In fig.l.6.c s-a prezentat un mecanism de prehensiune care realizează 
fixarea/desprinderea cu frânarea mişcării in scopul menţinerii forţelor de strângere constante, 
folosind culisele cu stift l, 2. Astfel forţele de frecare ce se nasc intre stiftul A si fereastra B 
realizează menţinerea constanta a strângerii. 

Alte modalităţi de realizare a mecanismelor de prehensiune sunt următoarele: 

 

a) pentru piese de dimesiuni variabile 

Fig.1.7. Mecanisme de prehensiune 
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b) pentru piese de dimensiuni aproape 
constante 
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Mecanismul din fig.l.7.a are proprietatea ca raportul forţei N si momentului M(N/M) este 
aproape constant in raport cu unghiul de rotaţie a, iar rapotul forţelor N/F din fig.l.7.b creste 
rapid cu unghiul de mişcare a. 

Primul este bun daca trebuie sa se apuce obiecte de dimensiuni diferite, al doilea este 
utilizat in cazul in care dimensiunile pieselor ce se manipulează au o variaţie redusa. Mecanismul 
din fig.l.6.b poate fi transformat pentru a realiza o forţa de strângere constanta prin introducerea 
unor arcuri. Degetele mecanismului de prehensiune pot fi rigide aşa cum s-a prezentat anterior 
sau deformabile. Deformarea poate fi de mai multe feluri: 

• cu bacuri moi, care au piese suplimentare ce se adaptează la forma obiectului 
(fig.l.9.a); 

• cu degete poliarticulate (fig.l.9.b), acestea deriva din mecanismele a, b anterioare 
prin reglarea strângerii; 

• cu bacuri reglabile (fig. l .9.c); 
• cu electromagneti (fig.l.9.d), pentru manipularea de piese metalice; 
• cu ventuze (fig.l.9.e), pentru parbrize; 
• cu vid (fig.l.9.f), impachetare etc. 

  

pilitura de fier 

a) 

  

xelectromagnet 

n n n n 
u u u u 

c) 

  

d) 

 

 

pungi de 
plastic 
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CAPITOLUL I I I 

 SISTEMUL DE ACŢIONARE AL 

ROBOTULUI 

3.0. Structura si funcţia sistemului de acţionare al robotului 

Sistemul de acţionare asigura mişcarea cuplelor cinematice ale robotului. Aceasta se realizează cu 
ajutorul motoarelor de acţionare, care pot fi de tip electric, pneumatic sau hidraulic. Robotii actuali au 
aproape in intregime motoare electrice de acţionare. 

Motoarele electrice de acţionare folosite sunt in general de doua feluri: de curent continuu (MCC) sau 
motoare pas cu pas (MPP). 

Structura sistemului de acţionare cuprinde: motorul, reductorul si driver-ul (dispozitivul de comanda 
locala al motorului). 

Driver-ul comanda alimentarea cu energie electrica pentru motor asigurând legătura cu sistemul de 
comanda al robotului. 

Motorul converteşte energia electrica in energie mecanica de mişcare a cuplelor, asigurând momentul 
necesar pentru invingerea forţelor rezistente si realizând o anumita traiectorie de mişcare. 

Reductorul face legătura intre motor si cupla cinematica in vederea adaptării mişcării braţelor la 
nevoile practice ale robotului. 

Schema bloc este data in fig.2.0: 
 

comenzi DRIVER tensiune MOTOR viteza REDUCTOR viteza/il   CUPLA 

  alimentare     

Fig.2.0. Schema bloc a sistemului de acţionare al robotului 

Funcţia de acţionare trebuie sa asigure momentul mecanic, deplasarea relativa si execuţia comenzii 
pentru cuplele cinematice ale robotului. Funcţia de acţionare este realizata de către sistemul de acţionare. 

Sistemele de acţionare realizează conversia energiei in mişcarea mecanica a cuplelor roboţilor. 
Acţionarea electrica este dominanta datorita avatajului energiei electrice si posibilităţilor de 

comanda pe care le au motoarele electrice. 
Acţionarea hidraulica este utilizata pentru a dezvolta puteri mari si a asigura o anumita compactizare 

a roboţilor iar cea pneumatica pentru sarcini reduse si mişcări elastice. 
Acţionarea electrica se realizează cu motoare de curent continuu având excitaţia in paralel sau mixta 

(serie-derivaţie), precum si motoare de curent continuu cu magneţi permanenţi daca nu este necesara o 
sarcina mare. Se utilizează peste tot unde este posibil motoarele pas cu pas. 

Daca se folosesc motoare de curent continuu este nevoie de un traductor pentru controlul poziţiei 
cuplei robotului, iar la motoare pas cu pas acest lucru nu este necesar. 

Sistemul de acţionare trebuie sa realizeze funcţia de acţionare, care inseamna asigurarea mărimilor 
cinematice ale cuplelor (n, a, x) si a momentelor mecanice necesare atingerii poziţiei impuse. 

Deoarece viteza motoarelor electrice de curent continuu este mare comparativ cu aceea pe care o 
necesita organele roboţilor, se folosesc reductoare de turaţie sau transmisii: cu lanţ, cu roti dinţate, cu 
melc, cu cabluri, etc. 

20 



 40 

Din punctul de vedere al poziţiei motoarelor acestea se pot afla inglobate in elementul mobil sau 
pe suportul fix al robotului. 

Comparând cele doua tipuri de motoare se pot pune in evidenta avantajele si dezavantajele acestora. 
Motoarele pas cu pas au următoarele avantaje: 

• cost scăzut; 
• robusteţe; 
• construcţie simpla; 
• siguranţa mare in funcţionare; 
• nu necesita intretinere; 
• pot fi folosite in multe aplicaţii; 
• nu necesita componente de reacţie; 
• funcţionează in aproape orice mediu; 
• mai sigure decât servo-motoarele. 

Motoarele pas cu pas sunt simplu de comandat in bucla deschisa. Necesita maxim sase terminale. 
Asigura un moment foarte bun la viteze mici, pana la de cinci ori momentul unui motor cu perii de aceeaşi 
dimensiune sau dublul momentului motorului fără perii echivalent. Aceasta adesea elimina necesitatea 
unui reductor. Un sistem acţionat cu motor pas cu pas este compact, cu anumite limite privind eroarea de 
poziţionare dinamica. 

Motoarele pas cu pas au următoarele dezavantaje: 
• apariţia rezonantei si timpi de setare relativ lungi; 
• imposibilitatea detectării pierderilor de paşi deoarece se lucrează in bucla deschisa; 
• consuma  acelaşi  curent  indiferent  de  sarcina  si  aşadar au tendinţa de  a  se 

supraincalzi; • 
• pierderile la viteza sunt destul de mari si pot duce la incalziri excesive, si adesea 

sunt zgomotoase (in special la viteze mari); 
• pot produce oscilaţii defazate inainte/inapoi, care sunt dificil de atenuat; 
• Exista o limita in privinţa dimensiunilor, si precizia de poziţionare depinde de partea 

mecanica. 
Multe dintre aceste dezavantaje pot fi depăşite utilizând comanda in bucla inchisa. 

2.1. Acţionarea cuplelor cu motor de curent continuu 

Vom analiza cazul acţionarii cu motor de curent continuu, care poate avea excitaţie serie, derivaţie, 
mixta sau cu magneţi permanenţi. Ultima varianta se rpezinta in figura următoare. 

 

Fig.2.2. MCC cu magneţi permanenţi 
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3.5. Acţionarea cuplelor cu motor pas cu pas 
Acţionarea cu motor pas cu pas (MPP) este foarte potrivita acolo unde este necesar un moment mare de 

transmis la viteza mica cum este cazul elementelor mecanismului de poziţionare sau a gripperului. 
Un MPP cu reluctanta variabila are pe stator 4 infasurari de curent continuu, iar rotorul are un număr de 

dinţi, de regula 20 ... 100, fig.2.39. In cazul cel mai simplu sfârşiturile bobinelor se leagă intre ele 
(X=Y=Z=W=nul). 

 consideram cazul motorului pas cu pas cu 4 faze, atunci exista 3 moduri de comanda 
• Secvenţa simpla (un impulsla un moment dat pe o singura înfăşurare) in ordinea 

1,2,3,4,1,... pentru un sens si 4,3,2,1,4,... pentru sens contrar. 
• Secvenţa dubla (doua impulsuri simultane pe doua infasurari consecutive) in ordinea 

12,23,34,41,12, ... pentru un sens sau 43,32,21,14,43, ... pentru inversare de sens. 
• Secvenţa   mixta   (un   implus   simplu   urmat   de   doua   impulsuri   simultane) 

1,12,2,23,3,34,4,41,1, ... . 
Alimentarea motorului pas cu pas se face cu implusuri având o anumita frecventa f 

(impulsuri/secunda). 
Caracteristica mecanica a motorului pas cu pas este dependenta dintre momentul la arbore si 

frecventa impulsurilor M=F(f). 
In general la motoarele pas cu pas, frecventa este variabila in domeniul [O ... 1500] [pasi/s]. 
Intre aceste doua frecvente se manifesta doua zone de rezonanta in care motorul pas cu pas are o 

funcţionare instabila, de regula la 100 pasi/s si 1000 pasi/s. 
Aceste doua zone trebuie eliminate din domeniul de lucru. 
Principiul de comanda al motorului pas cu pas consta dintr-un distribuitor de impulsuri si un 

amplificator de impulsuri (fig.2.41.). 

In fig.2.41 distribuitorul de impulsuri asigura reglarea frecventei prin intrarea F si sensul 
stânga/dreapta prin S/D=0/1 si regimul de STOP/MERS prin intrarea SEL. 
 

SEL S/D Funcţie 

0 0 STOP 
0 1 STOP 
1 0 STÂNGA 
1 1 DREAPTA 

Succesiunea impulsurilor la comanda simpla, dubla si mixta se prezintă in fig. 2.42. 

 

a. Comanda simpla 
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c.  

Sini» 

Fig.2.46. Motorul pas cu pas hibrid 

Numele deriva din faptul ca acesta combina principiile de funcţionare ale celorlalte doua tipuri de motoare (MP & 
RV). Acesta are statorul cu un număr de perechi de poli si rotorul cu magneţi permanenţi. Cea mai mare parte a 
motoarelor hibride sunt bifazate, deşi exista si variante cu 5 faze. O dezvoltare recenta o constituie motorul "hibrid- 
mărit", care foloseşte magneţi de focalizare a câmpului pentru a asigura o imbunatatire semnificativa a 
performantelor. 

Funcţionarea motorului hibrid este cel mai uşor de inteles analizând un model foarte simplu care va face 12 
paşi pe revoluţie, (fig.2.47.) 

 
Fig.2.47. Motorul pas cu pas hibrid cu 12 pasi/rev 

Rotorul acestui motor consta din doi poli cu trei dinţi pe fiecare. Intre cei doi poli se afla un magnet permanent 
care este magnetizat de-a lungul axei rotorului, făcând ca in mod alternativ un dinte sa fie polul nord si celalalt polul 
sud. Dinţii sud sunt deplasaţi la polii nord iar cei nord la polii sud. 

Statorul consta dintr-o carcasa având patru dinţi care acoperă intreaga lungime a rotorului, înfăşurările sunt bobinate 
pe dinţii statorului si sunt conectate in perechi. 

Daca prin nici una din Măsurările motorului nu curge curent, rotorul va avea una din poziţiile din figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. 
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SISTEMUL DE COMANDA AL ROBOTULUI 

3.6. Structura si funcţia sistemului de comanda al roboţilor industriali 

Funcţia de comanda a robotului are scopul de a genera un set de informaţii sistemului de acţionare in 
scopul deplasării cuplelor cinematice pentru a realiza un anumit obiectiv, pe baza informaţiilor preluate 
din mediul de lucru si a programului de funcţionare propriu. 

Din definiţie se vede ca funcţia de comanda trebuie sa asigure: 
• un set de informaţii (comenzi); 
• transmite comenzile (interfaţa) sistemului de acţionare printr-un dispozitiv de legătura 

si adaptor de semnale; 
• primeşte informaţii din mediul de lucru (traductoare); 
• realizează sarcinile de lucru (programe); 
• diagnoza, prognoza, flexibilitate. 
Funcţia de comanda este realizata de către sistemul de conducere (comanda) al robotului, care este 

un echipament de calcul, cel mai adesea un microcontroller denumit Programming Logic Control (PLC). 
Comanda robotului poate fi: secvenţiala (o cupla la un moment dat) sau continua (mai multe cuple 
simultan), manuala sau automata, in circuit deschis sau in bucla. 

VIDEO 

 

Fig.3.0. Structura sistemului de comanda al unui robot industrial 

Din punct de vedere fizic sistemul de comanda (PLC) este un modul independent care se conectează 
la robot printr-un cablu (C). Pentru a vehicula prin cablu semnale de comanda de putere redusa interfaţa se 
plasează in interiorul robotului, de regula in apropiere de sistemul de acţionare. 

Traductoarele (T) sunt plasate de regula in articulaţiile robotului cu excepţia dispozitivelor de vedere 
artificiala care se plasează in exterior, vizând obiectul (O) ce trebuie manipulat. 

Programarea si reprogramarea robotului ce asigura flexibilitate se face prin intermediul unui 
microcalculator de tip PC care este conectat la PLC. In acelaşi timp robotul poate fi comandat manual 
printr-o tastatura proprie T legata la PLC. 

Folosind tastatura proprie T a robotului acesta poate fi instruit sa execute un program de lucru prin 
metoda TEACH-IN. 

Un alt mod de programare manuala este prin deplasarea fiecărei articulaţii, memorarea poziţiei, apoi 
robotul va repeta mişcările, denumita programare repetitiva sau PLAY-BACK. 
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In cazul roboţilor ce executa mişcări secvenţiale simple si fără traductori comanda se face in circuit 
deschis, robotii complexi, cu senzori si traductoare, au comanda in circuit inchis. 

Din punct de vedere a modului de realizare a comenzii roboţilor se disting patru nivele ierarhice, si 
anume: 

• Nivelul decizional care stabileşte planul de acţiune al robotului corespunzător 
sarcinilor primite de la operatorul uman si modelul mediului pe care robotul ii 
construieşte după informaţiile primite din lumea reala prin intermediul senzorilor; 

• Nivelul strategic, care imparte planul de acţiune (repartizează) diferitelor elemente, 
grupe de elemente, pe diferite operaţii sau grupe de operaţii; 

• Nivelul tactic,  descompune fiecare  operaţie  sau grupa de  operaţii  in mişcări 
elementare ale cuplelor cinematice; 

• Nivelul de execuţie, care generează semnale de comanda pentru fiecare acţionare in 
parte. 

Toţi robotii cuprind primele doua nivele - de execuţie si tactic. 
Robotii de generaţia I au nivelele de execuţie si tactic. 
Robotii de generaţia II au in plus nivelul strategic. 
Robotii de generaţia III au in plus nivelul decizional. 
Indiferent de nivelul generaţiei, robotii trebuie sa permită accesul operatorului uman la toate 

nivelele ierarhice de comanda. 
Informaţia de decizie circula de la nivelul ierarhic superior spre nivelul de execuţie, iar informaţia de 

control despre modul in care au fost executate deciziile circula de jos in sus. 
Fiecare nivel ierarhic superior are un grad de generalitate mai mare fata de nivelul inferior si necesita 

un timp de prelucrare mai lung. 
Din punct de vedere a programului robotului la nivel de execuţie se foloseşte 

"microprogramarea" sau "logica-cablata", la nivelul tactic se foloseşte programarea in limbaj de 
asamblare, la nivel strategic programarea in limbaj de nivel inalt, iar la nivel decizional programarea in 
metalimbaj sau comunicare vocala. 

G3 
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Fig.3.1. Comanda ierarhizata pentru roboti industriali 
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Lumea reala asupra căreia acţionează robotul (mediu) este legata de acesta prin sistemul mecanic 
(manipulator) si traductorii si senzorii de control, precum si blocul de vedere artificiala prin camera 
videocaptoare. 

Sistemul de acţionare, care mişca cuplele manipulatorului, poate fi comandat la nivelul ierarhic 
NI prin butoane, ce se conectează printr-o interfaţa de butoane la sistemul de acţionare. De 
asemenea pentru conectarea la blocul de rivel ierarhic superior N2 se utilizează o interfaţa de acţionare. 

Nivelul ierarhic N2 realizează microprogramarea robotului si conţine tastatura de microcomenzi, 
interfaţa pentru tastatura si blocul de comanda microprogramat, acesta va genera semnalele de 
comanda spre interfaţa de acţionare (PLC). 

Robotii care au aceste doua nivele NI si N2 sunt de generaţia I, notat in schema cu G1. La acest nivel 
programarea este in limbaj de asamblare. 

Nivelul ierarhic următor N3 conţine blocul de repartizare plan pe operaţii, care este conectat 
printr-o interfaţa PC cu un microcalculator PC, care permite programarea in limbaj de nivel inalt a 
mişcărilor robotului in conformitate cu sarcinile ce trebuie realizate. 

La acest nivel programarea se face in limbaj de nivel inalt, adaptat la condiţiile robotului: BASIC, 
PASCAL. Uneori se alege un compromis folosind limbajul intermediar intre nivelul inalt si asamblare: 
C/C++. 

Robotii care au acest gen de comenzi se numesc de generaţia a Il-a, notata cu G2 si au suplimentar 
traductori si senzori de proximitate, poziţie, forţa, moment, mai rar senzori tactili. Având senzori aceşti 
roboti se pot adapta la mediu. 

La ultimul nivel ierarhic, N3, robotii dispun in plus de senzori de vedere artificiala prin intermediul 
unei camere video. 

Informaţia video este prelucrata si transformata in semnale numerice, cu ajutorul căreia se formează 
un algoritm de recunoaştere a formelor. 

Totalitatea informaţiilor primite de la senzorii obişnuiţi (proximitate, forţa, moment, poziţie) si 
cei tactili, precum si de la sistemul de veder artificiala permite robotului sa-si realizeze un model al 
lumii reale, model memorat in memoria RAM a microcalculatorului PC. Acest model este actualizat in 
mod curent in funcţie de informaţiile primite de la toţi traductorii robotului. 

Blocul planificator de operaţii exploatează acest model si impreuna cu informaţiile primite de la 
operatorul uman prin intermediul unui microcalculator de tip PC si o interfaţa corespunzătoare se 
generează informaţia de comanda spre nivelul N2 

De precizat ca la acest nivel se poate afla o reţea de calculatoare, iar operatorul comunica cu robotul 
printr-un metalimbaj apropiat de dialogul uman. Alte sisteme mai evoluate pot recunoaşte cuvinte si 
propoziţii simple si pot răspunde prin sinteza vorbirii. 

După cum se observa din schema bloc, robotii din generaţia I (Gl) au primele doua nivele, iar apoi 
toate celelalte generaţii inglobeaza aceste doua nivele. 

Fiecare generaţie inglobeaza structura de comanda a generaţiei anterioare, iar operatorul uman are 
acces la comenzile fiecărui nivel respectiv prin: BUTOANE, TASTATURA-MICROCOMENZI, 
TASTATURA-PC sau MICROFON. 

3.6. Utilizarea portului paralel standard 

Configuraţia portului paralel in mod PRINTER 
Portul paralel (PP) este cel mai utilizat port atunci când este necesar ca un calculator PC sa comunice 

cu un echipament extern, fără a fi necesara adăugarea de hardware suplimentar. 
Portul paralel se găseşte din punct de vedere fizic legat la un conector de 25 de pini (D-25) si este 

impartit in trei secţiuni: prima secţiune are 8 biţi, a doua secţiune are 5 biţi iar a treia 4 biţi. Acest port a 
fost destinat pentru deservirea imprimantei, motiv pentru care prima secţiune 
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de 8 biţi este destinata pentru trimiterea de date (output), a doua secţiune de 5 biţi este de stare a 
imprimantei (input) iar a treia de 4 biţi este de control (output). 

In cazul când portul paralel este folosit pentru conectarea imprimantei, el se numeşte LPT (line 
printer) si in acest caz cele 3 secţiuni sunt folosite in modul standard (SPP). 

Pentru a accesa cele trei secţiuni au fost atribuite adrese plecând de la o adresa de baza. Adresa de 
baza pentru portul LPT1 este in domeniul 378h ... 37Fh, de regula este aleasa prima 378h, deci celelalte 
vor fi 379h, 37Ah. Adresa de baza se afla Apusa in ROM-BIOS si poate fi citita la adresa 0000:0408h. 
In consecinţa vom apela secţiunea de date prin adresa 378h, secţiunea de stare prin adresa 379h iar 
secţiunea de control prin adresa 37Ah. 

Portul paralel a fost standardizat in anul 1994 sub denumirile: 
1. Mod compatibilitate 
2. Mod semioctet (Nibble) 
3. Mod octet (byte) 
4. Mod EPP (Enhanced Parallel Port) 
5. Mod ECP (Extended Compatibility Port) 

Modurile l, 2, 3 folosesc portul cu un hardware standard denumit port SPP (Standard Parallel Port), 
iar modurile 4, 5 folosesc hardware suplimentar asigurând o viteza mai mare de transfer. Cele mai folosite 
moduri sunt l, 4, 5 pe care le vom analiza in continuare. 

Modul SPP compatibilitate are structura ca in fig., din care se observa configuraţia portului pentru 
deservirea imprimantei. 

 

Nr.pin 
D-25 

Nr.pin 
Centronix 

SPP Direcţia 
Input/Output 

Secţiunea Logica Adresa 

2 2 DATAO Output DATE Normala 
3 3 DATAI Output DATE Normala 
4 4 DATA2 Output DATE Normala 
5 5 DATA3 Output DATE Normala 
6 6 DATA4 Output DATE Normala 
7 7 DATA5 Output DATE Normala 
8 8 DATA6 Output DATE Normala 
9 9 DATA7 Output DATE Normala 

BAZA 
+0 

(378h) 

10 10 Busy (D7) Input STARE Normala 
11 11 Acknowledge (D6) Input STARE Inversa 
12 12 Paper-Out (D5) Input STARE Normala 
13 13 Select In (D4) Input STARE Normala 
15 33 Error (D3) Input STARE Normala 

BAZA 
+1 (379h) 

1 1 Strobe (DO) Input/Output CONTROL Inversa 

14 14 Auto-Linefeed (Dl) Input/Output CONTROL Inversa 
16 31 Initialize (D2) Input/Output CONTROL Normala 
17 36 Select-Printer (D3) Input/Output CONTROL Inversa 

BAZA 
+2 

(37Ah) 

18-25 19-30 MASA (GND) 0 0 0 - 
In momentul punerii sub tensiune, acest port este configurat astfel: secţiunea de date -OUTPUT (8 

biţi), secţiunea de stare - INPUT (5 biţi) si secţiunea de control - OUTPUT (4 biţi). 
In felul acesta se asigura transferul datelor de pe magistrala DO, Dl, ..., D7 spre imprimanta 

(daca bitul BUSY=0), datele sunt citite de imprimanta atunci când bitul STROBE=0 pentru circa 5 
|J,s. Bitul BUSY=1 pana la terminarea citirii datelor, după care devine logic-0. Poate acum incepe un 
nou ciclu de trimitere date. 

Ciclul de transmisie este numit Centronix Handshake si constituie modul cel mai simplu de transmitere 
de date de la PC la imprimanta. 

In figura care urmează se prezintă ciclul Centronix impreuna cu paşii pe care ii realizează hardware-le 
SPP pentru a realiza o asemenea transmisie. 
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In afara de aceasta configuraţie, portul poate fi programat sa funcţioneze si altfel, programare prin care 
portul de control isi poate inversa sensul devenind Input. Fără a reprograma portul acesta poate fi folosit cu 12 
ieşiri (Output) si 5 intrări (Input). 

Sarcina care se poate conecta pe un port paralel daca nu se cunosc date despre posibilităţile sale, este de circa 
lOmA. Pentru a se evita anumite conflicte la conectarea portului paralel pe diverse magistrale, se folosesc de 
regula inversoare. Pentru Input este recomandabil sa se folosească inversoare cu colector in gol. 

In fig. de mai sus este prezentata schema unei interfeţe capabile sa permită comenzi prin portul paralel 12 - 
ieşiri si 5 - intrări. 

In acest caz trimiterea unui octet si jumătate (12 biţi) se face simplu prin 6 linii de instrucţiune 
scrise in limbaj de asamblare: 

MOV      DX,378h               ; DX conţine adresa secţiunii portului de date (378h) MOV      
AL,55h                                 ; AL conţine octetul de transmis (55h) OUT       

 DX,AL                                ; execuţia instrucţiunii OUT 

MOV      DX,37Ah               ; DX conţine adresa secţiunii portului de control (37Ah) 
MOV      AL,OFh                  ; AL conţine semioctetul de transmis (OFh) OUT       

 DX,AL                          ; execuţia instrucţiunii OUT 

Daca se doreşte citirea de către PC a celor 5 biţi de pe secţiunea 
portului de stare se folosesc doua instrucţiuni: 

MOV      DX,379h                   ; in DX adresa secţiunii portului de stare (379h) 
IN DX,AL                    ; execuţia instrucţiunii IN, datele se depun in AL 

Trebuie sa remarcam faptul ca secţiunea de control are 3 biţi inversaţi prin hardware (pinii l, 14, 17), 
iar secţiunea de stare are un bit inversat (pinul 11). 

De acest fapt trebuie sa se tina seama pentru a avea la ieşire si intrare cuvântul dorit. Astfel pentru a 
avea la ieşirea portului de control cuvântul (1111) vom trimite (0010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 INTRĂRI 
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CAPITOLUL 4  

SENZORI, TRADUCTOARE SI PLACI DE ACHIZIŢIE DE DATE PENTRU ROBOTI 

4.0. Principii de realizare a senzorilor 

Pentru închiderea buclei de control sunt necesare elemente de măsura, care obţin informaţii 
despre procesul robotizat. Senzorul este ebmentul primar din lanţul de măsurare, care vine in 
contact nemijlocit cu mărimea fizica controlata si generează o alta mărime ce se va folosi in 
lanţul de prelucrare a informaţiei. 

De multe ori senzorul converteşte mărimea fizica in mărime electrica, deoarece aceasta 
este uşor de prelucrat prin metode numerice. 

Senzorii se pot realiza utilizând contactul fizic direct cu fenomenul de măsurat sau indirect 
la distanta. 

 

Tactili / Alunecare 

Forţa / Moment 
De poziţie 

Senzori cu 
contact fizic 

direct 
De orientare 

Proximitate / Apropiere 
Zgomot / Audio 
Vedere / Video 

Senzori cu 
contact fizic 

indirect 
Radiaţii / Opto 

• Senzorii tactili sunt destinaţi sesizării contactului intre un element al robotului, de 
regula mecanismul de prehensiune (fălcile, degete le), cu un element din mediul real. 

• Senzorii de forţa/moment sunt destinaţi controlului forţelor sau momentelor din 
cuplele cinematice sau a greutăţii obiectului ce se manipulează. 

• Senzorii de poziţie permit controlul poziţiei atinse de către punctul caracteristic al 
robotului in spaţiul de lucru. 

• Senzorii de orientare permit controlul orientării obiectului manipulat de către mana 
robotului. 

• Senzorii   de   proximitate/apropiere   controlează   distanta   dintre   un   element   al 
robotului, de regula mana acestuia, si un obiect din exteriorul robotului. 

• Senzorii de zgomot/audio permit selectarea unor zgomote din mediul de lucru in 
scopul realizării unui program specific sau pentru protecţie. Se folosesc mai rar. 

Cel mai simplu senzor tactil este un microcontact de translaţie-l, menţinut in poziţie 
normala (deschis) de resortul-2, furnizând la ieşirea-3 poziţia atinsa de elementul robotului 
(fig.4.0.). 

 

Fig.4.0. Senzor tactil 
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O mulţime de microcontacte similare plasate sub nişte capisoane elastice metalice-2 si puse 
sub o membrana de cauciuc flexibil-1, pot realiza o suprafaţa tactila (piele artificiala) 
(fig.4.1.). 

 

Fig.4.1. Piele artificiala 

O varianta mai performanta de piele artificiala consta din matricea n x m de fire din grafit 
sau metalice palsate intr-o masa plastica (folie) moale, care se deformează sub acţiunea 
apăsării si modifica poziţia firelor si lungimea acestora deci rezistenta. Modificările ce apar 
sunt citite pe linii si coloane de un sistem electronic de scanare, fig.4.2. 

/plastic 

 
DO...D7 

Fig.4.2. Sistem de scanare 

Senzorii de moment sunt realizaţi cu timbre tensiometrice care isi modifica rezistenta 
firului sub acţiunea efortului M ca in fig.4.3. 

M 

 

Fig.4.3. Senzor de moment 

Senzorii de forţa se pot realiza pe principiul magnetostrictiv, miezul magnetic isi modifica 
permeabilitatea magnetica jj, sub acţiunea forţei F si ca urmare tensiunea de la ieşire u, daca 
este excitat cu o tensiune alternativa e, fig.4.4. 
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Fig.4.4. Senzor de forţa 
v P _ ^ ^ ^ t ^  

Senzorul de poziţie, fig.4.5. este de tip potentiometric, el se fixează cu partea mişcătoare, 
cursorul, de elementul in mişcare, generând o tensiune u proporţionala cu poziţia x. 

U+ 

Fig.4.5. Senzor de poziţie 

Un senzor de poziţie fixa, fig.4.6., este format dintr-un microcontact care este acţionat de o 
pârghie-1 cu rola, ieşirea y fiind măsura poziţiei fixe a elementului mobil. 

 

Fig.4.6. Senzor de poziţie fixa 

Un senzor de orientare, fig.4.7. pentru rotaţia mâinii robotului se realizează pe principiu 
inductiv, rotirea armaturii mobile-l cu unghiul 0 va produce modificarea tensiunii alternative u, 
de la ieşire. Coloanele laterale ale miezului sunt alimentate de la o tensiune alternativa e sub 
forma de flux diferenţial (se scad in coloana din mijloc) 

 
Fig.4.7. Senzor de orientare 
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Senzorul de proximitate din fig.4.8. este format din bobina fără miez-1, alimentata la o 
frecventa audio de la un generator GF. Apropierea unei piese magnetice de bobina va 
modifica frecventa f a generatorului. 

 

Fig.4.8. Senzor de proximitate 

Tot un traductor de proximitate se poate realiza, fig.4.9., eliminând armatura rotativa din 
fig.h. Apropierea unei piese metalice va produce o tensiune u, măsura a apropierii. 

 

Fig.4.9. Traductor de proximitate 

In fig.4.10. se prezintă un senzor acustic. Acesta sesizează zgomotele, poate decela un 
anume tip de zgomot, filtrând frecventele. Daca este prevăzut si cu un generator de 
ultrasunete, atunci el se numeşte SON AR. 

. _ -
* j  

microfon 

 
 

^ A 

 

FTB 

Fig.4.10. Senzor acustic 

Un senzor de vedere artificiala este o camera video CV care preluând informaţia de vedere, 
o converteşte in semnal numeric folosind un CAN si o livrează spre sistemul de comanda. 

 
Fig.4.11. Senzor de vedere artificiala 

Un senzor optic este realizat simplu utilizând un emiţător in infrarosu cu un LED si o 
lentila si recepţionând de către un fototranzistor FT. Obiectul mişcător, fig.4.12., va intrerupe 
fluxul luminos, producând semnalul y. 
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obiect 
mişcător 

 

Fig.4.12. Senzor optic 

Un alt exemplu ii constituie optocuplorul din fig.4.13. care foloseşte o fanta pentru 
interpunerea obiectului, acest tip de senzor fiind folosit pentru detectarea poziţiilor fixe. 

obiect 

Fig.4.13. Optocuplor 

Tot pentru poziţii fixe se mai foloseşte detectorul cu efect HALL, care folosind o plăcuta 
semiconductoare "n" va genera o tensiune UH sub influenta unui câmp magnetic, fig.4.14. 

 

Fig.4.14. Detector Hali 

Un senzor de radiaţii LASER se foloseşte la poziţionarea precisa a unor piese, dirijând 
fascicolul LASER prin 3 găuri si receptionandu-1 printr-un fototranzistor FT. 

  

  

A      K 

 

 O4\ 
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4.1. Principii de realizare a traductoarelor 

Pentru a închide calea de feedback intre lumea reala si sistemul de comanda al robotului se 
utilizează traductoarele. Se numeşte traductor un element informaţional care primeşte la 
intrare o mărime fizica, o prelucrează cantitativ si calitativ si generează la ieşire o alta mărime 
fizica, dependenta după o lege cunoscuta de mărimea de intrare. 

Este preferabil ca dependenta sa fie liniara si mărimea de ieşire sa fie electrica. 
Orice traductor are in componenta sa un senzor, conform schemei din figura: 

 

   S 
 c  

A 
 

F 

 

Fig.4.16. Schema bloc a unui traductor 
unde: u=marime de intrare fizica; • 

S=senzor; C=convertor; 
A=amplificator; F=element 
final; SA=sursa de 
alimentare; y=marime de 
ieşire. 

Traductoarele care nu utilizează sursa de energie se numesc "pasive" sau directe, cele care 
au sursa de energie proprie se numesc "active" sau indirecte. După natura mărimilor u, y avem 
patru tipuri de traductoare: 

 

Nr.crt. u v Exemplu 

1 electric electric traductor magnetic 

2 electric neelectric traductor de suprasarcina 

3 neelectric electric traductor de temperatura 

4 neelectric neelectric traductor de temperatura cu freon 

Ca exemplu de traductor electric-electric vom prezenta traductorul magnetic. Acesta este 
format dintr-un senzor Hali urmat de un amplificator si un tranzistor de putere, ca element de 
generare a mărimii de ieşire. 

 

Fig.4.17. Traductor magnetic 

Acest traductor are ca mărime de intrare inducţia magnetica B si ca mărime de ieşire 
tensiunea y. De cele mai multe ori acest traductor are mărimea de ieşire de tip logic. 

Traductoarele de tip electric -neelectric au de regula un senzor destinat sa sesizeze mărimile 
electrice. Ca exemplu vom prezenta traductorul de suprasarcina, având ca mărime de intrare 
curentul si ca mărime de ieşire deplasarea unei lamele cu bimetal. 
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Fig.4.18. Traductor de suprasarcina 

Deplasarea Ax este o măsura a sarcinii, adică a curentului i care curge prin bobina ce 
incalzeste bimetalul A. 

Sub acţiunea căldurii ce se degaja in bobina bimetalul se incalzeste si cum o parte este fixa, 
cealaltă se va indoi formând deplasarea Ax. 

Aceasta deplasare poate fi folosita pentru a acţiona un contact sau a deplasa cursorul unui 
potentiometru. 

Fig.4.19. Termocuplu 

Tensiunea generata ca urmare a incalzirii nodului produce la ieşirea termocuplului o 
tensiune e, de ordinul zecilor de mV. 

Exista si traductoare neelectric-neelectric, ca exemplu vom studia traductorul de 
temperatura cu freon. 

Intr-o capsula, având o membrana metalica ce se poate deforma este introdus un gaz ce se 
dilata la căldura, de exemplu freon. In felul acesta deplasarea Ax a membranei este o măsura a 
temperaturii din vecinătatea capsulei. 

Un asemenea traductor se poate folosi pentru a controla temperatura intr-o incinta si 
echipează un termostat. 

4.2. Traductoare de curent 

Traductorul de curent alternativ se realizează pe principiul transformatorului de curent. In 
acest sens curentul de măsurat trece prin bobina de pe un miez magnetic toroidal. Curentul 
obţinut in bobina este o măsura a curentului de măsurat. Pentru a putea fi folosit, curentul din 
bobina este tranformat intr-o tensiune continua conform schemei următoare: 
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Fig.4.21. Traductor de curent alternativ 

Pentru măsurarea curentului continuu se utilizează doua metode fie prin măsurarea căderii de 
tensiune pe o rezistenta, fie folosind un senzor HALL. 

In primul caz se foloseşte un shunt care de regula poate genera câteva sute de mV. In cazul unui 

astfel de traductor trebuie determinata valoarea shuntului. 
Din expresia caracteristicii statice a traduc torului U=k-I, avem nevoie sa-l determinam pe 

R R 
k, pe baza datelor traduc torului: U = — • RSH • /; k = —- RSH. 

Rl Rl 

Amplificatorul operaţional AO2 are rol de inversor. 
In cazul unui traductor practic se poate determina atât k cat si rezistenta shuntului, daca se 

cunosc RI, Ro si AUmax, căderea maxima de tensiune pe shunt. 
D 

4.4. Encodere optice 

Encoderul sau codificatorul optic converteşte deplasarea unghiulara sau liniara in 
impulsuri. Fiecărui impuls ii corespunde o anumita deplasare, deci numărând impulsurile 
putem măsura deplasarea. 

Encoderele sunt de doua categorii: encodere incrementale sau encodere absolute. Din punct 
de vedere constructiv encoderele sunt pe principiul optic si constau dintr-un disc cu fante 
transparente sau opace prin care poate sa treacă sau nu lumina, fiind apoi sesizata de către 
senzori optici si prelucrata electronic. 

Encoderul de rotaţie incremental 
Acest encoder este format dintr-un disc cu un singur inel de fante de măsura. Uneori mai 

exista un inel cu doua fante pentru detectarea sensului de mişcare. 
Rezoluţia encoderului este data de numărul de pulsuri pentru o rotaţie sau de numărul de 

pulsuri pe grad (radian). 
In cazul encoderului de rotaţie incremental se va imparti numărul de fante de pe pista la 

360 grade 

Când lumina trece prin fantele transparente se detectează un semnal de ieşire. Pentru 
rezoluţie mai mare, sursa de lumina este focalizata printr-o lentila si intre disc si detector este 
plasata o masca. Discul si masca produc un efect de diafragma, astfel incat lumina trece spre 
detector doar când secţiunile transparente ale ambelor dispozitive sunt aliniate (fig.4.24.). 

 
Fig.4.22 Traductor de curent continuu 
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Lumina focalizata prin lentila 

Un encoder incremental generează un puls pentru fiecare rotire a axului cu un 
increment fixat (encoderul de rotaţie), sau un puls pentru translaţia pe o distanta fixata 
(encoderul liniar). Distanta totala parcursa sau rotaţia unghiulara a axului este determinata 
prin numărarea pulsurilor la ieşire. 

Discul encoderului incremental are forma din fig.4.25., in care numărul de fante permite 
realizarea unei anumite precizii de măsurare ce constituie rezoluţia encoderului. 

  

Fig.4.25. Discul incremental 

Deoarece costul este un factor important in cea mai mare parte a aplicaţiilor industriale si 
resetarea la un punct nul cunoscut in cazul căderii tensiunii de alimentare este adesea o 
problema, encoderul de rotaţie incremental este tipul de encored cel mai utilizat de către 
proiectanţii de sisteme. Elementul sau principal este un disc cu fante moţat pe ax, care se 
roteşte cu fantele intre o sursa de lumina si un detector mascat. Sursa de lumina poate fi o 
dioda LED sau o lampa si detectorul este de obicei un fototranzistor sau o dioda foto-voltaica. 
Un sistem atât de simplu, ce furnizează o singura mărime de ieşire de nivel scăzut, nu este 
prea des intalnit, deoarece pe lângă semnalul de ieşire scăzut are un deplasament de curent 
continuu care este dependent de temperatura, făcând semnalul greu de utilizat (fig.4.26.) 

 

Fig.4.26. Mărimile de iesire 

In practica, sunt utilizate doua fotodiode impreuna cu doua măşti, poziţionate astfel incat 
sa producă semnale defazate cu 180° pentru fiecare canal, ieşirile celor doua diode fiind 
scăzute pentru a elimina deplasamentul c.c. (fig.4.27.). Acesta ieşire cvasi-sinusoidala poate fi 
utilizata neprocesata, dar adesea este fie amplificata fie utilizata pentru a produce o ieşire 
dreptunghiulara. Astfel, encoderele de rotaţie incrementale pot avea ieşiri sinusoidale sau 
dreptunghiulare, si de obicei au pana la trei canale de ieşire. 

 

 

pista cu fante 
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Un encoder cu doua canale, pe lângă furnizarea poziţiei axului encoderului, poate da 
informaţii  si privind sensul de rotaţie prin examinarea semnalelor pentru identificarea 
canalului principal. Aceasta este posibil deoarece canalele sunt aranjate in unghi drept (cu 
defazaj de 90°, fig.4.28.). 

 

Fig.4.28. Semnale de ieşire defazate cu 9CP 

Pentru majoritatea aplicaţiilor de poziţionare, este inclus un al treilea canal denumit canal 
de index sau canal Z. Acesta furnizează un singur puls pe rotaţie si este utilizat la stabilirea 
poziţiei iniţiale (punctului zero). 

Figura de mai sus arata ca pentru fiecare unda dreptunghiulara completa (o perioada) a 
canalului A, daca ieşirea canalului B este si ea luata in considerare pe aceeaşi perioada, vor 
exista patru fronturi de puls. Aceasta permite imbunatatirea de patru ori a rezoluţiei 
encoderului prin procesarea ieşirilor A si B pentru a produce un puls separat pentru fiecare 
front. Pentru ca acest proces sa fie utilizabil este necesara menţinerea cuadraturii in limitele 
tolerantei astfel incat sa nu apară suprapunerea pulsurilor. 

Encoderele cu ieşiri dreptunghiulare sunt disponibile in general intr-un domeniu larg de 
rezoluţii (pana la 5000 lini/rev) si cu o mare varietate de configuraţii diferite ale ieşirilor, 
dintre care câteva se prezintă in continuare. 

TTL (Transistor-Transistor Logic)- acesta este o ieşire foarte des intalnita, compatibila cu 
nivelele logice TTL, si necesita de obicei o sursa de alimentare de 5V. Ieşirile TTL sunt 
disponibile si in configuraţie cu colectorul in gol care permite proiectantului sa aleagă 
rezistenta potrivita aplicaţiei. 

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) - disponibila pentru compatibilitate cu 
nivelele logice mai inalte, utilizata impreuna cu dispozitive CMOS. 

Line driver (driver de linie) - acestea sunt dispozitive de impedanta joasa la ieşire 
proiectate pentru trimiterea semnalelor la distante mari si sunt utilizate impreuna cu un 
receptor similar. 

Complementary outputs (ieşiri complementare) - ieşire de la fiecare canal formează o 
pereche de semnale, defazate cu 180°. Acestea sunt utile când este necesara imunitate 
maxima la interferenţe. 

Sistemul de comanda este de obicei ecranat si protejat printr-o cutie metalica. La fel poate 
fi protejat si un encoder. Oricum, daca nu se iau masuri de prevedere, cablul ce le conectează 
poate fi o sursa de erori datorita vârfurilor de tensiune de tip zgomot electric. Acest zgomot 
poate duce la pierderi sau câştiguri la numărarea semnalelor, dând naştere unor date de intrare 
incorecte si pierderi ale poziţiei. 

 

 

Fig.4.29. Modificarea semnalului encoderului datorita zgomotului 
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Figura de mai sus prezintă cum introducerea a doua pulsuri zgomot au convertit un tren de 
patru impulsuri intr-unul de sase impulsuri. 

Exista o serie de tehnici de depăşire a acestor probleme datorate zgomotului. Cea mai 
simpla soluţie este utilizarea cablurilor de conexiune ecranate. 

Cea mai buna metoda de rezolvare a problemei este sa se folosească un encoder cu ieşiri 
complementare (fig.4.30.) si acestea sa se conecteze la sistemul de comanda prin intermediul 
unui cablu torsionat ecranat. 

Cele doua ieşiri sunt procesate de circuitul de comanda astfel incat se poate reconstrui 
semnalul eliminând zgomotul. 

Daca semnalul A este inversat si introdus impreuna cu semnalul A intr-o poarta SAU, 
ieşirea rezultata va fi o unda dreptunghiulara (fig.4.31.). 

 

Fig.4.31. Reducerea zgomotului intr-un sistem complementar 

Conectarea encoderului direct la controller poate fi realizata doar in mediile "curate" din 
punct de vedere electric sau unde conexiunile sunt foarte scurte. In cazul conexiunilor lungi 
sau in medii "zgomotoase", vor fi necesare ieşiri complementare si conexiunile se realizează 
cu cablu torsionat si ecranat. 

In fig.4.32. se prezintă un encoder de rotaţie incremental ce are pe lângă fantele de măsura 
si o fanta de aducere la zero a numărătorului. 

+EC 

 
Fig.4.32. Encoder de rotaţie incremental 

Discul se mişca in fata a doua fotodetectoare. In acest mod impulsurile furnizate de unul 
dintre fotodetectoare sunt numărate dând informaţii despre unghiul de rotaţie. Impulsul 
generat de al doilea fotodetector serveşte drept semnal de reset sau trecere prin 2ero. 
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Encoderul de rotaţie absolut 
Un encoder absolut este un dispozitiv de verificare a poziţiei, care furnizează pentru fiecare 

poziţie a axului o informaţie unic determinata. Fiecare poziţie este independenta de celelalte, 
spre deosebire de encoderul incremental, la care pentru determinarea poziţiei era necesara 
numărarea de la o poziţie de referinţa. 

La un encoder absolut exista câteva piste concentrice. Fiecare pista are o sursa de lumina 
independenta. Când lumina trece printr-un slot se generează un semnal logic- 1. Daca lumina 
nu trece prin disc, se generează un semnal logic -0. Poziţia axului poate fi definita prin 
combinaţia de cifre l si 0. 

Pistele unui encoder absolut au dimensiuni variate ale slot-urilor, de la mici pe marginea 
exterioara la foarte mari inspre centru. Numărul pistelor determina cantitatea informaţiilor 
despre poziţie care poate fi furnizata de discul encoderului, numita rezoluţie. 

Rezoluţia encoderului de rotaţie absolut se defineşte ca fiind numărul de coduri pentru o 
rotaţie. 

REZ=NR.CODURI/360° [secvenţe de impulsuri/grad] 
In cazul encoderului de rotaţie absolut numărul de coduri este dat de 2P, unde p este 

numărul de piste. Numărul de piste mai folosite sunt 8, 10, 12. 
De exemplu, daca discul are 10 piste, rezoluţia encoderului este 210=1024 poziţii pe rotaţie. 

In figura următoare se prezintă forma constructiva a unui disc de encoder absolut cu 8 
piste, codificat in binar natural, având rezoluţia: 

r\% 
REZ = - = - = 0.71 [secvenţe de impulsuri/ grad] 

J\J\J J\J\J 

 
Fig.4.33. Discul absolut 

Este preferabil ca discurile sa fie construite din metal si nu din sticla. Un disc de metal nu 
este aşa de fragil si are inerţie mai mica. Lumina va pătrunde prin fante decupate in discul 
encoderului. 

Encoderul absolut poate detecta sensul mişcării foarte uşor datorita codului numeric (k pe 
disc. Daca, spre exemplu, un disc este in poziţia numerica 10 si ii rotim spre stânga va ajunge 
in poziţia 11, iar spre dreapta in poziţia 01. Diferenţa fata de poziţia iniţiala va fi 11-10=01 la 
sensul spre stânga sau 01-10=11 la mersul spre dreapta. 

Daca se utilizează un disc absolut suplimentar pe lângă cel de inalta rezoluţie primar se 
asigura informaţii despre poziţia actuala pe baza unor rezoluţii multiple. 
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Discuri 
suplimentare 

Fig.4.34. Encodere absolute mulţi-ture 

Un exemplu de mod de transformare a unui encoder cu 1024 poziţii pe rotaţie intr-un 
dispozitiv absolut pentru 524288 poziţii discrete, este prezentat in fig.4.34. 

Primul disc de inalta rezoluţie are 1024 poziţii discrete pe revoluţie. Un al doilea disc cu trei 
piste de informaţii va fi ataşat la primul disc având cuplaj 8:1. Acum encoderul absolut are 8 
rotaţii complete ale axului sau 8192 poziţii discrete. Adăugând un al treilea disc cuplat 8:1 se 
vor asigura 64 rotaţii de poziţii absolute. Teoretic, pot fi adugate discuri suplimentare, dar in 
practica, cea mai mare parte a encoderelor se opresc la maxim 512 rotaţii. Encoderele folosind 
aceasta tehnica sunt denumite encodere absolute mulţi-ture. 

Avantajele encoderelor absolute 
Principalele avataje sunt pentru aplicaţiile industriale de control a mişcării si in procese. 

• Nu se pierde poziţia la dispariţia tensiunii de alimentare 
Un encoder absolut nu este un dispozitiv numărător cu encoderul incremental, 
deoarece poziţia efectiva a axului este citita de către un sistem absolut. Astfel la 
dispariţia tensiunii de alimentare nu se pierd informaţiile privind poziţia. 

• Funcţionare in medii cu zgomot electric 
Echipamente ca aparetele de sudura si starterele motoarelor adesea generează 
zgomot electric care pentru un numărător poate semăna cu pulsuri ale encoderului. 
Zgomotul electric nu alterează poziţia discreta citita de un sistem absolut. 

• Transfer de date pe distanta lunga si cu viteza mare 
Utilizând o interfaţa seriala ca RS-422 se pot transmite informaţii privind poziţia 
citita pe distante de pana la 1200m. 

• Elimina punctul de zero (Home) 
Necesitatea de revenire la o poziţie iniţiala (Home) sau la un punct de referinţa nu 
mai exista deoarece sistemul absolut isi cunoaşte poziţia in orice moment. In multe 
aplicaţii de control a mişcării, este dificil sa se găsească un punct de referinţa. 
Aceast situaţie apare la maşinile multi-axe si la cele care nu-si pot inversa sensul. 

• Asigura informaţii de poziţionare exacte in aplicaţii de mare viteza 
Dispozitivul de numărare este adesea factorul care limitează utilizarea encoderelor 
incrementale in cadrul aplicaţiilor de mare viteza. Numărătorul poate avea la intrare 
pulsuri de  maxim   lOOkHz.  Un encoder absolut nu necesita un  dispozitiv  de 
numărare sau observarea continua a poziţiei axului sau sarcinii. Acest atribut 
permite encoderului absolut sa fie utilizat in aplicaţii de mare viteza si rezoluţie. 

In continuare vom considera un encoder absolut de 4 biţi, in cod Gray. Acest cod are 
proprietatea ca este simetric. Datorita acestui fapt trecerea de la o secvenţa de cod 
la următoarea, prin rotirea discului cu incremental Aa, se face prin modificarea unui singur bit, 

 

Disc principal de 
înalta rezoluţie 
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Acest fapt constituie o informaţie, care daca este controlata si nu se respecta, inseamna ca s-a 
produs o eroare. 

Vom considera un traductor incremental de 4 biţi. Acesta va avea codul Gray si modul de 
realizare ca mai jos: 
 BINAR GRAY 

Nr. C3 C2 CI co C3 C2 CI co 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 0 0 1 1 
3 0 0 1 1 0 0 1 0 
4 0 1 0 0 0 1 1 0 
5 0 1 0 1 0 1 1 1 
6 
7 

0 
0 

1 
1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
8 1 0 0 0 1 1 0 0 
9 1 0 0 1 1 1 0 1 
10 1 0 1 0 1 1 1 1 
11 1 0 1 1 1 1 1 0 
12 1 1 0 0 1 0 1 0 
13 1 1 0 1 1 0 1 1 
14 1 1 1 0 1 0 0 1 
15 1 1 1 1 1 0 0 0 

 
Fig.4.35. Encoder absolut 

In afara celor patru optocuploare formate din IED; si FT; care generează semnalele in 
paralel CO, CI, C2, C3 mai exista un semnal de sincronizare care se formează prin 
optocuplorul LEDS, FTS, generând la fiecare secvenţa semnalul de incarcare L a datelor CO, 
CI, C2, C3 in registrul D de 4 biţi. 
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APLICATII-ROBOTI FIXI SI MOBILI 

 
SISTEME FLEXIBILE ROBOTIZATE 

 
1. Sisteme  flexibile robotizate de sudura 

 

Operaţiile de sudură sunt vitale în industria automobilelor. 

Firma Ford a intodus în uzinele europene de fabricare a automobilelor , linii flexibile robotizate  de sudură. 

Astel forţa de muncă umană a fost eliberată de muncile grele în condiţii periculoase şi deosebit de toxice. 

 În figura 2.1  se prezintă structura sistemului de fabricaţie flexibilă din uzinele germane , respectiv 

a uzinelor de automobile din Saarluis. 

 

 

  Fig 2.1 Sistem flexibil de sudură cu roboţi de 

             tip KUKA. 

 

În aceste uzine lucrează în mod prioritar  roboţi de fabricaţie germană de tip KUKA. Postul de 

lucru 1 al linieiflexibile realizează sudură în puncte  rezultând structura de bază a croseriei de automobil.  

 Postul de lucru 2 asigură executare operaţiilor tardiţionale de sudură. 

 Postul de lucru 3 are 5 roboţi care exucută operaţii de sudară a carcasei motorului  automobilui în 

lucru. 

 În postul de lucru 4  se execută tot operaţii tradiţionale de sudură iar în postul de lucru 5 , doi 

roboţi sudează partea din spate a caroseriei automibilui aflat pe transportorul de lucru. 

 În practică operaţia de sudură deseori se execută pe mese speciale (fig.2.2) care au mecanisme 

speciale de rotire a pieselor (fig. 2.3) ce urmează a fi sudate. 
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                      Fig 2.2 Mese rotative de 

udură  

                  Fig. 2.3 Structura sistemelor de rotire a pieselor 
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În figura 2.4 se prezintă o linie flexibilă  de sudură prin puncte a caroseriei unui automobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.4 Linie flexibila robotizată de sudură 

 

 

 

Firma Crhrysler a realizat în Detroit , în uzinele Jefferson o 

linie modernă de sudură a caroseriilor de automobile rulate pe un 

transportor. Roboţii execută aproape trei sute de operaţii de 

sudură(fig. 2.5). 
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           Fig 2.5 Linie flexibilă de sudură cu 300 de operaţii de sudură 

 

În ultimii ani firmele constructoare de automobile au realizat proprile linii flexibile de sudură prin 

puncte şi alte operaţii anexe. 

 Una dintre cele mai mari linii de sudură se află in  
Gothenburg, Suedia la firma  de automobile Volvo. Pe acest model se bazează linia flexibilă de sudură 

realizat în ultimii ani de renumita firmă Chrysler. 

 Roboţii de sudură (fig.2.6) ca orice braţ robotic au şase grade de libertate putând 

executa toate operaţiile de sudură fără a fi nevoie ca masa sa să se deplaseze. 

 După realizarea acestor suduri masa de lucru se va deplasa pe un sistem de role înapoi la 

punctul de încărcare de unde va începe un nou ciclu. 
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Fig 2.6 Robot de sudură. 

Piesele finite pot fi îndepărtate de pe masa de lucru fie manual de un operator fie de un alt robot 

care le va descărca şi le va depozita. 

Pentru mărirea productivităţii şi pentru reducerea şi mai mult a efortului uman se pot amplasa la 

punctele de încărcare/ descărcare căte un robot care vor efectua aceste operaţii astfel eliminându-se şi 

mai mult din timpii auxiliari ca: 

-timpii afectaţi odihnirii ochilor muncitorilor, 

-tinpul afectat necesităţilor fiziologice, 

-eliminarea posibilităţilorscăderii randamentului uman în urma  oboselii. 

 La punctul de lucru efectiv se mai poate amplasa un robot , unul programat pentru efectuarea 

operaţiei de sudură prin puncte , iar celălalt pentru efectuarea sudurilor în linie , astfel reducându-se şi 

timpii afectaţi modificării programului de comandă. 

 Prin aceste metode robotizate  se pot executa suduri de mare precizie şi de o calitate mult 

superioară sudurilor manuale şi se pot utiliza la suduri speciale cum ar fi sudarea în flux. 

2. Sisteme flexibile robotizate de vopsire 

 

O linie flexibilă robotizată de vopsire se compune din transportorul cu structură specială  care trebuie  să 

permită  prinderea  pieselor care se vor supune operaţilor de vopsire, celula de vopsit automată , celula de 

vopsit manuală , camera de uscare , robotul manipulator , modulele de comandă , programare şi acţionare 

a roboţilor vopsitori  şi 
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manipulatori(fig.2.7)

 

                         Fig. 2.7 Structura sistemului flexibil robotizat de vopsire 

Linia flexibilă robotizată de vopsire a plăcilor se prezintă în figura 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia se compune din transportorul cu lanţ TL , zece panouri P1.....P10 , care se vor 

supune operaţiei de vopsire şi care se prind de lanţul transportorului pe latura activă , un cuptor 

deuscare şi coacere CUC şi doi roboţi vopsitori R1 şi  R2 care vopsesc ambele feţe ale plăcilor. 

 Transportorul avansează secvenţial iar cuptorul de uscare şi coacere intră în funcţiune 

numai dacă există placă de uscat în el. 

Fig. 2.8 Linie flexibilă robotizată pentru vopsirea 
                 plăcilor  

ALIMENTARE 

EVACUARE 
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În Slovacia a fost realizată o linie flexibilă robotizată  pentru vopsirea corpului de 

centrifugare a maşinilor de spălat.  

 Această linie flexibilă (fig.2.9) robotizată se compune din următoarele elemente 

componente: un transportorT , o cameră de vopsire CV şi un robot industrial de tip PR-211. 

 Semifabricatul este introdus în camera de vopsire de către transportor şi rămâne în stare 

suspendată în timpul vopsirii. 

 

  

Fig. 2.9 Structură robotizată de 

vopsire. 

 

 Două tipuri de roboţi  

de vopsire realizate la început 

de General Motors , apoi de 

GMF Robotics se prezintă în 

figurile 2.10 şi 2.11. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

T 

CV 
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Roboţii sunt insensibili la vopselele toxice , motiv pentru care sunt utilizate cu succes in procesele 

industriale de vopsire. 
Vopsirea cu pistoletul este o munca neplacută atunci când este realizata manual, din cauza toxicitaţii 

vopselelor şi a monotoniei lucrării. 

 Atunci când suprafetele de vopsit sunt simple, se utilizeaza manipulatoare secvenţiale cu 2 sau 3 grade de 

libertate, dar pentru forme mai complexe şi de serie mare, se impune adesea soluţia robotizării.Operaţia 

de  vopsire a suprafeţelor este  nocivă sanătaţii datorita utilizării diverşilor coloranţi, solvenţi, etc.Dacă se 

folosesc roboţi, locul de munca se plaseaza în cabina de protecţie, dotată cu instalaţie de aspirare, care nu 

permite raspândirea gazelor nocive. În cazul vopsirii, precizia poziţionarii este mai puţin importantă. 

Locurilor de munca  se echipează cu instalaţii de recunoaştere, ceea ce permite efectuarea vopsirii optime 

a diferite genuri de piese fară a fi nevoie sa fie sortate în prealabil. 

 Pe baza informaţiilor transmise de instalaţia de identificare (camera de luat vederi) se asigură alegerea 

automata a programului de lucru corespunzator pentru robot. Pătrunderea organului terminal în locuri „înguste” 

impune utilizarea roboţilor poliarticulaţi cu structuri suple, cu 6 grade de libertate(fig.1.12). 

 

 

Fig. 2.12  Robot de vopsire 

Robotul norvegian TRALLFA în momentul de faţă domină autoritar domeniul industrial al vopsirii prin 

pulverizare cu vopsea. Acest robot poate utiliza orice tip de pistolet de vopsire şi în limitele extinderii braţelor sale, el 

poate vopsi suprafeţele oricăror forme de acoperire, de protecţie, etc. Robotul Trallfa se poate monta indiferent de 

gradul de poluare a atmosferei de lucru. El acţioneaza într-un mediu în care o scânteie poate declanşa oricând un 

incendiu sau o explozie din cauza solvenţilor utilizaţi. 

Robotul articulat japonez produs de firma Mitsubishi este 

polivalent,se utilizează la operaţiile de vopsire speciale, este acţionat hidraulic şi se programează prin instruire. 

3 Sisteme flexibile robotizate pentru acoperiri 
    Sistemul de acoperiri galvanice se compune din şase posturi , un robot manipulator  şi sistemul de rulare 

şi prindere(fig. 2.13). 

 Cinci posturi sunt pentru executarea operaţiei de tratare propriu-zisă şi un post este destinat executării 

operaţiilor de încărcare –descărcare. 

 Robotul de manipulare se deplasează pe o cale de rulare şi execută patru operaţii: 

 -deplasarea stânga pe calea de rulare , 
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 -deplasarea dreapta pe calea de rulare, 

 -coborârea braţului de prindere, 

 -ridicarea braţului de prindere. 

 

 

 Fig 2.13 Sistem flexibil robotizat pentru acoperiri galvanice 

 

Robotul poate ocupa diferite poziţii determinate de cele şase limitatoare de cursă aflate pe calea de rulare. 

 Braţul robotului este ridicat când e încărcat şi transportă 

piese şi  este coborât când nu e încărcat. 

Procesul tehnologic presupune parcurgerea unui ciclu funcţional care să permită şi cel mai compolex caz şi 

anume deplasarea  succesivă la toate cele şase posturi determinând încărcarea maximă a liniei. 

Roboţii de manipulare din cadrul linilor flexibile robotizate respectă structura generala a roboţiolr de 

manipulare industriali.În figura 2.14 se rezinta un caz aparte la care operaţia de manipulare este exucutată de doi 

roboţi industriali care lucrează in tandem.        

 

 

 Fig 2.14 Roboţi manipulatori. 

 

 

 

 

 

        Brat   ridicat 
 
Brat coborat 
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4. Sisteme flexibile robotizte pentru prelucrari mecanice 

 

Sistemele flexibile robotizate pentru prelucrări mecanice sunt destinate producţiei de serie medie 

şi mare şi se compune din : trei roboţi de manipulare (2) , un transportor de transfer (1) , doua strunguri 

cu comandă numerică (6) , o instalaţie de sudat (4) , o maşină de rectificat (5) , o maşină de alezat (3) şi o 

maşină de găurit. 

Structura liniei flexibile robotizate se prezintă în figura 2.15. 

 

 

Fig. 2.15  Structura liniei flexibile robotizate pentru  

            prelucrări mecanice 

 

Linia de transport 1 se alimentează cu piesele ce urmează a fi supuse diferitelor operaţii de prelucrare. 

Cei trei roboţi asigură transferul pieselor de la transportor la maşina unealtă şi invers. Primul robot asigură 

deservirea primului strung  cu comandă numerică şi maşina de găurit , al doilea robot maşina de alezat şi al doilea 

strung cu comandă numerică, iar al treilea robot instalaţia de sudat şi maşina de rectificat. 

Sistemul de comandă trebuie să asigure executarea tuturor operaţiilor de prelucrare, schimbarea rapidă a 

produsului fabricat, sincronizarea mişcărilor roboţilor cu celelalte operaţii din cadrul liniei flexibile robotizate , 

pornirea /oprirea procesului de lucru , depistaea defectiunilor şi a cazurilor de avarie.  

O altă variantă de sistem flexibil robotizat de prelucrări mecanice se compune (fig.2.16) dintr-o masă 

rotativă MR, un manipulator multibraţ cu braţele BR1 şi BR2 , două maşini unelte identice MU1 şi MU2 şi două 

transportoare TR1 şi TR2. 

 Manipulatorul multibraţ are două braţe BR1 şi BR2 care sunt fixate rigid la 900 pe masa rotativă care se 

roteşte atât spre dreapta cât şi spre stânga. 

 Cele două trasportoare asigură , unul TR1 alimentarea cu piese ce urmează a fi prelucrate , iar celălalt TR2 , 

evacuarea pieselor prelucrate de cele două maşini unelte. 

Braţele robotului manipulator alimentază alternativ cele două maşini unelte care funcţionează în paralel , 

preiau piesele neprelucrate de pe transportorul de alimentare TR1 şi depun piesele prelucrate pe transportorul de 

evacuare a pieselor. 

 Cele două braţe manipulatoare au următoarele stări: 
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- braţele se află în poziţia A, greiferele sunt deschise, piesa  neprelucrată se depune pe MU1 , iar piesa 

prelucrată se depune pe transportorul B2.  

-se rotesc braţele până în poziţia C , braţul BR1 preia piesa  

     prelucrată  de pe MU2, iar braţul BR2 ia piesa 

     neprelucrată de pe transportorul  TR1. 

-se rotesc braţele manipulatorul spre dreapta până în  

      poziţia B ,   braţul BR1 depune piesa prelucrată pe  

      banda TR2 , iar  braţul BR2 depune piesa neprelucrată  

      pe MU2. 

-se rotesc manipulatoarele spre dreapta până în poziţia D , 

     braţul BR1  preia piesa  neprelucrată de pe transportorul  

     TR1 ,  iar braţul BR2 ia  piesa prelucrată de MU1. 

 

-se rotesc braţele manipulatorului spre stânga până se  

atinge din nou poziţia iniţială A  şi se deschid  greiferele. 

 

 

 

Fig 2.16 Sistem fexibil de prelucrări mecanice cu  

                         robot  multibraţ. 

          

O altă variantă de deservire a maşinilor unelte de către roboţi este redată în figura 2.17. 

 

 

MU1 

MU2 

             TR1 

TR2 

TR2 A D 

C B 
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Fig. 2.17 Schema de deservire a maşinilor unelte 

În  uzina Boutheon al firmei Renault Vehicles Industriels, în anul 1982 s-a realizat linia flexibilă de prelucrări 

mecanice din figura 2.20. 

 Piesele turnate brute sunt aduse cu mijloace automatizate la posturile de lucru care execută operaţii de 

găurire ( găuri lungi şi scurte ) , de strunjire şi de verificare a calităţii suprafeţelor prelucrate. 
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Fig 2.20 Sistem fexibil robotizat de prelucrări multiple 

În figura 2.21 se prezintă o linie flexibilă cu un transportor în formă de L , un robot de manipulare şi două maşini 

unelte . 

 Piesele sunt preluate de pe banda transportorului în formă de L  de către un robot manipulator de tip ASEA 

şi sunt depuse în funcţie de sarcinile de prelucrare pe cele două maşini unelte. 

5. Sisteme flexibile robotizate pentru strunjirea 

suprafetelor  

În anul 1978 firma Rolls Royce a realizat sistemul flexibil compus din 16 staţii de lucru 

(fig.2.22). 

 Prin montarea acestei linii flexibile robotizate s-au redus cu 50% numărul de utilaje din uzină şi a devenit 

capabilă să fabrice produse în serii mici la costuri scăzute. 

 

 

  

 

 

Fig. 1. 21 Structura paletelor  
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Fig.2.22 Structura sistemului flexibil robotizat de strunjire 

 

 

Sistemul a fost denumit AIMS ( Automated Integrated Manufacturing System ) şi fabrica turbine şi palete 

de turbine. 

 Roboţii preiau piesele de pe transportorul cu bandă de la alimentare şi le depun în staţiile de lucru pentru a 

fi prelucrate. 

 Vederea de sus se poate urmări în figura 2.23. 

 

 

Fig. 2.23  Vedere de sus a liniei flexibile pentru strunjire 
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De o parte şi de alta a transportorului se află trei, în total şase staţii de lucru . Fiecare staţie de lucru este deservită de 

un robot şi se compune din două posturi de strunjire şi echipamente anexe de curăţire şi verificare. 

Multiplele cerinţe ale producţiei industriale au impus necesitatea intoducerii unor sisteme flexibile 

robotezate organizate pe mai multe celule(fig.2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   Fig 2.24 Sistem flexibil  multicelule 

 

Aceast sistem flexibil robotizat asigură prelucrarea pieselor cilindrice şi se compune din următoarele celule: 

1-celulă de alezaj                       9-celulă strunjire 3 

          2 –celulă de frezare                  10-celulă frezare finală                            

3-celulă găurire1                      11-celulă montaj 

4-celulă găurire 2                     12-celulă srunjire 4 

5-celulă găurire 3                     13-celulă spălare şi 

6-celulă sălare şi montaj                ambalare                                      

          7-celulă strunjire 1 

8-celulă strunjire 2 

 

1. Strung cu comandă numerică 
 
 
 
2. Stocator 
 
 
 
3. Linia de celule cuplate 
 
 
 
4. Linia de maşini unelte cuplate  
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6.  Sisteme flexibile robotizate de asamblare 

 

În 1978 General Motors a introdus linia universală şi programabilă 

pentru asamblare (Programable Universal Machine for Assembly). 

Această(fig.2.25) linie se compune din transportorul cu bandă, 

alimentatorul cu piese şi roboţi de tip Puma. Aceşti roboţi fiind de 

dimensiuni mici  au permis prezenţa omului lângă transportor. 

Roboţii au fost denumiţi chiar roboţi industriali Puma mici. 
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 Fig 2.25 Linie flexibilă robotizată cu roboţi Puma. 

Structura de bază a unei celule de montaj se compune din 

transportorul cu bandă TB, masa de lucru M , robotul industrial  

R şi depozitele D1,2,3 . Robotul preia piesele rând pe rând din 

depozitele de piese , le asamblează pe masă şi le pune pe 

transportorul cu bandă (fig. 2.26 ). 

 

 

 
  

 

Fig. 2.26 Schema celulei de montaj 

 Cele mai performante linii flexibile de montaj apelează la 

principiul dispunerii roboţilor industriali de-a lungul sistemului de 

transfer sau transportoare. 

 Această variantă se întâlneşte la sistemul de montaj 

APAS(Adaptable Programable Assembly System) al concernului 

Westinghouse prezentată în figura 2.27. 

 

       M 

D1 

D2 

D3 

  TB 
   Ri 
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Fig. 2.27 Sistemul de montaj APAS 

7. Sisteme flexibile robotizate pentru tratamente termice 

Un asemenea sistem se compune din cuptorul C , incinta cu temperatură constantă 

 O TC , trei băi de săruri BS , un robot industrial de manipulare 

R,  paleta de alimentare  PA  şi paleta de evacuare PE (fig. 2.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.33 Structura generală a liniei flexibile robotizate 

pentru tratamente termice 

ITC 

Cuptor 

Paleta evacuare              Roboti industrial          Paleta alimenatre 
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 Firma canadiană Internaţional Hawester a realizat o linie flexibilă robotizată complexă pentru 

traterea termică a pieselor de tip disc (fig.2.34). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.34 Linie flexibilă robotizată pentru tratament termic 

 

 

Linia este formată din trei roboţi , robot  1,2,3, transportorul 1 , postul de ridicare 2 , sistemul de praguri 3 , 

matriţa piesei 4 , cameră de uscare 5 .La intrarea sistemului se află robotul 1 , care are greiferul de tip 

ventuză cu vid .Ceilalţi doi roboţi au greiferele cu două degete. Degetele sunt schimbate la înlocuirea 

tipurilor de discuri. 

Această linie flexibilă robotizată fabrică cinci tipuri de discuri.Piesele tratate termic sunt depuse 

de robot pe transportorul 1 ajungând la postul de ridicare 2. Robotul 2 preia discurile şi le depune în 

matriţa 4.Robotul 3 evacuează discul din presa 4 şi-l depune în camera de uscare 5.În figura 2.36 se 

prezintă robotul de tip FC cu trei braţe care intoduce matriţa de turnare în bazinul cu jet de nisip.În figura 

2.35 se prezintă o turătorie robotizată. 

 

 

 

 

Robot 1 

Robot   2        3 

5 

Robot  3 

4 

1 

2 
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   Fig. 2.35 Turnătorie robotizată. 
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Fig. 2.36 Robot cu trei braţe pentru manipularea matriţei 

de turnare 

8. Depozite robotizate 

 Fabrica robotizată şi computerizată presupune automatizarea şi robotizarea  liniilor de 

depozitare a materielelor şi a spaţiilor de depozitare a produselor semifabricate sau  finite. 

 O linie de depozitare a materialelor se compune din şase buncăre B1...B6 care se vor umple cu pulbere 

metalică , robotul R , un transportor cu bandă TB şi un stocator S (fig.2.38). 
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                Fig. 2.38 Linie 

flexibilă robotizată de 

depozitare 

 

 Robotul se deplasează pe o cale de rulare aducând transportorul cu bandă în poziţia buncărului care se 

încarcă prin stocatorul S . 

 Încărcarea  începe când traductorul de nivel din buncăr e la nivelul minim mini şi se opreşte la nivelul 

maxim maxi. 

 Dacă se cere  încărcarea simultană  a mai multor buncăre este necesar să se stabilească o ordine de priorităţi 

la umplere şi e necesar să se identifice buncărul operativ. 

 Structura depozitului adaptat la o tehnologie complet automatizată se prezintă în figura 2.39. 

 Construcţia depozitului constă din două rafturi paralele 1 dispuse faţă în faţă , doi roboţi de transfer şi 

alimentare 2, un robot de evacuare 5 , tansportorul cu două ramuri 7 , macazul 8 ,dispozitivele de transfer 9 şi 

dispozitivul de transfer cu bandă 10. 

 Cele două rafturi au acelaşi număr de nivele şi coloane. 

 Roboţii de alimentare şi transfer introduc containerele cu sortimente 3  în rafturi . Roboţii se pot deplasa pe 

un cadru special 4 pe orizontală şi verticală. 

 Robotul de evacuare extrage containerele din rafturi.Ambele tipuri de roboţi transportă câte două pachete. 
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Fig 2.39 Depozit flexibil robotizat. 

 

 În zilele noastre se impune automatizarea şi robotizarea completă  a depozitelor. Din acest motiv depozitele 

sunt organizate pe mai multe nivele iar deplasarea la nivele se face cu ajutorul elevatoarelor automate(fig.2.40). 
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 Fig. 2.40 Depozit automatizat şi robotizat 

 Uzina Fanuc a organizat fabrica din Mount-Fuji pe două nivele . Parterul este destinat prelucrării pieselor , 

iar nivelul superior montării piselor(fig.2.41). 

Piesele prelucrate la parter sunt depozitate în depozitul care leagă cele două nivele . 

 Piesele care urmează să fie montate se preiau tot din acest depozit. 

 Depozitele cu mai multe nivele complet automatizate şi robotizate precum şi cele care unesc două nivele ale 

uzinei asigură flexibilitate maximă operaţiiilor de depozitare. 

 

 

Fig. 2.41  Depozit robotizat care acoperă două 

nivele din uzină 

9. Structurile CIM 

Un alt exemplu luat in considerare se referă la structurile CIM de concepţie americană de tip 

DENFORD. 

Încă din primele etape ale cercetării Denford în domeniul sistemelor de fabricaţie flexibile 

robotizate s-a bazat pe patru criterii de desing speciale. Astfel , sistemele trebuie să respecte patru criterii: 

 -flexibilitatea ; 

 -modularitatea ; 

 -expandabilitatea ; 

 -disponibilitatea. 

 Aceste concepte au fost încorporate ulterior în tehnica avansată CIM. 

Flexibilitatea 

O gamă largă de maşini unelte şi accesorii automatizate funcţionează actualmente în lume ,ca 

atare soft-ul trebuie integrat pe fiecare din ele. Pachetul Denford poate fi folosit, cu ajutorul sistemelor 

deschise  pentru partajarea datelor, împreună cu soft-uri precum CAD,CAM, CAE ,CAQ, baze de date şi 

alte programe de prelucrare şi management în afaceri. 
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Modularitatea 

 Pentru a asigura aceasta caracteristică sistemului, soft-ul a fost configurat ca o succesiune de 

programe care-şi fac fiecare sarcina pentru care au fost create şi memorează rezultatele intr-o bază de 

date centrală. Aceasta permite fiecărui program să se integreze în restul sistemului sau să ruleze de unul 

singur. Fiecare modul poate  de asemenea să activeze o simulare pe ecran independent de sistemul de 

prelucrare. 

Expandabilitatea 

 Aceasta se realizează cu ajutorul flexibilităţii şi modularităţii hard-ului şi soft-ului sistemului. 

Această trăsătură permite unei entităţi achiziţionate la un moment dat să poată fi extinsă la un sistem CIM 

complet , atunci când fondurile permit achiziţionarea unor echipamente noi. Extinderea este foarte uşoară 

,pentru fiecare accesoriu hard adăugat se introduce un nou modul soft în sistem. 

 

Disponibilitatea 

 Sistemul este disponibil datorită utilizării PC-ului compatibil şi a mediului de operare Microsoft 

Windows. Aceste două componente sunt stabilite standard şi implică un cost mic , totuşi asigură o 

puternică platformă pentru soft-ul CIM –ului.  
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Fig.2.44. CIM Denford 

                 

Alegerea  hard –ului de prelucrare este flexibilă , 
 totuşi CIM –ul este centrat  în  jurul  maşinilor unelte  Denford, dezvoltate în special pentru domeniul 
practicii tehnologice .În cazul oricărui sistem CIM rol important are sistemul de control al arhitecturii , 
cel al sistemului de tip Denford se prezintă în figura 2.43 
 În continuare  se redau schemele structurilor Denford  de tip CIM(fig.2.44 şi 2.45a,b). 
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    a) 

 

     b) 

 

Fig. 2.45. CIM Denford cu o linie flexibilă de transport 

10. Sisteme de conducere a sistemelor flezibile robotizate 

Sistemele de conducere a liniilor flexibile robotizate se pot realiza in două variante: 
1.sisteme de comandă numerică  (comanda numerică a  
   maşinilor unelte CNC , comanda roboţilor cu 
   microprocesoare şi microcontrolere) , 
 
2.sisteme de comandă cu automate  programabile (cu  
   microprocesoare sau microcontrolere ) sau automate  
   dedicate, 
 
3. sisteme de comandă care utilizează reţele de calculatoare 
    (sisteme de fabricaţie conduse de calculator CIM). 
 
Sistemele de conducere a liniilor flexibile robotizate sunt integrate sistemelor de conducere ale intregii 

fabrici încorporănd laturile : 
-CAD -  proiectare asistată de calculator, 
-CAM - poducţie asistată de calculator, 
-CAE -  inginerie asistată de calculator, 
-CAQ - controlul calităţii asistate de calculator. 
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Structura sistemelor de conducere a linilor flexibile robotizate este ierarhizată pe patru nivele (fig 2.46). 
 

 

                 NIVEL 

                 FABRICĂ 
 
 
NIVEL 
CELULĂ 
 
 
 
 
NIVEL 

                 FUNCŢIO- 
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NIVEL  
PRODUCŢIE 
 
 
 

Fig. 2.46  Structura ierarnizată de conducere a unei fabrici 
                cu  linii  flexibile robotizate  

 1-Transport 
 2-Încărcare/descărcare 
 3-Comandă magazie 
 4-Comandă scule 
 5-Comandă robot 
 6-Transportoare 
 7-Terminal încărcare descărcare 
 8-Sistem automat al magaziei 
 9-Magazie de scule 
 10-Robot  
 
 Calculatorul central urmăreşte conducerea întregului sistem şi este legat informatic cu celelalte calculatoare. Această 
structurare permite realizarea mai multor tipuri de structuri hardware. 
           Sistemul de comandă local al liniei flexibile robotizatese prezintă în figura 2. 47. 
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CONDUCEREA ROBOŢILOR ŞI                           CONDUCEREA SISTEM             CONDUCEREA    

A  MAŞINILOR  UNELTE                                                    DE TRANSPORT                   MAGAZIEI 

 

 

Fig. 2.47 Sistem ierarhizat de conducere locală a liniei  

              flexibile robotizate 
Nivelul C cuprinde calculatoarele performante de diagnoză şi supraveghere a liniei flexibile robotizate. 
Nivelul B asigură coordonarea funcţionării sistemelor liniei flexibile robotizate. 
Nivelul A realizează conducerea roboţilor . a maşinilor unelte , a sistemului de transport şi a magaziilor. 

11.Roboti pentru verificare caroserii masini 

Firma General Motors a realizat o linie flexibilă 

robotizată care utilizează roboţi ASEA prevăzute cu greifere cu 

fascicul laser care verifică  dimensiunile canelurilor 

caroseriei de (fig.2.31) automobil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 2.31 Linie flexibilă de verificare cu roboţi cu 

                         laser 
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Sistemele flexibile robotizate au pătruns şi în domeniul prelucrării materialelor radioactive.Firma Los Almos 

Menson Physics Facility a realizat o linie flexibilă care asigură manipularea şi transportul materialelor 

radioactive extrem de periculoase omului(fig.2.32). 

 Sistemul are doi roboţi manipulatori de tip master-slave  cu elemente  

senzoriale. Manipulatoarele în număr de două sunt montate pe suporturile  

 

braţelor lungi şi pot executa operaţii de întreţinere de tipul : sudurilor, pozării  

cablurilor electrice, operaţiilor de curăţire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Montarea circuitelor integrate 

Firma Texas Inruments a realizat o linie care asigură montarea circuitelor integrate , a 

tastaturii, a circuitelor de alimentare  , a afişajelor şi a carcaselor de plastic.Produsul final rezultat 

constă din calculatoare electronice de buzunar(fig.2.28). 

Fig. 2.32 Sistem flexibil robotizat pentru domeniu radioactiv 
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Fig 2.28 Linie flexibilă robotizată pentru asamblarea 

calculatoarelor de buzunar 

Din categoria linilor flexibile de montare moderne fac parte şi liniile flexibile de montare a pieselor 

electronice pe circuitele cablate de bază. 

Astfel firma Control Automation a construit robotul MiniSembler,care se montează pe o masă de 

lucru(fig.2.29).  

Rolul robotului este de a monta piesele electronice pe circuitele cablate. 
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Fig, 2.29 Roboti de implantat piese electronice pe circuite 

cablate 
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Schema de comandă pentru MPP 
 

2.1 Proiectarea generatorului de impulsuri 
 
2.1.1.  Generalităţi privind circuitul integrat E555 

În ciuda denumirii sale, circuitul integrat E555 nu poate îndeplini funcţii de 
temporizare decât dacă i se adaugă anumite componenete externe. 

E555 este un circuit integrat monolitic bipolar care realizează temporizări sau 
oscilaţii întreţinute prin comanda încărcării şi descărcării unui condensator extern. El 
poate lucra cu tensiuni de alimentare cuprinse între  4,5V şi 18V fiind deci compatibil cu 
circuitele analogice TTL, cât şi cu circuitele realizate cu amplificatoare operaţionale. 
Etajul de ieşire este astfel proiectat şi realizat încât poate furniza sau absorbi curenţi de 
până la 200 mA. Din punct de vedere funcţional E555 este în esenţă un circuit care  
cuprinde două comparatoare şi un comutator analogic, ieşirile celor două comparatoare 
sunt combinate logic astfel încât comandă trecerea circuitului E555 într-una din 
următoarele stări: 

- nivel ridicat al tensiunii de ieşire v0=V0H şi comutatorul întrerupt (blocat); 
- nivel scăzut al tensiunii de ieşire v0=V0L şi comutatorul analogic conectat 

(conductor); 
Temporizatorul E555 poate fi folosit static sau dinamic. În folosirea statică el 

poate juca rol de comparator sau/şi comutator analogic. În folosirea dinamică, durata 
uneia dintre stări sau duratele ambelor stări sunt determinate de componentele de circuit 
legate în exterior. Temporizatorul funcţionează ca circuit baculant monostabil respectiv 
astabil (oscilator de relaxare). 
 
2.1.2 Schema propriu-zisă a generatorului de impulsuri 

Acest dispozitiv trebuie să genereze o frecvenţă de tact constantă la rotirea 
nominală a motorului şi obţinută prin circuite oscilatoare de uz general. 

Pentru regimurile de accelerare se impune în scopul eliminării fenomenului de 
pierdere al paşilor, pornirea generatorului de la frecvente joase şi cresterea gradată a 
frecvenţei până se atinge frecvenţa de regim dorită. Procedura este similară şi la procesul 
de decelerare. 

Vom realiza un generator de impulsuri ce va conţine un circuit integrat de tip 
E555, alimentat cu tensiunea de 5V pe pinul 4, la care vom adăuga niste componente 
externe: 

- două rezistenţe notate RA şi RB, de valori aproximativ egale (pentru ca factorul 
de umplere să fie 1/2) pentru realizarea unui divizor de tensiune pe pinul 7, ce vor fi legate: 
RA între pinii 8 şi 7 respectiv RB între pinii 7 şi 6, ai circuitului E555. 

- un condensator fix C. 
- un condensator electrolitic cu valoarea de 100F, legat în paralel cu un 

condensator fix cu valoarea de 10 nF pentru a filtra tensiunea de alimentare de 5V. 
- pinul 1 al circuitului integrat E555 este pus la masă; de asemenea pinul 5 este 

cuplat la masă printr-un condensator fix cu valoarea de 1nF. 
Prin pinul 3 al circuitului integrat va ieşi semnalul (impulsurile de tact), a cărui 

perioadă o putem modifica cu relaţia: T=ln2(RA+RB)C, de aici modificându-se şi frecvenţa 
dată de relaţia:  

T
1

f  ; 

De exemplu, dacă dorim obţinerea unei frecvenţe f = 20KHz şi folosim un 
condensator cu valoarea de 100nF atunci vom obţine: 

7
BA4
10)R(R7,0

102
1 


 

 
Din relaţia de mai sus rezultă: 

 710RR BA  
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Ştiind că valorile rezistenţelor RA şi RB trebuie să fie aproximativ egale, vom considera : 
RA = 370 iar RB = 340. 

În cazul în care se doresc alte frecvenţe, calculul este asemănător, modificându-se 
în formula de calcul valoarea frecvenţei.  
Pentru obţinerea unor frecvenţe diferite, la divizorul de tensiune se va înlocui una din 
rezistenţele 
RA sau RB, cu o rezistenţă reglabilă (potenţiometru). 
 
În final schema generatorului va arăta ca în figura de mai jos [1]: 
 

2.2 Distribuitorul de impulsuri 
Comutarea semnalelor pe înfăşurări este realizată cu scheme de comandă 

specifice. Aceste scheme trebuie să conţină pe de o parte logica de comutare iar pe de altă 
parte dispozitive electronice de putere cuplate direct pe înfăşurările motorului. 
 

Circuitul distribuitor este format dintr-un numărător în inel cu numărul stărilor 

egal cu numărul fazelor motorului, urmat de o logică de decodificare ce permite activarea 
unei singure ieşiri într-o stare a numărătorului. Pentru exemplificare s-au prezentat două 
circuite distribuitoare pentru un motor cu patru faze. Primul distribuitor din figura 9.a , 
este realizat dintr-un numărător modulo 4 activat cu un generator de impulsuri cu 
perioada T=tM/4, unde tM este timpul de explorare al tuturor fazelor motorului. Prin 
decodificare se obţine în fiecare stare a numărătorului un singur impuls, la fiecare 
perioadă a generatorului, deci controlul realizat corespunde unei comenzi simetrice simple.  
Este  utilizat acelaşi numărător dar logica de decodificare asigură semnalele următoare: 

1QA   

1010 QQQQB   

1QC   

1010 QQQQD   
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Prin această selecţie se obţine o distribuţie în timp de forma diagramei de timp 2 
realizând, deci, comenzi simetrice duble. 

Circuitele prezentate sintetizează funcţia de bază a distribuitoarelor , repartiţia 
semnalelor pe fiecare fază după o secvenţă impusă, având ca referinţă semnalul unui 

generator de tact. În afară de acest semnal, distribuitorul poate fi controlat printr-o serie 
de semnale externe ce îi definesc sensul de baleiaj al fazelor, blocarea sau deblocarea sa şi 
permit chiar modalităţi funcţionale specifice corespunzătoare unor regimuri de accelerare 
sau decelerare a motorului. 

Frecvenţa de tact este la rotaţia nominală a motorului, constantă şi obţinută prin 
circuite oscilatoare de uz general. Pentru regimurile de accelerare se impune, în scopul 
eliminării fenomenului de pierderea paşilor, pornirea generatorului de la frecvenţe joase şi 
creşterea gradată a frecvenţei până se atinge frecvenţa de regim dorită. O procedură 
similară este necesară şi la regimurile de decelerare. 

Această modificare a frecvenţei poate fi realizată în diferite moduri: 
- prin circuite specializate analogice sau numerice; 
- prin sistemul software al unui procesor ce controlează mişcarea; 

  
 
 
 
 

Decodificatorul 
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 Cu ajutorul tabelei de adevăr se implementează semnalele ce trebuie să rezulte pe cele 4 faze ale 

motorului. Implementarea se face cu trei intrări, două rezultând de la numărător (Q2,Q3), iar Q1 primeşte 

semnal „0” sau „1” logic în funcţie de sensul de rotaţie al motorului, respectiv orar şi antiorar. Pentru 

implementare cu porţi NAND se folosesc circuitele integrate CDB 400 E cu două intrări , CDB 410 E cu 

trei intrări şi un circuit inversor CDB 404 E.  

 

 

 

 

 

Tabela de adevăr a funcţionării decodificatorului şi diagramele KV 
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2.3. Proiectarea blocului de contactoare statice 

 
2.3.1.  Regimul de comutaţie al tranzinstorilor. Generalităţi 

În afara utilizării ca element de amplificare, tranzistorul mai este utilizat ca 
element de comutaţie static. Schema de principiu a unui comutator static cu tranzistor 
bipolar este dată în figura de mai jos: 

În acest circuit tranzitorul comută curentul IC  prin 
sarcina EC. 
Vom avea două cazuri: 
- dacă tranzistorul este blocat, prin el circulă un 
curen IC=ICE0 ( nA ) şi se poate considera că IC=0, 
în acest caz căderea de tensiune pe tranzistor (între 

colector şi emitor) CCE EU   şi tranzistorul poate fi 

considerat ca un comutator deschis. 
 
- în cazul al doilea se consideră că tranzistorul este 
în conducţie; prin rezistenţa RC circulă un curent 

C

C
C R

E
I   şi tranzistorul este considerat ca un 

contact normal închis. 
Trecerea succesivă a tranzistorului din starea de conducţie în starea de blocare se 

numeşte comutaţie Regimul de comutaţie este un regim de valoare mare deoarece 
tranzistorul lucrează şi în porţiunea neliniară a caracteristicii. 

Funcţionarea în regim de comutaţie presupune efectuarea unor salturi succesive 
între starea de blocare şi starea de saturaţie. 

Blocul contactoarelor statice realizează comutarea fazelor motorului pas cu pas la 
tensiunea de alimentare în conformitate cu logica stabilită de distribuitorul de impulsuri. 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.  Schema blocului de contactoare statice 

+Ec 

U0E 

RB 

RC 

IC 

IB 

Fig. 2.4 
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Pentru ca să avem şi amplificare şi regim de comutaţie vom folosi un cuplaj 
Darlington, alcătuit din doi tranzistori unul de medie putere iar celălalt de putere mai 
mare la care se adaugă două rezistenţe RB şi RE precum şi dioda D. 

Pentru tranzistorul T1 trebuie să avem: curentul de colector IC>=3A iar tensiunea 
colector emitor (UCE)>=UA. De asemenea tranzistorul T2 trebuie să fie unul de curent şi de 
tensiune. 

Pentru a elimima efectul tensiunii auto-induse pe fiecare din înfăşurări vom 
conecta la schemă şi dioda D, cu tensiunea de străpungere Ustr>=50V şi curentul I=3A. 

Rezistenţa care polarizează baza tranzistorului T2 este RB şi trebuie aleasă astfel 
încât tensiunea bază-emitor să aibă valoarea standard (UBE=0,65) 

Circuitul, exemplificat pe o singură înfăsurare este: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza MPP 
T1 

D 

T2 
Rb 

Re 

RB 
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                              Tipuri de constante / definirea constantelor si a variabilelor 
 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

                                                            Tipuri de constante 

-intregi – numere intregi pozitive care nu pot 
depasi valoarea 32767, valoare identificata de 
compilator sub numele de MAXINT;valorile 
intregi pot fi numere: 
        -zecimale (baza 10); 
      Exemple:43,187,2001. 
       -hexazecimale (baza 16),care sunt precedate 
de caracterul special $ 
      Exemplu:$2F4 sau $2F4→ 2F4(16). 
-reale – numere reale cu valori absolute 
cuprinse intre 5.9×10(la puterea -39) si 3.4×10(la 
puterea 38);atat partea intreaga,cat si cea 
zecimala trebuie sa contina cel putin o 
cifra,chiar daca aceasta este 0. 
-caracter – orice caracter scris intre apostrofuri. 
       Exemplu:’A’ 
-siruri de caractere – o succesiune de 
caractere,delimitata tot prin apostrofuri. 
      Exemple:true/false,MAXINT. 

-intregi – numere intregi pozitive cu valori intre 
0 si 4.294.967.295 si care sunt de trei tipuri: 
        -zecimale (baza 10); 
       Exemple:43,152,7564. 
       -octale (baza 8),care sunt precedate de un 
zero nesemnificativ; 
       Exemplu:0354→345(8) 
       -hexazecimale (baza 16),care sunt 
precedate de Ox sau OX. 
       Exemplu:0×2F4 sau 0X2F4 sau  
                       0×2f4-→2F4(16). 
-reale – orice valoare reala 
       Exemple:32.45,0.5. 
-caracter- orice caracter scris intre apostrofuri. 
      Exemplu:’A’ 
-siruri de caractere – o succesiune de 
caractere,delimitata tot prin ghilimele. 
-constante definite prin cuvinte-cheie 
      Exemplu:NULL 
                                                                                           

                                             Definirea constantelor si a variabilelor 

const id_constanta=valoare; 
var id_variabila:tip standard; 
Exemplu: 
           const pi=3.14; const unu=’1’; 
           var s: integer; 
                  p:real; 

const [tip] id_constanta=valoare; 
tip standard id_variabila; 
 Exemplu: 
       const pi=3.14; const unu=’1’;  
       int s; 
       float p; 
 

 
                                        Operatori – reguli de prioritate si evaluare 
       LIMBAJUL PASCAL          LIMBAJUL C/C++ 

Prioritate Operator Evaluare Prioritate Operator Evaluare 
1      ( )  s→d 1       ( ) s→d 
2 not+-sizeof( )  d→s 2 !~+-++ –sizeof() d→s 
3 */div mod  s→d 3 * / % s→d 
4      +-  s→d 4 + - s→d 
5 <  <=  > >=  s→d 5 <  <=  >  >= s→d 
6    =   <>  s→d 6 (egal)== !=(diferit) s→d 
7 and (si logic)  s→d 7 & (si pe biti) s→d 
8      xor  s→d 8 ^(XOR pe biti) s→d 
9 or (sau logic)  s→d 9 │ (OR pe biti) s→d 
10 :=(atribuire)  s→d 10 && (si logic) s→d 
   11 ¦¦ (sau logic) s→d 
   12 =(atribuire) d→s 
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     Operatii cu dispozitivele standard 
   LIMBAJUL PASCAL      LIMBAJUL  C/C++ 

                            Citirea de la intrarea standard (tastatura) se face cu: 

Procedurile read si readln 
              read(id_v1[,idv2,..,id_vn]); 
              readln(id_v1[,idv2,..,id_vn]); 
unde id_v1,id_v2,…,id_vn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip,cu exceptia 
celor logice. 
       Procedura readln are acelasi rol cu cel al 
procedurii read,cu diferenta ca,la terminarea 
citirii,cursorul este pozitionat pe linia 
urmatoare a ecranului. 

functia cin 
       #include<iostream.h>; 
       cin>>id_v1[>>id_v2>>..>>id_vn]; 
       unde id_v1,id_v2,…,id_vn sunt identificatori 
de variabile elementare de orice tip.  

                      Scrierea (afisarea) la iesirea standard (ecran) se face cu: 

Procedurile write si writeln 
                     write(id1[,id2,…,idn]); 
                      writeln(id1[,id2,…,idn]); 
unde id1,id2,…,idn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip sau de 
constante. 
     La terminarea scrierii (afisarii),cu procedura 
writeln,cursorul este adus pe prima pozitie a 
randului urmator. 

functia cout 
        #include<iostream.h>; 
        cout<<id_v1[<<id_v2<<..<<id_vn]; 
unde id_v1,id_v2,..,id_vn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip sau de 
constante. 

 
                                                  Operatori cu fisiere de text 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

                         Citirea datelor din fisiere text are urmatoarele etape: 

-definirea identificatorului de fisier 
          var id_f:text; 
-asocierea dintre fisierul fizic si identificator:   
assign(id_f’,nume_f’); 
-deschiderea fisierului pentru citire: 
         reset(id_f); 
-citirea variabilelor din fisier se face cu ajutorul 
procedurilor:read si readln. 
      read(id_f,id_v1[,idv2,…,id_vn]); 
      readln(id_f,id_v1[,idv2,…,id_vn]); 
Unde id_v1,id_v2,…,id_vn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip,cu exceptia 
celor logice. 
-inchiderea fisierului: 
       close(id_f). 

      #include<fstream.h> 
-implementarea fisierelor de tip text: 
     fstream id_f([cale\\]nume_f,ios::in); 
sau 
     ifstream id_f(’’nume_f’’); 
  Prin implementare,fisierul este deschis pentru 
citire. 
-citirea se face astfel: 
       id_f>>id_v1[>>id_v2>>…>>id_vn]; 
unde id_v1,id_v2,…,id_vn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip. 
-inchiderea fisierului: 
    id_f.close(); 
 
 

                             Scrierea in fisiere text are urmatoarele etape: 
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-definirea identificatorului de fisier 
           var id_f:text; 
-asocierea dintre fisierul fizic si identificator: 
        assign(id_f’,nume_f’); 
-deschiderea fisierului pentru scriere: 
        rewrite(id_f); 
-scrierea variabilelor in fisier se face cu ajutorul 
procedurilor write writeln: 
       write(id_f,id1[,id2,…,idn]); 
       writeln(id_f,id1[,id2,…,idn]); 
unde id1,id2,…,idn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip sau de 
constante. 
-inchiderea fisierului: 
     close(id_f); 

  #include<fstream.h> 
-implementarea fisierelor de tip text: 
         fstream id_f([cale\\]nume_f,ios::aut); 
sau 
       ofstream id_f([cale\\]’’nume_f’’); 
   Prin implantare,fisierul este deschis pentru 
scriere. 
-scrierea in fisier se face astfel: 
        id_f<<id_v1[<<id_v2<<..<<id_vn]; 
unde id_v1,id_v2,..,id_vn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip sau de 
constante. 
-inchiderea fisierului:   
       id_f.close(); 

 
                                                               Functii matematice 
        LIMBAJUL PASCAL           LIMBAJUL C/C++ 

abs:R→R+ 
abs:Z→N 
sqr:R→R+ 
sqrt:R+→R+ 
sin:R→[-1,1] 
cos:R→[-1,1] 
arctan:R→R 
ln:R+→R 
exp:R→R+ 
int:R→Z 
trunc:R→Z 
round:R→Z 
frac:R→(-1,1) 

abs(x)-modulul lui x 
 
sqr(x)-x la puterea a-2-a 
sqrt(x)-radical din x 
sin(x),cos(x),arctan(x)-functii 
trigonometrice 
 
ln(x)-logaritm natural 
exp(x)-ex(e=2,71 constanta 
Euler) 
int(x)-partea intreaga din x 
trunc(x)-rotunjeste la cel mai 
apropiat intreg mai mic decat 
x 
round(x)-rotunjeste la cel mai 
apropiat intreg mai mare 
decat x 
frac(x)-returneaza partea 
fractionara a lui x 

#include<math.h> 
abs:Z→N(vezi 
labs,fabs) 
pow:R→R+ 
sqrt:R+→R+ 
sin:R→[-1,1] 
cos:R→[-1,1] 
atan:R→R 
log:R+→R 
log10:R+→R 
exp:R→R+ 
ceil:R→Z 
 
floor:R→Z 
pow:RxR→R 

abs(x)-modulul lui x 
 
pow(x,2)-x la puterea a 
doua) 
sqrt(x)-radical din x 
sin(x),cos(x),arctan(x)-
functii trigonometrice 
log(x)-logaritm natural (ln 
x) 
log10(x)-logaritm in        
baza 10 (lg x) 
exp(x)-ex(e=2,71 
constanta Euler) 
ceil(x)-rotunjeste la cel 
mai apropiat intreg mai 
mare decat x 
floor(x)-rotunjeste la cel 
mai apropiat intreg mai 
mic decat x 
pow(x,y)-calculeaza xy 

 
 
                                                 Sintaxa instructiunii de atribuire 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

id_variabila:=valoare/expresie; 
Precizare: Tipul variabilei trebuie sa coincida cu 
tipul valorii/expresiei. 

Id_variabila=valoare/expresie; 
Precizare:Atribuirea este precedata de 
conversia implicita a valorii/expresiei la tipul 
variabilei. 

                                           Sintaxa instructiunii de selectie 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
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case selector of 
v11[,v12..v1n]:s1; 
v21[,v22..v2n]:s2; 
… 
vm1[,vm2..vmn]:sm 
else s 
end; 
unde:selector este o expresie de tip integer sau 
char 
v11,..vmn sunt expresii constante de acelasi tip 
cu expresia selector 
s1,..sm,s reprezinta secvente de instructiuni 
clauza else este optionala 

switch(selector) 
{case v1:s1;break; 
case v2:s2;break; 
… 
case vm:sm;break; 
default:s; 
} 
unde:selector este o expresie de tip int sau char 
v1,..vm sunt expresii constante de acelasi tip cu  
expresia selector 
s1,..sm,s reprezinta secvente de instructiuni 
clauza default este optionala 

 
EXEMPLU: 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

var a,b,selector:integer; 
begin 
write(’a=’);readln(a);write(’b=’);readln(b); 
writeln(’Tastati una din cifre’); 
writeln(’1-suma/2-diferenta/3-produs/4-cat’); 
write(’selector=’);readln(selector); 
case selector of 
1:write(’suma = ’,a+b); 
2:write(’diferenta = ’,a-b); 
3:write(’produsul = ’,a*b); 
4:write(’catul impartirii intregi=’,a div b); 
else write(’Ati tastat o optiune inexistenta’); 
end; 
end. 

#include<iostream.h> 
void main() 
{int a,b,selector; 
cout<<’’a=’’;cin>>a;cout<<’’b=’’;cin>>b; 
cout<<’’Tastati una dintre cifre’’<<end1; 
cout<<’’1-suma/2-diferenta/3-produs/4-cat’’; 
cout<<’’selector=’’;cin>>selector; 
switch(selector) 
{case 1:cout<<’’suma=’’<<a+b;break; 
case2:cout<<’’produsul=’’<<a*b;break; 
case3:cout<<’’diferenta=’’<<a-b;break; 
case4:cout<<’’catul=’’<<a/b;break; 
default:cout<<’’Ati tastat o optiune inexistenta’’; 
}} 

 
                                     Sintaxa instructiunii repetitive cu test initial 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

while(cond_logica) do 
S; 
Secventa (S) se executa numai in cazul in care 
conditia logica este adevarata(expresia 
genereaza valoarea logica true). 
Daca secventa contine mai multe 
instructiuni,atunci acestea sunt cuprinse intre 
begin si end. 

while(cond_logica) 
S; 
Secventa (S) se executa numai in cazul in care 
conditia logica este adevarata(expresia 
genereaza o valoare nenula). 
Daca secventa contine mai multe 
instructiuni,atunci acestea sunt cuprinse intre 
acolade {}. 

Exemplu: 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C+ 

var x,s:word; 
begin 
write(’x=’);readln(x); 
s:=0; 
while(x<>0)do 
begin 
  s:=s+x mod 10;x:=x div 10; 
end; 
writeln(’Suma cifrelor  =’,s); 
end. 

#include<iostream.h> 
void main() 
{unsigned int x,s=0; 
cout<<’’x=’’;cin>>x; 
while (x!=0) 
{s=s+x%10;x=x/10; 
} 
cout<<’’Suma cifrelor=’’<<s<<end1; 
} 
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                                          Sintaxa instructiunii repetitive cu test final 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

repeat 
 S; 
until (cond_logica); 
Secventa (S) se executa pana cand conditia 
logica este adevarata (expresia genereaza 
valoarea logica true). 
Secventa se executa cel putin o data,chiar daca 
conditia logica este indeplinita (adevarata). 
 

do 
{S; 
}while(cond_logica); 
Secventa (S) se executa cat timp conditia logica 
este adevarata (expresia genereaza o valoare 
nenula). 
Secventa se executa cel putin o data,chiar deca 
conditia logica nu este indeplinita. 

                             Cel mai mare divizor comun a doua numere naturale 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
var a,b,r:integer; 
f,g:text; 
begin 
assign(f,’euclid.in’);reset(f); 
assign(g,’euclid.out’);rewrite(g); 
readln(f,a,b); 
while(a mod b<>0) do 
begin 
  r:=a mod b;a:=b; b:=r; 
end; 
writeln(g,b); 
close(f);close(g); 
end. 

#include<fstream.h> 
void main() 
{ int a,b,r; 
ifstream f(’’euclid.in’’); 
ofstream g(’’euclid.out’’); 
f>>a>>b; 
while(a%b) 
  {r=a%b;a=b;b=r; } 
g<<b; 
f.close(); 
g.close(); 
  } 

                                         Numere prime 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
var n,x,i,j:word; 
prim:boolean; 
begin 
write(’n= ’);readln(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
write(’numarul=’);readln(x); 
if(x=1) then prim:=false 
else 
begin 
prim:=true;j:=2; 
while(prim and (j<=trunc(sqrt(x)))) do 
if(x mod j=0 ) then prim:=false 
else inc(j); 
end; 
if(prim) then writeln(x) 
end;end. 

#include<iostream.h> 
#include<math.h> 
void main() 
  {unsigned int n,i,j,x,prim; 
cout<<’’n= ’’;cin>>n; 
for(i=1;i<=n;i++) 
 {cout<<’’numarul=’’);cin>>x; 
  if(x==1)prim=0; 
else 
{prim=1;j=2; 
while (prim && j<=sqrt(x)) 
  if(x%j==0)prim=0; 
else j++; 
} 
If(prim) cout<<x<<end1; 
} 
} 

 
 
 
                    Elemente de sintaxa specifice tablourilor unidimensionale 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
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                                                    Declararea tabloului 
var numetablou:array[1..nrmax]of tipelement tipelement numetablou [nrmax] 
                                               Declararea indicelui de adresa 
var numeindice:tipindice tipindice numeindice 
                          Adresarea unui element din tablou 
numetablou [numeindice] Numetablou [numeindice] 
 
Determinarea mediei.profesorul diriginte doreste sa afle media generala a clasei. 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                        Se pastreaza declaratiile din exemplul 1 
Var medii:array[1..10] of real;  
m:real;i,n:integer; 
begin 
read(n); 
m:=0; 
for i:=1 to n do 
  m:=m+medii[i]; 
{se calculeaza media clasei,in cazul general se 
testeaza n<>0} 
m:=m/n; 
{se afiseaza media clasei} 
Writeln (’media clasei este’,m); 
end  

#include<iostream.h> 
#include<math.h> 
void main() 
  { 
Float medii[10]; 
float m=0;int i,n; 
cin>>n; 
for (i=0;i<n;i++) 
m=m+medii[i]; 
//se calculeaza media clasei,in cazul general se 
testeaza n<>0} 
m=m/n; 
cout<<’’media clasei este’’; 
cout<<m; 
} 

 
Compararea valorilor.Profesorul diriginte doreste sa afle cea mai mare medie a clasei 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                  Se pastreaza declaratiile din exemplul 1 
Var 
medii:array[1..10] of real; i,n:integer; 
 max:real; 
begin 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
readln(medii[i]); 
max:=medii[1]; 
for i:=2 to n do 
if medii[i]>max then 
max:=medii[i]; 
{se afiseaza cea mai mare medie} 
writeln (’media este’,max); 
end. 

#include<iostream.h> 
#include<math.h> 
void main() 
  { 
Float medii[10]; 
int i,n; 
float max; 
cin>>n; 
for (i=1;i<n;i++) 
cin>>medii[i]; 
max=medii[0]; 
for (i=1;i<n;i++) 
if(medii[i]>max) 
max=medii[i]; 
//se afiseaza cea mai mare medie 
cout<<’’media este’’<<max; 
} 

 
                    Elemente de sintaxa specifice tablourilor bidimensionale 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                                    Declararea tabloului 
var numetablou:array[1..nrmax1,1..nrmax2]of 
tipelement 

tipelement numetablou [nrmax1][nrmax2] 

                                               Declararea indicelui de adresa 
var numeindice:tipindice1, tipindice1 tipindice numeindice1, tipindice2 
                          Adresarea unui element din tablou 
numetablou [numeindice1, tipindice2] Numetablou [numeindice1][ tipindice2] 
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Determinarea mediei.profesorul diriginte doreste sa afle media generala a clasei. 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                        Se pastreaza declaratiile din exemplul 1 
var m:real; 
medii:array[1..10,1..10] of real; i,n:integer; 
begin 
m:=0; 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
read(medii[i,j]); 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
  m:=m+medii[i,j]; 
{se calculeaza media clasei,in cazul general se 
testeaza n<>0} 
m:=m/n; 
{se afiseaza media clasei} 
Writeln (’media clasei este’,m); 
end . 

#include<iostream.h> 
#include<math.h> 
void main() 
  { 
float medii[10][10]; 
int i,n; 
float m=0; 
cin>>n; 
for (i=1;i<n;i++) 
for (i=1;i<n;i++) 
cin>>medii[i][j]; 
for (i=0;i<n;i++) 
for (j=0;i<n;J++) 
m=m+medii[i][j]; 
//se calculeaza media clasei,in cazul general se 
testeaza n<>0} 
m=m/n; 
cout<<’’media clasei este’’;cout<<m; 
} 

Subprograme 
 

 Noţiunea de subprogram 
 

 Prin subprogram vom înţelege un ansamblu alcătuit din tipuri de date, variabile şi instrucţiunii 
scrise în vederea unei anumite prelucrări (calcule, citiri, scrieri) şi care poate fi utilizat (rulat) doar dacă 
este apelat de un program sau de alt subprogram. 
 
 Până în prezent am fost doar utilizatori de subprograme. Exemple de subprograme folosite: 
 
■ matematice: sin, cos, exp, log. 
 
■ de prelucrare a şirurilor de caractere:in Pascal avem pos,length …,iar in C++ strlen, strcpy, strncat. 
 
■ chiar citirile şi scrierile se fac sub controlul unor subprograme speciale. 
 
 În acest capitol învăţăm să le creăm. Pentru a înţelege noţiunea de subprogram, vom porni de la 
două exemple: 
 
□ Se citeşte n, număr natural. Să se scrie programele care tipăresc valoarea calculată a expresiilor: 
 

E1=1+1/2+1/3+1/4+…+1/n 
 

E2=(1+1/2+1/3+1/4+…+1/n)ⁿ 
 

 Ce observăm? A doua expresie, se poate obţine din prima. Relaţia este: 
 

E₂=E₁ⁿ 
 

 Cerinţa este de a scrie programe separate. Cum procedăm? Prin utilizarea cunoştinţelor 
dobândite până în prezent, scriem cele două programe separat, iar în al doilea program, secvenţa care 
calculează prima expresie, se copiază din primul. 
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 Oare nu se poate lucra mai eficient? Răspunsul este afirmativ. Se scrie un program care 

calculează E₁ şi care este apelat de ambele programe. Primul program va tipări valoarea transmisă de 
subprogram, al doilea va ridica la putere această valoare şi va afişa rezultatul. 
 
□  Se citeşte n, număr natural. Se citeşte un vector cu n componente numere reale. Se cere să se tipărească 
vectorul sortat.  
 
 Desigur, ştim să rezolvăm această problemă şi clasic, în mai multe feluri, pentru că am studiat 
mai mulţi algoritmi de sortare. De această dată vom rezolva problema prin utilizarea subprogramelor. 
 
 Vom scrie un subprogram care citeşte un vector, unul care tipăreşte un vector şi un al treilea care 
sortează vectorul, după una din metodele cunoscute. 
 
 În acest caz, programul ar arăta astfel: 
 
Pasul 1  apelează subprogramul care citeşte vectorul; 
Pasul 2  apelează subprogramul care sortează vectorul; 
Pasul 3  apelează subprogramul care tipăreşte vectorul. 
 
 Faţă de scrierea clasică, aici problema a fost descompusă în altele mai mici (citire, sortare, 
tipărire). În general, o problemă complexă se rezolvă mai uşor dacă o descompunem în altele mai simple. 
Apoi, şansele de a greşi la scrierea unui subprogram sunt cu mult mai mici decât acelea de a greşi la 
scrierea unui program mare. Acesta din urmă rezultă din “asamblarea” subprogramelor la care se adaugă, 
eventual, câteva linii scrise în programul principal. Putem acum enumera avantajele utilizării 
subprogramelor: 
 
■ reutilizarea codului –o dată scris, un subprogram poate fi utilizat de mai multe programe; 
 
■ elaborarea algoritmilor prin descompunerea problemei în altele mai simple. În acest fel, rezolvăm cu 
mult mai uşor problema; 
 
■ reducerea numărului de erori car pot apărea la scrierea programelor; 
 
■ depistarea cu uşurinţă a erorilor –verificăm la început subprogramele, apoi modul în care le-am 
asamblat (le-am apelat din cadrul programului). 
 Parametrii care se găsesc în antetul funcţiei se numesc parametrii formali. 

 
Atunci când scriem o funcţie nu cunoaştem valoarea propriu-zisă a parametrilor. Funcţia trebuie să 

întoarcă rezultatul corect, oricare ar fi valoarea lor. Din acest punct de vedere ei se numesc formali. 
 
 Parametrii care se utilizează la apel se numesc parametrii afectivi. 
 

La apel, lucrurile stau altfel: valorile acestora sunt cunoscute. Prin urmare aceştia se cunosc 
parametrii efectivi. 
În esenţă, o funcţie este alcătuită din: 
 
 Antet – acesta conţine mai multe informaţii importante necesare compilatorului, numele funcţiei, lista 

parametrilor formali, tipul rezultatului. 
O funcţie poate fi apelată de sine stătător (prin nume şi lista parametrilor efectivi), dar poate fi inclusă şi în cadrul 
expresiilor, caz în care, la evaluarea expresiei este apelată. 
 
 Sistemul de operare alocă fiecărui program trei zone distincte în memoria internă în care se găsesc 

memorate variabilele programului. 
 

Segment de date 

Segment de stivă 
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Heap 

 De asemenea, există posibilitatea ca variabilele să fie memorate într-un anumit registru al 
microprocesorului. În acest caz timpul de acces la astfel de variabile este foarte mic, deci se pot obţine 
programe optimizate.   
 
 În general o variabilă se caracterizează prin 4 atribute. Acestea sunt: 
 
1. Clasa de memorare. 
2. Vizibilitate. 
3. Durata de viaţă. 
4. Tipul variabilei, singurul pe care l-am studiat până în prezent. 
 
1. Clasa de memorare – precizează locul unde este memorată variabila respectivă. O variabilă poate fi 

memorată în segmentul de date, în cel de stivă, în heap sau într-un registru al microprocesorului.  
 
2. Vizibilitatea – precizează liniile textului sursă din care variabila respectivă poate fi accesată. Astfel 

avem:  
 

a. Vizibilitate la nivel de bloc (instrucţiune compusă); 
 

b. Vizibilitatea la nivel de fişier – în cazul în care programul ocupă un singur fişier sursă, 
singurul caz pe care îl tratăm acum. 

 
c. Vizibilitatea la nivel de clasă – este în legătură cu programarea pe obiecte, pe care o veţi 

studia în anul următor. 
 
3. Durata de viaţă – reprezintă timpul în care variabila respectivă are alocat spaţiu în memoria internă. 

Astfel avem: 
 

a. Durata statică – variabila are alocat spaţiu în tot timpul execuţiei programului. 
 

b. Durata locală - variabila are alocat spaţiu în timpul în care se execută instrucţiunile blocului 
respectiv. 

 
c. Durata dinamică – alocarea şi dezalocarea spaţiului necesar variabilei respective se face de 

către programator prin operatori sau funcţii speciale. 
 

Variabile globale 
 

 Acestea se declară în afara corpului oricărei funcţii 
La declarare, variabilele globale sunt iniţializate cu 0. 

 
 Atributele variabilelor globale sunt: 
 
1. Clasa de memorare – segmentul de date. 

 
2. Vizibilitatea – În cazul în care declaraţiile acestora sunt înaintea tuturor funcţiilor, acestea sunt 

vizibile la nivelul întregului program (fişier). Dacă anumite funcţii se află plasate înaintea 
declaraţiilor acestor variabile, atunci ele sunt vizibile doar pentru funcţiile care sunt plasate după 
aceste declaraţii. 

 
3. Durata de viaţă a variabilelor globale este statică. Ele au spaţiu rezervat în tot timpul execuţiei 

programului. 

Variabile locale 
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Acestea sunt declarate în corpul funcţiilor. Mai precis, pot fi declarate în orice bloc (instrucţiune 
compusă) al acestora 
1. Clasa de memorare a variabilelor locale este, implicit, segmentul de stivă. Există posibilitatea ca 
acestea să fie alocate în registrele microprocesorului, caz în care declaraţia lor trebuie precedată de 
cuvântul cheie register.   
 
1. Variabilele locale nu sunt iniţializate implicit cu 0. În ipoteza în care acestea nu sunt iniţializate explicit 
de programator, reţin o valoare oarecare, numită valoare reziduală. 
 
2. Vizibilitatea variabilelor locale este la nivelul blocului la care au fost declarate. 
3.În cazul în care, într-un anumit bloc sunt vizibile (se pot accesa) mai multe variabile, toate au acelaşi 
nume, dar au domenii de vizibilitate diferite, se accesează variabila cu vizibilitatea cea mai mică. 
. Există posibilitatea ca, un ciclu for să conţină declaraţia unei variabile locale. 
5. Durata de viaţă a variabilelor locale este atât timp cât durează execuţia blocului respectiv. 
 
Transmiterea parametrilor 
 
 Aşa cum am arătat, parametrii care se găsesc în antetul funcţiei se numesc parametrii formali, iar 
cei care se găsesc în instrucţiunea de apel se numesc parametrii efectivi. 
După fiecare apel al funcţiei se tipăreşte suma obţinută. Între parametrii formali şi cei efectivi trebuie să 
existe o anumită concordanţă, care este descrisă prin regulile următoare: 
 
Numărul parametrilor formali trebuie să coincidă cu numărul parametrilor efectivi. La această regulă 
există o excepţie care va fi prezentată într-un paragraf separat. 
Tipul parametrilor formali trebuie să coincidă cu tipul parametrilor efectivi sau tipul parametrilor efectivi să 
poată fi convertit implicit către tipul parametrilor formali la fel ca în cazul atribuirii 
Observaţie: Nu este obligatoriu ca numele parametrilor formali să coincidă cu numele parametrilor 
efectivi. 
 
 Vom analiza modul în care sunt memoraţi parametrii transmişi, în momentul lansării în execuţie 
a funcţiei. 
 
 Pentru memorarea parametrilor subprogramele folosesc segmentul de stivă, întocmai ca pentru 

variabilele locale. 
 
 Memorarea parametrilor transmişi se face în ordinea în care aceştia figurează în antet: de la stânga la 

dreapta. 
 
 În cadrul subprogramului, parametrii transmişi şi memoraţi în stivă sunt variabile. Numele lor este 

cel din lista parametrilor formali. 
 
 Variabilele obţinute în urma memorării parametrilor transmişi sunt variabile locale. 
Există două mecanisme de transmitere a parametrilor, transmiterea prin valoare şi transmiterea prin 
referinţă. Acestea vor fi tratate în continuare: 
 
A. Transmiterea prin valoare se utilizează atunci când suntem interesaţi ca subprogramul să lucreze cu 

acea valoare, dar, în prelucrare, nu ne interesează ca parametrul efectiv (cel din blocul apelant) să 
reţină valoarea modificată în subprogram.  

 
Se pot transmite prin valoare: 
 
1. Valorile reţinute de variabile. 
2. Expresii (acestea pot conţine şi funcţii). 
 

1. Valorile reţinute de variabile. În acest caz, parametrii efectivi trebuie să fie numele variabilelor. 
2. Parametrii efectivi sunt expresii, care mai întâi se evaluează. 
Aşa cum am arătat, transmiterea parametrilor prin valoare se utilizează atunci când nu ne interesează 
ca, la întoarcerea din subprogram, parametrul efectiv să reţină valoarea modificată acolo. Întrebare: 
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dacă n-ar exista decât transmiterea prin valoare, ar fi posibil să modificăm valoarea anumitor 
variabile care sunt declarate în blocul aparent? 
 
 Răspunsul este afirmativ daca lucram cu variabile pointer. 

B. Transmiterea prin referinţă. Parametrii sunt transmişi prin referinţă atunci când de interesează ca 
la revenirea din subprogram variabila transmisă să reţină valoarea stabilită în timpul execuţiei 
subprogramului. 

 
 În cazul transmiterii prin referinţă, parametrii efectivi trebuie să fie referinţe la variabile (vezi tipul 

referinţă prezentat în capitolul anterior).  
 

 În cazul transmiterii prin referinţă subprogramul reţine în stivă, adresa variabilei. 
 

În acest caz ne putem întreba care este mecanismul prin care, deşi pentru o variabilă transmisă se 
reţine adresa ei, în subprogram putem adresa variabila normal (nu indirect)? La compilare, orice referinţă 

la variabila respectivă, este “tradusă” ca adresare indirectă. 
 

 Programul următor utilizează o funcţie care interschimbă valorile reţinute de două variabile. 
Acestea sunt transmise prin referinţă. 

Definirea şi declararea unui subprogram 
 

 Deşi aparent asemănătoare, cele două noţiuni diferă. Buna înţelegere a lor ne ajută să evităm 
anumite erori. Mai mult, aceste noţiuni sunt utilizate de orice limbaj de programare. 

 
□ A defini un subprogram, înseamnă a-l scrie efectiv, după structura anterior prezentată. O problemă 

importantă este locul unde se defineşte subprogramul. 
 

□ A declara un subprogram, înseamnă a-l anunţa. Un subprogram nedeclarat nu poate fi folosit. Definiţia 
unui subprogram ţine loc şi de declaraţie! 

 
FUNCTII 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                      declaratiile  
 FUNCTION 
nume_functie(parametrii:tip):tip_returnat_de_functie; 
Var variabile_locale:tip; 
Begin 
 
Nume_functie:=expresie_calculata_aici; 
End; 

tip_returnat_de_functie  
nume_functie(tip parametrii) 
{  
tip variabile_locale; 
 
return expresie_calculata_aici; 
} 

                                    
exemplu 

Var s,i,n:integer; 
Function ss(n:integer):integer; 
Var s:integer; 
Begin 
S:=0; 
For i:=1 to n do 
S:=s+i; 
Ss:=s; 
End; 
Begin 
Readln(n); 
Write(ss(n)); 
End.  

#Include<iostream.h> 
int i,n; 
int ss(int n) 
{ int s=0; 
for (i=0;i<n;i++) 
s=s+i; 
return s 
}  
void main() 
{ 
cin>>n; 
cout<<ss(n); 
} 

PROCEDURI 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                      declaratiile  
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 PROCEDURE nume_procedura(parametrii_intrare:tip;VAR 
parametrii_iesire:tip); 
Var variabile_locale:tip; 
Begin 
…….. 
End; 

VOID  nume_procedura(tip 

parametrii_intrare,tip& 
parametrii_iesire  ) 
{  
tip variabile_locale; 
 
} 

Exemplu 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                      declaratiile  
 Var s, i,n:integer; 
procedure ss(n:integer;var s:integer); 
Begin 
S:=0; 
For i:=1 to n do 
S:=s+i; 
End; 
Begin 
Readln(n); 
ss(n,s); 
Write(s); 
End. 

#Include<iostream.h> 
int s=0,i,n; 
void ss(int n, int& s) 
{  
for (i=0;i<n;i++) 
s=s+i; 
}  
void main() 
{ 
cin>>n; 
ss(n,s); 
cout<<s; 
} 

RECURSIVITATE 
Introducere in recursivitate 

 

 Prezentare generala 
 
 

    Recursivitatea este una din notiunile fundamentale  ale informaticii. Utilizarea frecventa a recursivitatii s-
a facut dupa anii 80.Multe din limbajele de programare evaluate si mai mult utilizate   -Fortran, Cobol-  nu 
permiteau scrierea programelor recursive. 
 
      ● Recursivitatea este un mechanism general de elaborare a programelor .Ea consta in posibilitatea ca 
un subprogram sa se autoapeleze. 
 
 
   Recursivitatea  a aparut din necesitati practice date de transcrierea directa a formulelor matematice 
recursive.In timp. Acest mecanism  a fost extins, fiind utilizat in elaborarea multor algoritmi. 
 
 
 

Mecanismul recursivitatii 
 
 
 

▫  Sa se calculeze recursiv n!. 

A) Pentru  a scrie o functie recursiva care efectueaza acelasi calcul, vom porni de la o 
definitie recursiva  a lui n !. Aceasta este : 

                                                                            

                             n !=fact(n)=     1,             n=0 
                                                                                                       n € N                            
                                                                     n *  fact(n-1), astfel     
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  De exemplu, pentru  a calcula 3!, procedam astfel : 
 
3 !=fact(3)=3 x fact(2)=3 x 2 x fact(1)=3 x 2 x 1 x fact(0)=3 x 2 x 1 x 1=6. 
Observati ca functia fact se autoapeleaza. Autoapelul se realizeaza prin: return  n*fact(n-1). 
 
    Care este mecanismul prin care subprogramele  se pot autoapela? Sa ne amintim modul in care 
subprogramele memoreaza parametrii transmisi: 
 
 
   ● Pentru  memorarea parametrilor, subprogramele folosesc o zona de memorie numita stiva  (mai exact, 
aceasta zona se numeste segment de stiva). 
 
 
    ● Memorarea parametrilor transmisi se face in ordinea in care acestia figureaza in atent: de la  stanga la 
dreapta. 
 
    ● Pentru parametrii transmisi  prin valoare,  se memoreaza valoarea transmisa, iar pentru cei transmisi 
prin referinta se memoreaza adresa variabilei. 
 
 
     ● In cadrul subprogramului, parametrii transmisi  si memorati in stiva sunt variabile.Numele lor este cel 
di lista parametrilor formali. 
 
In capitolul anterior am studiat proprietatile  structurii numita stiva. Exact aceleasi proprietati  le are si 
segmental de stiva.Singura diferenta este data de faptul ca gestiunea segmentului  de stiva  este facuta  
automat de catre  calculator.Mai exact,  codul  in limbaj masina,  obtinut  in urma compilarii, contine 
secvente  prin care se gestioneaza segmentul de stiva. 
 
      ● La apelul subprogramului se depun in stiva,  in ordine, parametrii transmisi. DE asemenea, tot in 
stiva se rezerva  spatiu  pentru variabilele  locale.(cele declarate in subprogram).Acesta este un prim nivel 
al stivei. 
 
   
       ● In cazul in care subprogramul se autoapeleaza pe un al doilea nivel se depun din nou parametrii 
transmisi si se rezerva un nou spatiu pentru variabilele locale. 
 
In continuare  prezentam grafic modul in care functioneaza recursivitatea in cazul  functiei  fact  a 
programului  anterior. Aceasta functie  nu are variabile  locale, deci in stiva se depune doar parametrul n. 
 
n→3                               La primul apel al functiei fact se creeaza in segmental de stiva o               
                                           variabila numita n, care retine  3- valoarea parametrului formal. 
 
 
n→2 
n→3                                  Functia  se autoapeleaza. De aceasta data parametrul n ia valoarea 2 
                                           .In stiva se creeaza un nou nivel,  care retine n cu valoarea  2.  
 
 
n→1                                   Functia se autoapeleaza.  De aceasta data parametrul n ia                           
n→2                                valoarea 1. In stiva se creeaza un nou nivel, care retine n cu                
n→3                                   valoarea 1. 
 
      
n→0                                    Functia se autoapeleaza.Parametrul n ia valoarea 0.In stiva se                                                          
n→1                                    creeaza un nou nivel, care retine n cu valoarea 0.Functia ia   
n→2                                    valoarea 1,  autoapelul nu mai are loc.Se revine pe nivelul 3. 
n→3 
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n→1                                      Pe nivelul 3 se efectueaza calculul 1*1=1.Se revine apoi pe                                
n→2                                      nivelul 2. 
n→3 
 
 
n→2                                      Pe nivelul 2 se efectueaza calculul 2 * 1=2.Se revine apoi                                
n→3                                      pe nivelul 1. 
 
 
n→3                                      Pe nivelul 1 se efectueaza calculul  3 * 2=6.Se revine apoi in     
                                              main( ). 
 
Aici se afiseaza 6, adica s-a calculat 3 !.      
 

 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                      FUNCTII CARE SE AUTOAPELEAZA 
 VAR  N:INTEGER; 
Function fact(n:integer):integer; 
Begin 
If n=0 then fact:=1 
Else 
Fact:=n*fact(n-1); 
End; 
Begin 
Readln(n); 
Write(fact(n); 
End. 

      #include  <iostream.h> 
       int  fact(int n) 
       {     if   (!n)  return  1; 
              else       return   n* fact(n-1); 
        } 
        main( )  
          {  int  n; 
    cout<<”n=”; cin>>n; 
     cout<<fact(n) ; 
    }     
 

                                     PROCEDURI CARE SE AUTOAPELEAZA 
 
 Var n:integer; 
Procedure fact( val:integer;var prod:integer); 
Begin 
If (val<=n) then 
Begin 
Prod=prod*val; 
fact(val+1,n,prod); 
} 
begin 
readln(n); 
p=1; 
fact(1,n,p); 
write(p); 
end. 

       
#include  <iostream.h > 
void  fact(int  val, int  n,int& prod) 
{   if    (val<=n) 
                        {  prod*=val; 
                            fact(val+1,n,prod); 
                         } 
} 
main( ) 
{ int val,n,p=1; 
   cout<<”n=”; cin>>n; 
   fact(1,n,p) ; 
cout<<p ; 
} 
 

 
B)Sa analizam si pentru acest  exemplu modul in care se efectueaza calculul,pentru 
n=3.Functia are trei parametri : doi  transmisi  prin valoare, unul prin referinta. 
 
Iata continutul variabilelor dupa primul apel : 
                                                                                                   
1 
 
 p                                           val   n         prod   

1 3 Referinta catre p 
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Pentru ca val este mai mic sau egal ca n se efectueaza : prod :=prod*val ;Intrucat 
variabila p a fost transmisa prin referinta, programul  lucreaza cu aceasta variabila, in 
loc de prod.In concluzie, se efectueaza  p :=p*val ;.Apoi, functia se autoapeleaza : 
 
                     
     
                                                               

 
p                                                 val  n            prod 
 
 
Pentru ca val este  2 –mai mic  ca 3  -  se efectueaza  prod :=prod*val ; dupa care 
functia se autoapeleaza. 
 
 
 
                                                
  

 
 
 
 

p                                                                         val   n            
prod 
 
 
 
Pentru ca val este 3 –mai mic sau egal cu 3 – se efectueaza prod :=prod*val, deci p ia 
valoarea 6, dupa care se revine pe nivelul 2, apoi 1, apoi in programul principal. 
 
Observatii : 
 
▫Dupa cum rezulta din aceste exemple, subprogramul lucreaza cu datele aflate pe un 
anumit  nivel  al stivei pentru variabilele   transmise prin valoare si variabilele locale  
ale sale, dar si  cu variabilele functiei main( ) , daca acesteav  sunt transmise prin  
referinta. 
 
 
▫Exista posibilitatea ca subprogramul sa lucreze direct cu variabilele  globale far aca 
acestea  sa fie transmise prin referinta.Dupa cum stim variabilele globale  pot fi accesate 
din  orice subprogram , daca sunt declarate la inceputul textului sursa.In exemplu, am 
preferat varianta de a trece ca parametru  variabila transmisa prin referinta  din motive 
didactice si pentru  a asigura  independenta  subprogramului.Dezavantajul este dat de 
faptul ca stiva va fi incarcata suplimentar cu adresa acestei variabile. 
 
 
▫In cazul unui numar  mare  de autoapelari , exista posibilitatea  ca segmentul de stiva sa 
se ocupe total, in caz in care programul se va termina cu eroare. 
 

2 3 Referinta catre p  

1 3 Referinta catre p 
1 

3 3 Referinta catre p 
2 3 Referinta catre p 
1 3 Referinta catre p 

2 
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▫Recursivitatea presupune  mai multa memorie(ma refer la stiva), aceasta este oricum 
rezervata. 
 
 
 

 
 
 
Cum  gandim un algoritm recursiv 

 
 
 
Pentru a ne familiariza  cu rationamentul recursiv vom porni de la  cateva exemple 
intuitive. 
 
1.Wirth.O  camera de luat vederi are in obiectiv un televizor care transmite imaginile 
primite            de la camera.Evident, in televizor se va vedea un televizor, iar in acesta 
un televizor...s.a.m.d 
 
Pe  scurt : 
▪  in orice televizor, se vede un televizor. 
 
2.Anunt.  In anumite restaurante am intalnit anuntul : Azi nu se fumeaza !. 
 
3.Constatare. Intr-o tara cu nivel de trai scazut, orice partid  care ajunge la putere 
afirma:de vina nu suntem noi, sunt cei de la care am preluat puterea!. 
 
 
4.Logica. Orice militar aflat in ciclu 2 de instruire afirma :cand eram in ciclu 1, cei din 
ciclu 2 ‘m-au chinuit inutil’.Asa fac si eu cu cei din ciclu 1.  
 
Lasand gluma la o parte, constatam ca, in general, o gandire recursiva exprima 
concentrat o anumita stare, care se repeta la infinit. Aceasta gandire se aplica in 
elaborarea algoritmilor recursivi, dar cu o modificare esentiala :adaugarea conditiei  de 
terminare.In absenta acestei conditii, nu poate fi vorba de algoritm, intrucat algoritmul 
trebuie sa fie finit. 
 
 
→In elaborarea  algoritmilor recursivi se aplica rationamentul :  ce se intampla la un 
nivel, se  intampla la orice nivel. 
 
→Subprogramul care se autoapeleaza trebuie sa contina instructiunile corespunzatoare 
unui nivel. 
 
→Starea tratata  de subprogram se gaseste pe un anumit nivel  al stivei (variabilele 
rezultate in urma transmiterii  parametrilor si variabilele locale ale subprogramului). 
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Observatii 
 
▪Un algoritm recursiv se elaboreaza  utilizand acest tip de gandire, nu o gandire precum 
cea folosita  pana acum, cand am elaborat algoritmi iterativi. 
 
▪Pentru orice algoritm recursiv exista unul iterativ care rezolva aceeasi problema. 
 
▪Nu intodeauna alegerea unui  algoritm recursiv reprezinta un avantaj. 
 

▪Numeroase exemple  care urmeaza va vor lamuri asupra celor afirmate 
Proceduri recursive cu vectori 

 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
                                    Recursiv sa se determine cel mai mare element dintr-un vector 
 
 Type v=array[1..100] of integer; 
var b,i,n:integer; 
a:v; 
function m(var f:integer;i:integer):integer; 
begin 
if i>n then m:=f 
else 
begin 
if f<a[i] then 
f:=a[i]; 
m:=m(f,i+1);end; 
end; 
 
procedure afis(a:v;lung:byte); 
var k:byte; 
begin 
for k:=1 to lung do 
write(a[k],' '); 
end; 
begin 
write('cite elemente aveti');readln(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
write('a[',i,']'); 
readln(a[i]); 
end; 
b:=a[1]; 
writeln('maximul este',m(b,2));{DE LA AL DOILEA ELEMENT 
INCOLO CAUT MAXIMUL} 
readln; 
end. 
 

#include <iostream.h> 
int n; 
int max (int x[ ],int n) 
{ 
int j,k; 
if (n==1) k=1; 
if (x[j]>x[n]) k=j; 
else k=n; 
} 
return k; 
} 
void citire(int x[],int i) 
{ 
if (i<n+1) 
{ 
cin >>x[i]; 
citire(x,i+1); 
} 
} 
void tipar (int x[ ],int i) 
{ 
if (i<n+1) 
{ 
cout<<x[i]<<’ ‚; 
tipar (x,i+1); 
} 
} 
main( ) 
{ 
int a[100],maxi; 
cin>>n; 
citire(a,1); 
tipar (a,1); 
maxi=max(a,n); 
cout<<a[maxi]; 
} 

Recursiv indirect sa se calculeze sirurile date prin:a0:=a;b0=b; 
an:=(A[n-1]+B[n-2])/2 
si bn:=sqrt(a[n-1]*b[n-1]) 
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LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
sursele 

 var n,a0,b0:word; 
function a(n:word):real;forward; 
function b(n:word):real; 
begin 
if n=0 then b:=b0 
else 
b:=sqrt(a(n-1)*b(n-1)); 
end; 
function a; 
begin 
if n=0 then a:=a0 
else 
a:=(a(n-1)+b(n-1))/2; 
end; 
begin 
writeln('valoarea initiala a sirului a ');readln(a0); 
  writeln('valoarea initiala a sirului b ');readln(b0); 
  write('rangul sirurilor ');readln(n); 
  writeln('b=  ',b(n):6:2,'  a= ',a(n):6:3); 
  readln; 
  end. 
 

#include  <iostream.h> 
#include  <math.h> 
double  a,b; 
int  n; 
 
double bn  (int n); 
double  an (int n); 
{   if (!n) return a; 
     else    return (an(n-1)+bn(n-1))/2; 
} 
 
double bn  (int n) 
{  if  (!n)  return b; 
  else        return  sqrt(an(n-1)*bn(n-
1)); 
} 
 
main( ) 
{  cout<<”a=”;cin>>a; 
    cout<<”b=”;cin>>b; 
    cout<<”n=”;cin>>n; 
     cout<<an(n)<<’ ‘<<bn(n) ; 
} 
 
       
 

DIVIDE ET IMPERA 
o Se citeste un vector cu n componente,numere naturale.Se cere sa se 

tipareasca valoarea maxima. 
Problema de mai sus este binecunoscuta.Cum o rezolvam utilizand metoda divide et 
impera? 
Trebuie tiparita valoarea maxima dintre numerele retinute in vector de la i la j(initial 
i=1,j=n).Pt acesta procedam astfel: 

 Daca i=j,valoarea amxima va fi v[i]; 
 Contrar vom imparti vectorul in doi vectori(primul vector va contine 

componentele de la  i la (i+j) div 2,al doilea va contine componentele de la 
(i+j)div 2+1 la j),rezolvam subproblemele(aflam maximul pentru fiecare dintre 
ele) iar solutia problemei va fi data de valoarea maxima dintre rezultatele celor 
doua subprobleme. 

 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

Maximul dintr-un vector 
type sir=array[1..20] of integer; 
var x, y,xx:sir;k1,n,i,ss:integer; ssss:boolean; 
function afis11111(x:sir;k,p:integer); 
  var s1,s2:integer; 
begin 
if k=p then      afis11111:=x[k] 
       else 
begin 
s1:=afis11111(x,k,trunc((k+p) div 2)); 
s2:=afis11111( x,trunc( ( k+p ) div 2 +1 ),p ); 
if s1>s2 then afis11111:=s1 else 
afis11111:=s2; 

   #include<iostream.h> 
int v[10],n; 
 
int max(int i,int j) 
{  int a,b; 
    if (i==j) return v[i]; 
    else 
     { a=max(i,(i+j)/2); 
       b=max((i+j)/2+1,j); 
       if (a>b) return a; 
       else return b; 
      } 
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end;end; 
begin 
writeln('n=');readln(n); 
 for i:=1 to n do 
 begin 
 writeln('xx[',i,']='); 
 readln(xx[i]); 
 end; 
       write(afis11111(xx,1,n          readln; 
end. 
 

} 
main ( ) 
{ cout<<”n=”;cin>>n; 
  for (int i=1;i<=n;i++) 
      {cout<<”v[“<<i<<”]=”;cin>>v[i];} 
     cout<<”max=”<<max(1,n); 
} 
    
 

 
o Sortare prin interclasare.Se considera vectorul a cu n componente numere intregi(sau 

reale).Sa se sorteze crescator,utilizand sortarea prin interclasare. 
Algoritmul de sortare prin interclasare se bazeaza pe urmatoarea idée:pentru a sorta un vector cu n 
elemante il impartim in doi vectori care,odata sortati,se interclaseaza. 
 
Conform strategiei generale Divide et impera,problema este descompusa in alte doua subprobleme de 
acelasi tip si,dupa rezolvarea lor,rezultatele se combina(in particular se interclaseaza).Descompunerea 
unui vector in alti doi vectori care urmeaza a fi sortati are loc pana cand avem de sortat vetori de una sau 
doua componente. 
    In aplicatie,functia sort sorteaza un vector cu maximum doua elemente;interc interclaseaza rezultatele 
;divimp implementeaza strategia generala a metodei studiate 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

INTERCLASARE A DOI VECTORI 
type vector=array[1..10] of integer; 
var a:vector; 
n,i:integer; 
procedure sort(xxx1,xxx2:integer;var a:vector); 
var m:integer; 
begin 
if a[xxx1]>a[xxx2] then 
begin 
m:=a[xxx1]; 
a[xxx1]:=a[xxx2]; 
a[xxx2]:=m; 
end 
end; 
 
procedure interclasare(xxx1,xxx2,m:integer;var 
a:vector); 
var b:vector; 
i,j,k:integer; 
begin 
i:=xxx1;j:=m+1; 
k:=1; 
while (i<=m) and (j<=xxx2)  do 
if a[i]<=a[j] then 
begin 
b[k]:=a[i]; 
i:=i+1; 
k:=k+1; 
end 
else 
begin 
b[k]:=a[j]; 
j:=j+1; 
k:=k+1; 
end; 

#include <iostreAm.h> 
int a[10],n; 
void sort(int p,int q,int a[10])  
{ 
  int m; 
     if (a[p]>a[q]) 
     {  
        m=a[p]; 
          a[p]=a[q]; 
          a[q]=m;} 
} 
void interc(int p,int q,int m,int a[10]) 
{ 
  int b[10],I,j,k; 
  i=p;j=m+1;k=1; 
  while (i<=m && j<=q) 
      if (a[i]<=a[j]) 
          { 
              b[k]=a[i]; 
              i=i+1; 
              k=k+1; 
         } 
     else  
            { 
               b[k]=a[j]; 
               j=j+1; 
               k=k+1; 
             } 
   if (i<=m) 
         for (j=i;j<=m;j++) 
             { 
                b[k]=a[j]; 
                k=k+1; 
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if i<=m then 
for j:=i to m do 
begin 
b[k]:=a[j]; 
k:=k+1; 
end 
else 
for i:=j to xxx2 do 
begin 
b[k]:=a[i]; 
k:=k+1; 
end; 
k:=1; 
for i:=xxx1 to xxx2 do 
begin 
a[i]:=b[k]; 
k:=k+1; 
end;end; 
procedure divimp(xxx1,xxx2:integer;var 
a:vector); 
var m:integer; 
begin 
if (xxx2-xxx1)<=1 then 
sort(xxx1,xxx2,a) 
else 
begin 
m:=(xxx1+xxx2) div 2; 
divimp(xxx1,m,a); 
divimp(m+1,xxx2,a); 
interclasare(xxx1,xxx2,m,a); 
end;end; 
begin 
writeln('n=');readln(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
writeln('a[',i,']='); 
readln(a[i]); 
end; 
 divimp(1,n,a); 
 for i:=1 to n do 
 write(a[i]); 
 readln; 
 end. 
 

             } 
   else 
         for (i=j;j<=q;j++) 
             { 
                b[k]=a[i]; 
             k=k+1; 
        } 
k=1; 
for (i=p;i<=q;i++) 
     { 
         a[i]=b[k]; 
         k=k+1; 
       } 
} 
void divimp (int p,int q,int a[10]) 
{ 
   int m; 
    if ((q-p)<=1) sort(p,q,a); 
     else 
       { m=(p+q)/2; 
          divimp(p,m,a); 
           divimp(m+1,q,a); 
          interc(p,q,m,a); 
      } 
} 
main( ) 
{ int i; 
cout<<”n=”;cin>>n; 
for (i=1;i<=n;i++) 
   { 
     cout<<”a[“<<i<<”]=”;cin>>a[i];} 
     divimp(1,n,a); 
 for (i=1;i<=n;i++) 
cout<<a[i]<<” “; 
} 
 

o                   Sortare rapida.Fie vectorul a cu n numere intregi(sau reale).Se cere 
ca vectorul sa fie sortat crescator. 

 
Pentru rezolvare este necesara o functie poz care trateaza o portiune din vector cuprinsa 
intre indicii dati de li (limita inferioara) si ls(limita superioara).Rolul acestei functii este 
de a pozitiona prima componenta a[li] pe o pozitie k cuprinsa intre li si ls,astfel incat 
toate componentele vectorului cuprinse intre li si k-1 sa fie mai mici sau egale decat 
a[k] si toate componentele vectorului cuprinse intre k+1 si ls sa fie mai mari sau egale 
decat a[k]. 
In aceasta functie exista doua moduri de lucru: 

a) i ramane constant,j scade cu 1; 
b) i creste cu 1,j ramane constant. 
  Functia este conceputa astfel: 
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 initial,i va lua valoarea li,iar j va lua valoarea ls (elemental care initial se 
afla pe pozitia li se va gasi  mereu pe o pozitie data de i sau de j); 

 se trece in modul de lucru a); 
 atata timp cat i<j,se executa: 

-daca a[i] este strict mai amre decat a[j],atunci se inverseaza cele doua 
numere si se schimba modul de lucru; 
-i si j se modifica corespunzator modului de lucru in care se afla 
programul; 
-k ia vlaoraea comuna a lui i si j. 

 Dupa aplicarea functiei poz,este evident ca elementul care se afla initial in 
pozitia li va ajunge pe o pozitie k si va ramane pe acea pozitie in cadrul 
vectorului deja sortat,fapt care reprezinta esenta algoritmului. 

Functoa quick are parametrii li si ls(limita inferioara si limita superioara).In cadrul ei se 
utilizeaza metoda Divide et impera,dupa cum urmeaza: 
-se apeleaza poz; 
-se apeleaza quick pentru li si k-1; 
-se apeleaza quick pentru k+1 si ls. 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

SORTAREA RAPIDA 
{Fie a un vector cu n componente intregi 
Scrieti o functie care sa plaseze primul element din 
vectorul a pe pozitia care acesta 
ar ocupao fara sa ordonati vectorul in stinga sa fiind 
plasate numai elemente mai mici decit el iar in 
dreapta numai elemente mai mari decit el 
Functia sa returneze pozitia pe care  a fost plasat primul 
element 
OBS:cu metoda divide et impera(Quick sort) 
ex:3 
1 3 2 
=>1 2 3 
 
} 
const nmax=100;type indice=1..nmax; 
tipelement=integer; 
var a:array[indice] of tipelement; 
n:indice; 
procedure citire; 
var I:indice; 
begin 
writeln('n=');readln(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
writeln('a[',i,']='); 
readln(a[i]); 
end;end; 
procedure afisare; 
var i:indice; 
begin 
writeln('vectorul sortat este'); 
for i:=1 to n do 
write(a[i]);writeln;readln; 
end; 
 
function divide (p,q:indice):indice; 
var st,dr:indice;x:tipelement; 
begin 
st:=p;dr:=q;x:=a[p]; 
while st<dr do 
begin 
while (st<dr) and (a[dr]>=x) do dec(dr); 
a[st]:=a[dr]; 
while (st<dr) and (a[dr]>=x) do dec(dr); 
 

#include<iostream.h> 
int a[100],n,k; 
 
void poz(int li,int ls,int& k,int a[100]) 
{ 
 int i=li,j=ls,c,i1=0,j1=-1; 
  while (i<j) 
  {    if (a[i]>a[j]) 
        { 
           c=a[j]; 
           a[j]=a[i]; 
           a[i]=c; 
           c=i1; 
           i1=-j1; 
           j1=-c; 
         } 
       i=i+i1; 
       j=j+j1; 
   } 
k=i; 
} 
 
void quick (int li,int ls) 
{ if  (li<ls) 
        { poz (li,ls,k,a); 
           quick(li,k-1); 
           quick(k+1,ls); 
          } 
} 
main( ) 
{ int I; 
cout<<”n=”;cin>>n; 
for (i=1;i<=n;i++) 
    { cout<<”a[“<<i<<”]=”;cin>>a[i];} 
   quick(1,n); 
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a[st]:=a[dr]; 
while (st<dr) and (a[st]<x) do inc(st); 
a[dr]:=a[st]; 
end; 
a[st]:=x;divide:=st; 
end; 
 
procedure rapida(p,q:indice); 
var m:indice; 
begin 
m:=divide(p,q); 
if m-1>p then rapida(p,m-1); 
if m+1 <q then rapida(m+1,q); 
end; 
begin 
citire; 
rapida(1,n); 
afisare; 
readln; 
end. 

 

for (i=1;i<=n;i++) cout <<a[i]<<endl; 
} 
 

o Cautare binara.Se citeste un vector cu n componente numere intregi,unde numerele se 
presupun  ordonate crescator si o valoare intreaga(nr).Sa se decida daca nr se gaseste sau 
nu printer numerele citite,iar in caz afirmativ sa se tipareasca indicele componentei care 
contine acea valoare. 

Problema este de a decide daca valoarea cautata se gaseste printer numerele de indice cuprins intre i si j 
(initial i=1,j=n).Pt aceasta vom proceda astfel: 

 Daca nr coincide cu valoarea de indice (i+j)/2 (valoarea de la mijloc),se tipareste indicele si se 
revine din apel(problema a fost rezolvata); 
Contrar,daca i<j (ni s-a cautat peste tot) problema se descompune astfel: 

 Daca numarul este mai mic decat valoarea testate(din mijloc),inseamna ca avem sanse sa-l 
gasim intre componentele cu indicele intre i si (i+j)/2-1,caz in care reapelam functia cu acesti 
parametrii 

 Daca numarul este mai amre decat valoarea testate(din mijloc),inseamna ca avem sanse sa-l 
gasimb intre componentele cu indicele intre (i+j)/2+1 si j,caz in care reapelam functia cu acesti 
parametrii. 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
CAUTAREA BINARA 

{S-a se gaseasca pozitia unui element intr-un vector prin metoda 
cautari binare 
 OBS:Aplicati divide et impera 
 ex: 
 n=3 
 1 2 3 
 caut pe 2 
 =>e pe pozitia 2} 
type indice=1..100; 
 
var a:array[indice] of integer; 
nr,n:indice; 
procedure citire; 
var I:indice; 
begin 
writeln('n=');readln(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
writeln('a[',i,']='); 
readln(a[i]); 
end;end; 
procedure afisare; 
var i:indice; 
begin 
writeln('vectorul sortat este'); 

#include <iostream.h> 
int v[100],n,nr; 
 
void caut(int i,int j) 
{ if (nr==v[(i+j)/2]) 
       cout<<”gasit”<<’ 
‘<<”indice”<<(i+j)/2; 
       else 
         if(i<j)   
           if (nr<v[(i+j)/2]) 
              caut(i,(i+j)/2-1);      
         else caut ((i+j)/2+1,j); 
}; 
main( ) 
{ cout<<”n=”;cin>>n; 
   for (int i=1;i<=n;i++) 
      { cout<<”v[“<<i<<”]=”;cin>>v[i];} 
cout<<”nr=”;cin>>nr; 
caut(1,n); 
}    
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for i:=1 to n do 
write(a[i]);writeln;readln; 
end; 
procedure caut(i,j:integer); 
begin 
if nr=a[(i+j) div 2 ] 
then writeln('l-am gasi la pozitia ',(i+j) div 2) 
else 
if i<j then 
if nr<a[(i+j) div 2 ] 
then caut (i,(i+j) div 2-1) 
else caut ((i+j) div 2+1,j) 
end; 
begin 
citire; 
write('pe cine cautai '); 
readln(nr); 
caut(1,n); 
readln; 
end. 
 
 

o Turnurile din Hanoi.Se dau 3 tije simbolizate prin a,b,c.Pe tija a se gasesc discuri de 
diameter diferite,asezate in orine descrescatoare a diametrelor private de jos in sus.Se cere 
sa se mute discurile de pe tija a pe tija b,utilizand ca tija intermediara tija c,respectand 
urmatoarele reguli: 

 La fiecare pas se muta un singur disc; 
 Nu este permis sa se aseze un disc cu diametrul mai mare peste un disc cu diametrul mai mic. 
Rezolvare: 
Daca n=1 se face mutarea ab,adica se muta discul de pe tija a pe tija b. 
Daca n=2 se fac mutarile ac,ab,cb. 

In cazul in care n>2 problema se complica.Notam cu H(n,a,b,c) sirul mutarilor celor n discuri de pe tija a pe 
tija b,utilizand ca tija intermediara,toja c. 
 
Conform strategiei Divede et impera incercam sa descompunem problema in alte doua subprobleme  de 
acelasi tip,urmand apoi combinarea solutiilor.In acest sens,observam ca mutarea celor n discuri de pe tija 
a pe tija b,utilizand ca tija intermediara tija c,este echivalenta cu: 

 Mutarea a n-1 discuri de pe tija a pe tija c,utilizand ca tija intermediara tija b; 
 Mutarea discului ramas pe tija b; 
 Mutarea a n-1 discuri de pe tija c pe tija b,utilizand ca tija intermediara tija a. 

 
                                 a b,                                                 daca n=1 
  H(n,a,b,c)=  
                           H(n-1,a,c,b),ab,H(n-1,c,b,a),       daca n>1 
Pentru  n=2 avem: H(2,a,b,c)=H(1,a,c,b),ab,H(1,c,b,a)=ac,ab,cb. 
Pentru n=3 avem: 
H(3,a,b,c)=H(2,a,c,b),ab,H(2,c,b,a)=H(1,a,b,c),ac,H(1,b,c,a),ab,H(1,c,a,b),cb,H(1,a,b,c)
=ab,ac,bc,ab,ca,cb,ab. 
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LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
TURNURILE DIN HANOI 

var a,b,c:string;n:integer; 
procedure discurile(n:integer;a,b,c:string); 
begin 
if n=1 then 
writeln(a,'  --se pune pe--> ',b) 
else 
begin 
discurile(n-1,a,c,b); 
writeln(a,'-----se pune pe--->  ',b); 
discurile(n-1,c,b,a); 
end; 
end; 
begin 
write('n=');readln(n); 
a:='mic';b:='mijlociu';c:='mare'; 
discurile(n,a,b,c); 
readln; 
end. 
 

#include <iostream.h> 
char a,b,c; 
int n; 
 
void han(int n,char a,char b,char c) 
{ 
 if (n==1) cout<<a<<b<<endl; 
  else 
  { 
          han(n-1,a,c,b); 
          cout<<a<<b<<endl; 
          han(n-1,c,b,a); 
   } 
} 
mian ( ) 
{ 
 cout<<”N=”;cin>>n; 
a=’a’;b=’b’;c=’c’; 
 han(n,a,b,c); 
} 
 

 
o Se da o bucata dreptunghiulara de tabla de  lungime 1 si inaltimea h,avand pe 

suprafata ei n gauri de coordinate numere intregi.Se cere sa se decupeze din ea o 
bucata de arie maxima care nu prezinta gauri.Sunt premise numai taieturi 
verticale si orizontale. 

Coordonatele gaurilor sunt retinute in doi vectori xv si yv.Dreptunghiul initial,precum si 
dreptunghiurile care apar in procesul taierii sunt memorate in program prin coordonatele 
coltului din stanga-sus (x,y),prin lungime si inaltime (L,H). 
 
Pentru un dreptunghi (initial pornim cu toata bucata de tabla),verificam daca avem sau 
nu o gaura in el(se cauta practice prima din cele n gauri).In situatia cand acesta prezinta 
o gaura,problema se descompune in alte patru probleme de acelasi tip.Daca bucata nu 
prezinta gauri,se compara aria ei cu aria unei alte bucati fara gaura,gasita in fazele 
precedente. 
 
Mentionam ca dreptunghiul de arie maxima fara gauri este retinut prin aceiasi 
parametric ca si dreptunghiul cu gauri,in zonele XF,YF,LF,HF 
 
In concluzie,problema initiala se descompune in alte patru probleme de acelasi tip,mai 
usoare,intrucat fiecare nou dreptunghi are cel mult n-1 gauri,daca dreptunghiul initial 
avea n gauri.La aceasta problema compararea solutiilor consta in a retine dreptunghiul 
cu aria maxima dintre cele fara gauri. 
 
 Fie dreptungiul cu o gaura :                h                               
                                                             
                                                           x,y 
Pentru a se afla in interiorul dreptunghiului,gaura trebuie sa indeplineasca simultan 
conditiile: 

1) xv(i)>x; 
2) xv(i)<x+1; 

 
 xv(i),yv(i) 
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3) yv(i)>y; 
4) yv(i)<y+h. 

Daca facem o taietura verticala prin aceasta gaura,obtinem doua dreptunghiuri: 
1) x,y,xv(i)-x,h; 
2) xv,yv(i),1+x-xv(i),h. 
In urma unei taieturi pe orizontala se obtin cele doua dreptunghiuri: 
1) x,y,1,yv(i)-y; 
2) x(i),yv(i),1,h+y-yv(i). 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
TABLA DREPTUNGHIULARA 

TABLA 
{SE DAU COORDONATELE COLTURILOR UNEI TABLE 
DREPTUNGHIULARE SI N GAURI IN EA 
Stiind ca se permit numai taieturi orizontale si verticale sa se decupeze 
o bucata de arie maxima} 
type vector=array[1..100] of integer; 
var x,y:vector; 
n:integer; 
function max(i,j:integer):integer; 
begin 
if i<j then max:=j 
else 
max:=i; 
end; 
function arie(x1,y1,x2,y2:integer):integer; 
var i:integer;nusereducelaunpunct:boolean; 
begin 
i:=1;nusereducelaunpunct:=false; 
repeat 
nusereducelaunpunct:=(x1<x[i]) and(x[i]<x2) and(y1<y[i]) and 
(y[i]<y2);i:=i+1; 
until nusereducelaunpunct or(i=n+1); 
i:=i-1; 
if not nusereducelaunpunct then 
arie:=(x2-x1)*(y2-y1) 
else 
arie:=max(  
max(arie(x1,y1,x[i],y2),arie(x[i],y1,x2,y2)),max(arie(x1,y1,x2,y[i]),arie(x
1,y[i],x2,y2))); 
end; 
begin 
n:=6; 
x[1]:=5;x[2]:=7;x[3]:=10;x[4]:=12;x[5]:=13;x[6]:=17; 
y[1]:=3;y[2]:=4;y[3]:=5;y[4]:=13;y[5]:=16;y[6]:=22; 
writeln(arie(0,0,20,20));readln; 
end. 
 

#include <iostream.h> 
int 1,h,I,n,xf,yf,lf,hf,xv[10],yv[10]; 
 
void dimp(int x,int y,int l,int h,int& 
xf,int&yf,int& lf,int& hf,int xv[10],int yv[10]) 
{ int gasit=0,i=1; 
while (i<=n && !gasit) 
 if (xv[i]>x && xv[i]<l && yv[i]>y && 
yv[i]<y+h) 
         gasit=1; 
         else i++; 
   if (gasit) 
    { dimp(x,y,xv[i]-x,h,xf,yf,lf,hf,xv,yv); 
       dimp(xv[i],y,l+x-xv[i],h,xf,yf,lf,hf,xv,yv); 
       dimp(x,y,l,yv[i]-y,xf,yf,lf,hf,xv,yv); 
       dimp(x,yv[i],l,h+y-yv[i],xf,yf,lf,hf,xv,yv); 
    } 
else 
   if (l*h>lf*hf) 
         { xf=x;yf=y; 
              lf=l;hf=h; 
           } 
} 
main ( ) 
{ cout<<”n=”;cin>>n; 
for(int i=1;i<=n;i++) 
     {   cout<<”x[“<<i<<”]=”;cin>>xv[i]; 
          cout<<”y[“<<i<<”]=”;cin>>yv[i]; 
      } 
cout<<”l=”;cin>>l;cout<<”h=”;cin>>h; 
dimp(0,0,l,h,xf,yf,lf,hf,xv,yv); 
cout<<”x=”<<xf<<”y=”<<yf<<”l=”<<”h=”<<hf; 
} 
 

 

BACKTRACKING 
Aspecte teoretice 
Aceasta tehnica se foloseste in reezolvarea problemelor care indeplinesc simultan urmatoarele conditii: 

 solutia lor poate fi pusa sub forma unui vector S=x1,x2,..,xn,cu x1 apartine de de A1,x2 apartine 
de A2,…,xn apartine de An; 

 multimile A1,A2,…,An sunt multimi finite,iar elementele lor se considera ca se afla intr-o relatie de 
ordine bine stabilita; 

 nu se dispune de o alta metoda de rezolvare,mai rapida. 
Observatii: 
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 nu pentru toate problemele n este cunoscut de la inceput; 
 x1,x2,…,xn pot fi la randul lor vectori; 
 in multe probleme,multimile A1,A2,…,An coincide. 

Observatie: tehnica Backtracking are ca rezultat obtinerea tuturor solutiilor problemei.In cazul in care se 
cere o singura solutie,se poate forta oprirea,atunci cand a fost gasita. 

 Pentru usurarea intelegerii metodei,vom prezenta o rutina unica(aplicabila oricarei 
probleme),rutina care este elaborate folosind structura de stiva.Rutina va apela functii care au 
intotdeauna acelasi nume si care,din punct de vedere al metodei,realizeaza acelasi lucru.Sarcina 
rezolvitorului este sa scrie explicit,pentru fiecare problema in parte,functiile apelate de rutina 
backtracking. 

 Evident o astfel de abordare conduce la programe lungi.Nimeni nun e opreste ca,dupa 
intelegerea metodei,sa scriem programe scurte,specifice fiecarei probleme in parte(de 
exemplu,scurtam substantial textul doar daca renuntam utilizarea unor functii,scriind instructiunile 
lor chiar in corpul rutinei). 

Aplicatii rezolvate iterativ 
o Generarea permutarilor.Se citeste un numar natural n.Sa se genereze toate permutarile multimii 

{1,2,..,n}. 
Generarea permuatrilor se va face tinand cont ca orice permutare va fi alcatuita din elemente distincte ale 
multimii A={1,2…,n}. 
Prezentam algoritmul corespunzator cazului n=3; 
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 se incarca in stiva pe nivelul 1 valoarea 1; 
 incarcarea valorii 1 pe nivelul al 2-lea nu este posibila,intrucat aceasta valoare se gaseste sip e 

nivelul 1 al stivei; 
 incarcarea valorii 2 pe nivelul al 2-lea este posibila,deoarece aceasta valoare nu mai este 

intalnita; 
 valoarea1 din nivelul al 3-lea se regaseste pe nivelul 1; 
 valoarea 2 din nivelul al 3-lea se regaseste pe nivelul al 2-lea; 
 valoarea 3 pe nivelul al 3-lea nu e intalnita pe nivelurile anterioare;intrucat nivelul 3 este 

completat corect,afisam 1 2 3  
… 
Algoritmul continua pana cand stiva devine vida. 
o Problema celor n dame.Fiind data o tabla de sah nxn,se cer toate solutiile de aranjare a n 

dame,astfel incat san u se afle doua dame pe  aceeasi linie,coloana sau diagonala(damele san u 
se atace reciproc). 
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Exemplu:Presupunand ca dispunem de o tabla de dimensiune 4X4,o solutie ar fi urmatoarea: 
 
 

D  
 

 
 

   D 

D    

  D  

 
Cum procedam?Observam, ca o dama trebuie sa fie plasata singura pe linie.Plasam prima dama pe linia 1 
coloana 1. 
 
 
 

D    

    

    

    

 
A doua dama nu poate fi asezata decat in coloana a 3-a. 
                         
 

D    

  D  

    

    

 
Observam ca a treia daman u poate fi plasata in linia a 3-a.Incercam atunci plasarea celei de-a doua dame 
in coloana a 4-a. 

D    

   D 

    

    

A treia daman u poate fi plasata decat in coloana a 2-a.                                      
 
 
 
 
 
 

D    

   D 

 D   
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In aceasta situatie dama a patra nu mai poate fi asezata.Incercand sa avansam cu dama a treia,observam 
ca nu este posibil sa o plasma nici in coloana a 3-a,nici in coloana a 4-a,deci o vom scoate de pe 
tabla.Dama a doua nu mai poate avansa,deci si ea este scoasa  de pe tabla.Avansam cu prima dama in 
coloana a 2-a. 
 D   
    
    
    
 
 
A doua dama nu poate fi asezata decat in coloana a-4-a. 
 
 
 D   
   D 
    
    
  
 
Dama  a treia se aseaza in prima coloana. 
 
 D   
   D 
D    
    
 
 
Acum este posibil sa plasam a patra dama in coloana a-3-a si astfel am obtinut o solutie a problemei. 
 
 D   
   D 
D    
  D  
 
 
Algoritmul continua in acest mod pana cand trebuie scoasa de pe tabla prima dama. 
 
Pentru  reprezentarea unei solutii putem folosi un vector cu n componente (avand in vedere ca pe fiecare 
linie se gaseste o singura dama).Exemplu:pentru  solutia gasita avem vectorul st ce poate fi asimilat unei 
stive. 
Doua dame se gasesc pe aceeasi diagonala daca si numai daca este indeplinita conditia:l st(i)-st(j) l=li-jl: 
diferenta, in modul, intre linii si coloane este aceeasi). 
 
 
          
         ST(4) 
         ST(3) 
         ST(2) 
          ST(1) 
 

In general ST(i)=k semnifica faptul ca pe linia i dama ocupa pozitia k. 
 
Exemplu: in tabla 4x4 avem situatia: 

                          st(1)= 1  i=1 
                          st(3)=3  j=3 
                           l st(1) – st(3) l = l 1-3 l=2 
                            l i-j l = l 1-3 l= 2 

3 
1 
4 
2 D    
                           
  D  
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sau situatia: 
 

                             st(1) = 3   i = 1 
                             st(3) = 1   j=3 
                              | st(i) – st(j) l|= | 3-1 | = 2 
                              | i-j | = |1-3 | = 2 
                         

 
Intrucat doua dame nu se pot gasi in aceeasi coloana, rezulta ca o solutie este sub forma de permutare. O 

prima idee ne conduce la generarea tuturor permutarilor si la extragerea solutiilor pentru problema ( ca 
doua dame sa nu fie  plasate in aceeasi diagonala).A proceda astfel, inseamna ca nu lucram conform 

strategiei backtracking. 
 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
GENERARE PERMUTARI 

type sir =array[1..100] of integer; 
 
var x:sir; 
p,i,j,k,n,k1:integer; 
as,ev:boolean; 
v:string[20]; 
 
procedure succesor(var x:sir;k:integer;var 
as:boolean); 
begin 
if (x[k]<n) then begin 
as:=true; x[k]:=x[k]+1; 
 
end 
else 
as:=false; 
end; 
 
procedure valid(x:sir;k:integer;var ev:boolean); 
var i:integer; 
begin 
ev:=true; 
for i:=1 to k-1 do 
if   v[x[k]]=v[x[i]] then ev:=false; 
 
end; 
 
 
procedure afis(x:sir;k:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
        write(v[x[i]],'  '); 
 
writeln; 
end; 
 
begin 
READLN(N); 
write('dati vectorul  '); 
readln(v); 
for i:=1 to n do 
read(v[i]; 

#include <iostream.h> 
int st[10],n,k; 
 
void Init( ) 
{ st[k]=0;} 
 
int Am_Succesor( ) 
{ if st[k]<n) 
    { st[k]++; 
        return 1; 
      } 
   else return 0; 
} 
int E_Valid( ) 
{ for (int i=1;i<k;i++) 
      if (st[i]==st[k]) return 0; 
    return 1; 
} 
 
int Solutie ( ) 
  { return k==n;} 
 
void Tipar( ) 
{  
    for (int i=1;i<=n;i++)   
cout<<st[i]; 
    cout<<ebdl; 
} 
 
void back( ) 
{int AS; 
k=1; 
Init( ); 
while (k>0) 
{ do {} 
while ((AS=Am_Succesor( )) && 
!E_Valid( )); 
    if (AS) 
       if (Solutie( ))   
Tipar( ); 
      else 
 { 

  D  
                      
D    
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      k:=1; 
     x[k]:=0; 
while(k>0) do 
               begin 
         repeat 
succesor(x,k,as); 
if as then valid(x,k,ev) 
         until (as and ev) or (not as); 
if as then 
if (k=n) then 
afis(x,k) 
else 
  begin 
k:=k+1; 
x[k]:=0; 
   end 
else 
k:=k-1 ; 
               end;   
readln; 
end. 
 

k++; 
Init( ); 
} 
  else k--; 
  } 
} 
main ( ) 
{    cout<<””n=;cin>>n; 
      back( ); 
} 

 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
PROBLEMA DAMELOR 

type sir =array[1..100] of integer; 
 
var x:sir; 
p,i,k,n,s:integer; 
as,ev:boolean; 
 
procedure succesor(var x:sir;k:integer;var 
as:boolean); 
begin 
if (x[k]<n ) then begin 
as:=true; x[k]:=x[k]+1; 
 
end 
else 
as:=false; 
end; 
 
procedure valid(x:sir;k:integer;var ev:boolean); 
var i:integer; 
begin 
ev:=true; 
for i:=1 to k-1 do 
if   (x[k]=x[i]) OR (K-i =ABS(X[K]-X[I])) then 
ev:=false; 
 
end; 
 
 
procedure afis(x:sir;k:integer); 
var i,j:integer; 
begin     p:=p+1; 
for i:=1 to n do 
  begin 
 
            for j:=1 to n do 
            if x[i]=j then 

#include  <iostream.h> 
#include <math.h> 
int  st[100],n,k; 
 
void init( ) 
{  st[k]=0;  } 
 
int Am_Succesor ( ) 
{  if (st[k]<n) 
     { st[k]++; 
        return 1; 
      }  
   else return  0; 
} 
int E_Valid ( ) 
{ for (int i=1; i<k; i++) 
    if (st[k]= =st[i]   l l  abs(st[k] – st[i])=  
=abs(k-i) ) return 0; 
 return 1; 
} 
 
int Solutie( ) 
{ return k= =n;} 
 
void Tipar( ) 
{   for  (int i=1; i<=n; i++)   cout<<st[i]; 
    cout<<endl; 
} 
void back( ) 
{ int AS; k=1; 
Init( ); 
While (k>0) 
{ 
 do { } while ((AS=Am_Succesor( )) 
&& !E_Valid( )); 
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        write('1 ',' ') 
        else 
        write('0 ',' '); 
 
writeln;end; writeln('------------------'); 
 
end; 
 
begin 
 
write('dati numarul n= '); 
readln(n); 
     k:=1; p:=1; 
     x[k]:=0; 
 
while(k>0) do 
               begin 
         repeat 
succesor(x,k,as); 
if as then valid(x,k,ev) 
         until (as and ev) or (not as); 
if as then 
if k=n then begin 
    writeln('solutia 
',p);writeln('=============='); 
afis(x,k); 
  end 
else 
  begin 
k:=k+1; 
x[k]:=0; 
   end 
else 
k:=k-1 ; 
               end; 
readln; 
end. 
 

 if (AS) 
     if (Solutie( )) Tipar ( ); 
      else  {k++; Init( );} 
   else k- - ; 
  } 
} 
 
main( ) 
{    cout<<”n=”; cin>>n; 
      back( ); 
} 
 

 
LIMBAJUL PASCAL 

 
LIMBAJUL C/C++ 

Tipul enumerare(record) 
Type nume_inregistrare=record 
Camp1:tip1; 
… 
campN:tipN; 
end; 
var v:nume_inregistrare; 
begin 
readln(v.camp1); 
… 
readln(campN); 
end. 

Struct nume_inregistrare 
{ 
Camp1:tip1; 
… 
campN:tipN 
}  v; 
MAIN void main() 
{ struct nume_inregistrare v1; 
cin>>v1.camp1; 
… 
cin>>v1.campN; 
 
cin>>v.camp1; 
… 
cin>>v.campN 
} 
 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
Tipul interval( subdomeniu) 
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Type Nume_inteval=val_minima..valoare_maxima; 
Var v:Nume_interval; 
Begin 
Readln(v); 
End. 
 

Nu exista in C++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
Tipul multime 

Type nume_multime=set of tip_ordinal; 
Var v: nume_multime; 
Begin 
Readln(v); 
End. 

Nu exista in C++ 

 

ALTE TEHNICI DE ELABORARE  A ALGORITMILOR 
 
 

                                                                                 GREEDY 
                                                               

Sa considaram o multime A cu n elemente.Se cere o submultime a sa, eventual  m<=n 
elemente, astfel incat sa fie indeplinite anumite conditii(acestea difera de la o problema la alta). 

Se considera o multime de n enumere reale..Se cere o  submultime a sa astfel incat 
suma elemetelor ei sa fie maxima.Pentru rezolvare vom alege un prim element al multimii de 
numere reale.Daca este posibil acesta va fi adaugat  solutiei,initial vide.Posibilitatea ca acesta  
sa fie edagat este data  de semnul numarului(acesta trebuie sa fie mai mare ca 0).Se alege un al 
doilea numar cu care se  procedeaza in mod asemanator. 

Algoritmul se incheire cand au fost alese si, 4eventual ,adaugate toate elementele 
multimi. 
Pentru a rezolva o problema cu Greedy ,solutiia se construieste ,dupa algoritmul de mai jos. 
Pentru fiecare element care urmeaza sa fie adaugat solutiei finale, se efectueaza oalegere a sa 
dintre elementele multimi A(dupa un mecanism specific fiecarei probleme in parte),iar daca este 
posibil,acesta este adaugat.Alghoritmul se termina,fie cand a fost gasita solutia ceruta ,fie cand 
afost gasita solutia ceruta fie cand s-a constatat inexistenta acesteia. 
Intuitiv,alegem un element,al doilea,.... pana cand obtinem ce dorim sau pana cand au fost 
testate toate elementele multimii.De aici provine si numele metodei(greedy=lacom.) 
Cel care elaboreaza un algoritm greedy trebuie sa stie faptul ca,  procedand in modul ales de el, 
se ajunge la rezultatul dorit.Pentru fiecare problema in parte,dupa ce se identifica un 
algoritm,este onbligatoriu sa se demonstreze ca acesta conduce la solutia optima. 
In general,numarul de operatii de baza efectuate de un  algoritm greedy este o expresie 
polinomiala -algoritmi sunt performanti 
De multe ori este necesar ca elementele  multimii A sa fie sortate,pentru ca apoi sa slegem din 
acestea. 
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Intr-o zi  trebuie planificate n spectacole.Pentru fiecare spectacol se cunoaste intervalul in care 
se desfasoara:[st,sf(.Se cere sa se planifice un numar maxim de spectacole astfel incat sa nu se 
suprapuna. 
Vom construi o solutie dupa urmatorul algoritm: 
P1 Sortam spectacolele dupa ora terminarii lor; 
P2 Primul spectacol programat este celo care se termina cel ma devreme; 
P3 Alegem primul spectacol dintre cele care urmeaza in sir ultimului spectacol programat care 
indeplineste conditia ca incepe  dupa ce s-a terminat ultimul spectacol programat; 
P4 Daca tentativa de mai sus a esuat (nu am gasit un astfel de spectacol) algoritmul se 
termina,astfel se progreameaza  spectacolul gasit  si algoritmul se reia de la P3 
 
 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

SPECTACOLE 
{Dindu-se n spectacole fiecare avind ora de inceput si de sfirsit sa se 
stabileasca o 
ordine a lor ca sa aiba loc un numar maxim de spectacole 
Varianta 1:se dau n compozitori fiecare cu durata lui de viata 
Se cere sa se scrie un numar maxim de compozitori contemporani 
VARIANTA 2:Fiind date n intervale sa se determine multimea maxima de 
intervale 
disjuncte 
VARIANTA 3:FIIND DATE DURATA DE INCEPUT SI SFIRSIT LA N MELODII 
 CUM LE ORGANIZEZ CIT MAI MULTE PE O BANDA 
} 
type spectacol=array[1..2,1..10] of integer; 
ordine=array[1..10] of integer; 
var s:spectacol; 
o:ordine; 
n,i,oradeinceputaspectacoluluicurent,siciteminutearespectacolulcurent, 
oradesfirsitaspectacoluluiurmator,siciteminutearespectacolulurmator:integer; 
procedure sortare; 
var gata:boolean; 
variabiladeschib,i:integer; 
begin 
repeat 
gata:=true; 
for i:=1 to n-1 do 
if s[2,o[i]]>s[2,o[i+1]] then 
begin 
variabiladeschib:=o[i]; 
o[i]:=o[i+1]; 
o[i+1]:= variabiladeschib; 
gata:=false; 
end; 
until gata; 
end; 
begin 
write(' nr de spectacole n='); 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
o[i]:=i; 
write ('ora de inceput pentru spectacolul ',i); 
readln(oradeinceputaspectacoluluicurent); 
write ('si cite minute  ',i); readln(siciteminutearespectacolulcurent); 
write ('ora de sfirsit pentru spectacolul ',i); 

#include <iostream.h> 
int 
s[2][10],o[10],n,i,h1,m1,h2,m2,ora; 
void sortare( ) 
{ 
int gata,m,i; 
do{ gata=1; 
for (i=1;i<=n-1;i++); 
if (s[i][o[i]] s[1][o[i+1]]) 
{m=o[i];o[i]=o[i+1]; 
o[i+1]=m; 
gata=0; 
} 
} 
while (!gata) 
} 
main( ) 
{ cout<<"n=";cin"n; 
for (i=1;i<=n;i+=) 
{o[i]=i; 
cot<<"ora de inceput pentru 
spectacolul"<<i<<"( h h)  m m )="; 
cin >>h1>m1; 
s[0][i]=h1*60+m1; 
cout <<"oradesfarsit pentru 
spectacolul "<<i<,"(hh mm)="; 
cin>>h2>>m2; 
s[1][i]=h2*60+m2; 
} 
sortare( ); 
cout,<<ordinea spectacolelor 
este"<<end1<<0[1]<<end1; 
ora=s[1][o][1]]; 
for (i=2;i<=n;i++) 
{   if 
(s[0][o[i]]>=ora{cout<<o[i]<<end1; 
ora=s[1][o[i]];} 
} 
} 
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readln(oradesfirsitaspectacoluluiurmator); 
write ('si cite minute  ',i); readln(siciteminutearespectacolulurmator); 
s[1,i]:=oradeinceputaspectacoluluicurent*60+siciteminutearespectacolulcurent; 
  
s[2,i]:=oradesfirsitaspectacoluluiurmator*60+siciteminutearespectacolulurmator; 
  end; 
  sortare; 
  write('primul este ',o[1]); 
  for i:=2 to n do 
  if s[1,o[i]]>=s[2,o[i-1]] then 
 
  writeln( 'spectacolul cu numarul de ordine ',o[i]:6); 
  readln; 
  end. 
 
 

 persoana are un rucsac cu ajutorul caruia poate transporta o greutate maxima G.Persoana 
are la dispozitie n obiecte si cunoaste pentru fiecare obiect greutatea si castigul care se 
obtine in urma transportului sau la destinatie.Se cere sa se precizeze ce obiecte trebuie sa 
transporte persoana in  asa fel incat castigul sa fie maxim. 

O precizare in plus transforma aceasta problema in alte doua probleme distincte.Aceasta 
precizare serefera la faptul ca obiectele pot fi sau taiate pentru transportul la destinatie.In prima 
situatie,problema poarta numele de problema continua a rucsacului ,iar in a doua avem 
problema discreta a rucsacului.Aceste doua probleme  se rezova diferit,mpotiv pentru care  ele 
sunt prezentate separat .Varianta continua a probelmei rucsacului este tratata in acest 
paragraf.Algoritmul este urmatorul: 
-se calculeaza,pentru fiecare obiect in parte,eficienta de transport rezultata prin impartirea 
castigului la greutate(de fapt,acesta reprezinta castigul optinut din transportul unitatii de 
greutate); 
-obiectele se sorteaza in ordine descrescatoare a eficintei de transport si se preiau in calcul in 
aceasta ordine; 
-castigul initial va fi 0 iar greutatea ramasa deincarcat va fi G 
-atat timp cat nu a fost completata greuatatea maxima a rucsacului si nu a  fost luate un 
considerare toate obiectele se procedeaza astfel: 
-dintre obiectele neincarcate  se selecteaza acela cu cea mai mica eficienta de transport si avem 
doua posibilitati: 
-acesta incape in totalitate in rucsac.deci  se scade  din greutatea ramasa de incarcat  greutatea 
obictului,la castig se cumuleaza castigul datorat transportului acestui obiect; 
-se tipareste 1 in sensul ca intregul obiect a fost incarcat; 
-obiectul nu incape in totalitate  in  rucsac,caz in care se calculeaza ce parte din el poate fi 
transportata se cumuleaza castigul obtinut cu transportul aceste plati din obiect iar greutatea 
ramasa de incarcat devine 0. 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

PROBLEMA RUCSACULUI 
{Dindu-se un rucsac de o anumita capacitate si n obiecte 
care au un cost si o greutate si stiind ca se poaate lua si 
o parte din fiecare obiect sa se gaseasca o modalitate de 
cistig maxim transportat cu rucsacul} 
type vector=array[1..9] of real; 
var i,n,auxiliara1:integer;  ef,c,greutateaobiectului :vector; 
capacitatearucsacului,auxiliara,cistig:real; 
inv:boolean; 
ordine:array[1..9] of integer; 
begin 

#include<iostream.h> 
double c[9],g[9],ef[9],gv,man,castig; 
int n,i,man1,inv,ordine[9]; 
main( ) 
{cout<<''Greutatea ce poate fi transportata='';cin>>gv; 
cout<<''Numar de obiecte='';cin>>n; 
for(i=1;i<=n;i++) 
{ 
cout<<''c[''<<i<<'']='';cin>>c[i]; 
cout<<''g[''<<i<<''];cin>>g[i];  
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write('greutatea ce poate fi transportata in sac '); 
readln(capacitatearucsacului); 
writeln(' cite obiecte sunt'); 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
write('costul obiectului ',i);readln(c[i]); 
write('greutatea obiectului ',i);readln(greutateaobiectului[i]); 
ordine[i]:=i; 
ef[i]:=c[i]/greutateaobiectului[i]; 
end; 
repeat 
inv:=false; 
for i:=1 to n-1 do 
if ef[i]<ef[i+1] 
then 
begin 
auxiliara:=ef[i]; 
ef[i]:=ef[i+1]; 
ef[i+1]:=auxiliara; 
auxiliara:=greutateaobiectului[i]; 
greutateaobiectului[i]:=greutateaobiectului[i+1]; 
greutateaobiectului[i+1]:=auxiliara; 
 auxiliara:=c[i]; 
c[i]:=c[i+1]; 
c[i+1]:=auxiliara; inv:=true; 
 auxiliara1:=ordine[i]; 
ordine[i]:=ordine[i+1]; 
ordine[i+1]:=auxiliara1; 
end; 
until not inv; 
cistig:=0; 
i:=1; 
while (capacitatearucsacului>0) and (i<=n) do 
begin 
if capacitatearucsacului>greutateaobiectului[i] then 
begin 
writeln('obiectul cu numarul de ordine ',ordine[i],' ',1); 
 capacitatearucsacului:=capacitatearucsacului-
greutateaobiectului[i]; 
cistig:=cistig+c[i]; 
 
end 
else 
begin 
writeln('obiectul cu numarul de ordine   ',ordine[i],' intra din el   
',capacitatearucsacului/greutateaobiectului[i]:1:2); 
 
cistig:=cistig+c[i]*capacitatearucsacului/greutateaobiectului[i];  
capacitatearucsacului:=0; 
end; 
i:=i+1; 
end; 
writeln('cistigul maxim este   ',cistig:3:2); 
readln; 
end. 
 
 
 

ordine[i]=i; ef[i]=c[i] /g[i]; 
} 
do 
{ 
inv=0; 
for(i=1;i<=n-1;i++) 
if(ef[i]<ef[i+1]) 
{ man=ef[i];ef[i]=ef[i=1];ef[i=1]=man;  
man=c[i]; c[i]=c[i=1]; c[i=1]=man; 
man=g[i];g[i]=g[i+1]=man; 
inv=1; 
man1=ordine[i];ordine[i]=ordine[i+1];ordine[i+1]=man1; 
} 
} 
while (inv); 
i=1;  
while(gv>o &&  i<=n) 
{ 
if (gv>g[i]) 
{ cout <<''Obieclul ''<<ordine[i]<< ' '<<1<<endl; 
gv-=g[i];castig+=+c[i]; 
} 
else 
{cout<<''Obiectul ''<<ordine[i]<<' ' <<gv /g[i]<<endl; 
castig+c[i]*gv /g[i]; 
gv=0; 
} 
i++; 
} 
cout<<''Castig total=''<<castig; 
} 
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PROGRAMARE DINAMICA 
Alaturi de Greedy,programarea dinamica este o tehnica ce conduce, de cele mai 

multe ori, la un timp de calcul polinomial.Mai mult, ea furnizeaza in totdeauna solutia 
optima .Din  nefericire, programarea dinamica nu se poate aplica tuturor problemelor, ci 
numai care indeplinesc anumite conditii. 
Se considera o problema in care rezultatul se obtine ca urmare a unui sir de decizii D1, 
D2,......Dn. In urma decizei D1 sistemul evolueaza  din starea S0 in starea S1,in urma 
decizei D2 sistemul evolueaza din starea S1 in starea S2,....,in urma decizei Dn sistemul 
evolueaza din starea Sn-1 in stareaSn. 
Daca D1, D2,....Dn este un sir de decizii care comduce sistemul in mod optim din S0 in 
Sn,atunci trebuie indeplinita una din conditiile urmatoare (principiul de optimalitate): 
1)Dk...Dn este un sir de decizii ce conduce optim sistemul din starea Sk-1 in starea 
Sn,Ak,1<=k<=n; 
2)D1....Dk este un sir de decizii ce conduce optim sistemul din starea S0 in 
stareaDk,Ak,1<=K<=; 
3)Dk+1...Dn,D1...Dk sunt siruri de decizii care conduc optim sistemul starea Sk in starea 
Sn, respectiv din starea D0 in starea  Sk,Ak,1<=k<=n.  
=>Daca principiulde optimalitate se verifica in forma 1,spunem ca se aplica programarea 
dinamica metoda inainte. 
=>Daca principul de oplimalitate se verifica in forma 2, spunem ca se aplica programarea 
dinamica inapoi. 
=>Daca primcipiul de optimalitate se verifica in forma 3, spunem ca se aplica programarea 
dinamica metoda mixta. 
Programarea dinamica se poate aplica problemelor la care optimul general implica optimul 
partial. 
Faptulca optimul general determina optimul partial, nu inseamna  ca optimul partial determina 
optimul general. 
cu toate acestea, faptul ca potimul general impune optimul partial ne este de mare ajutor:cautam 
optimul general,intre optimele partiale, pe care le retinem la fiecare pas.Oricum,cautarea se 
reduce considerabil. 

Problema triunghiului.Se considera un triunghi de numere naturale format din n linii.Prima 
linie contine un numar,a doua doua numere,........ultims n numere naturale.Cu ajutorul acestuoi 
triunghi se pot forma sume ne numer naturale in felul urmator: 
-se porneste cu numarul din linia unu; 
-succesorul unui numar se afla pe linia urmatoare plasat sub el(acees coloana) sau pe diagonala 
la dreapta(coloana creste cu 1). 
Care este  cea mai mare suma care se poate forma astfel si care sunt numerele care o 
alcatuiesc: 
Exemplu:n=4; 
2 
3  5 
6   3   4 
5   6   1   4 
Se pot forma mai multe sume: 
S1=2+3+6+5=16; 
S2=2+5+4+1=12; 
Sk=2+3+6+6=17   (care sete[i suma maxim'). 
Saq observam ca se pot forma 2 la puterea n-1 sume de acest fel.A le lua in considerare pe 
toate pentru a gasi valoarea maxima nu este eficient. 
Pentru  etapa i se trateza linia i a triunghiului.Fie un sir de n numere care respecta conditile 
problemei si care formeaza suma maxima.In acest sir,consideram numarul care a fost preluat de 
pe linia i.Numerele intre i+1 si n,formeaza o suma maxima in raport cu sumele care se pot forma 
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incepand cu nu,marul preluat de pe linia i,contrar,se contrazice ipoteza.In aceasta situatie se 
poate aplica programarea dinamica,metoda inainte. 
 
Vom forma un triunghi,de la baza catre varf,cu sumele maxime care se pot forma cu fiecare 
numar.Daca am citit triunghiul de numere intr-o matrice T si calculam sumele intr-o matrice C 
vom avea relatiile urmatoare: 
C[n][1]:=T[n][1]; 
C[n][2]:=T[n][2]; 
C[n][n]:=T[n][n]; 
Pentru linia i (i<n), cele i sume maxime care se obtin aqstfel: 
C[i][j]=max{T[i][j]+C[i+1][j],T[i][j]+C[i+1][j+1]},i apatine multimii {1,2,....,n-1) iar j apartine multimii 
{1,.....,i}. 
Sa rezolvam problema propusa ca exemplu: 
Linia 4  a matricei C  va fi linia n a matricei T:5 6 1 4; 
Linia 3 se calculeaza astfel: 
C[3][1]=max{6+5,6+6}=12; 
C[3][2]=max{3+6,3+1}=9; 
C[3][3]=max{4+1,4+4}=8; 
Linia 2: 
C[2][1]=max{3+12,3+9}=15; 
C[2][3]=max{5+9,5+8}=14; 
Linia 1 
C[1][1]=max{2+15,2+14}=17. 
Aceasta este si cea mai mare suma care se poate forma. 
Pentru a tipari  numerele luate in calcul se  foloseste o matrice  numita DRUM in care pentru 
fiecare i apartinand multimii mai sus mentionate si j la fel apartinand multimii mentionate mai sus  
se retine coloana in care se gaseste succesorul lui T[i][j]. 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

Problema triunghiului 
{Fie un triunghi care are pe prima linie  un numar pe a doua doua .... 
Sa se calculeze cea mai mare dintre sumele ce aparpe drumurile ce pleaca 
 din virf si ajung la baza} 
 const dimmax=100; 
 type numar=0..9; 
 var celcareretinesumamaximademomentpelinie:array[1..dimmax,1..dimmax] of 
numar; 
 t,celcareretinepozitiadinliniepentrusumamaxima:array[1..dimmax,1..dimmax] of 
numar; 
 d,n,i,j:integer; 
 begin 
 writeln('cite linii avem in triunghi ');readln(n); 
 for i:=1 to n do 
 for j:=1 to i do 
 begin 
 writeln('t[',i,',',j,' ]='); 
 readln(t[i,j]); 
 end; 
 for i:=1 to n do 
 begin 
 celcareretinepozitiadinliniepentrusumamaxima[n,j]:=j; 
 celcareretinesumamaximademomentpelinie[n,j]:=t[n,j]; 
 end; 
 for i:=n-1 downto 1 do 
 for j:=1 to i do 
 if 

#include<iostream.h> 
int 
t[50][50],c[50][50],drum[50][50].n,i,j; 
main() 
{ cout<<"n=";cin>>n; 
for (i=1;i<=n;i++) 
for (j=1;j<=n;j+=) 
{ cout <<"t["<<i<<','<<j<<"]="; 
cin>>t[i][j];} 
for (j=1;j<=n;j++) c[n][j]=t[n][j]; 
for (i=n-1;i>=1;i--) 
{for (j=1;j<=i;i++ 
{ for (j=1;j<=n;j++) 
if (c[i+1][j]<c[i+1][j+1]) 
      { 
c[i][j]=t[i][j]+c[i+1][j+1];drum[i][j]=J+1; 
} 
else 
{ c[i][j]=t[i][j]+c[i+1][j]; 
drum[i][j]=j;} 
} 
cout<<"suma 
maxima="<<c[1][1]<<end1; 
i=1;j=1; 
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celcareretinesumamaximademomentpelinie[i+1,j]+t[i,j]>celcareretinesumamaxima
demomentpelinie[i+1,j+1]+t[i,j] 
 then 
 begin 
 celcareretinepozitiadinliniepentrusumamaxima[i,j]:=j; 
 
celcareretinesumamaximademomentpelinie[i,j]:=celcareretinesumamaximademom
entpelinie[i+1,j]+t[i,j]; 
 end 
 else 
 begin 
  celcareretinepozitiadinliniepentrusumamaxima[i,j]:=j+1; 
 
celcareretinesumamaximademomentpelinie[i,j]:=celcareretinesumamaximademom
entpelinie[i+1,j+1]+t[i,j] ; 
 end; 
  writeln('suma este ',celcareretinesumamaximademomentpelinie[1,1]); 
  d:=celcareretinepozitiadinliniepentrusumamaxima[1,1]; 
  writeln(1); 
  for i:=1 to n-1 do 
  begin 
  writeln(celcareretinepozitiadinliniepentrusumamaxima[i,d]); 
  d:=celcareretinepozitiadinliniepentrusumamaxima[i,d]; 
  end; 
  readln; 
  end. 
 

while (i<=n) 
{    cout<<t[i][j]<<end1; 
j=drum[i][j]; 
i++; 
}    
   } 
 

 
Subsir crescator de lungime maxima.Se considera un ve ctor cu n elementeintregi.Se cere sa 
se tipareasca cel mai lung subsir  crescator al acestuia. 
Exemplu:Pentru n=5 se da  V=(4,1,7,6,7).In acest caz  subsirul tiparit va fi :4,7,7. 
Problema se poate rezolva  pornind de la idee a de a calcula ,pentru fiecare element al vectorului 
lungimea celui mai lung subsir crescator care se poate forma incepand cu el.In final este selectat 
elementul din vector  cu care se poate forma cel mai lung subsir crescator si acesta este listat, 
L(k)={1+max L{i}/V{i}>=V(k). i apartine multimii {k+1,...,n} iar k apatrtine multimii {1,2,....,n}. 
In practica,folosim un vector L cu n componente,unde L(k) are semnificatia explicata.Pentru 
examenul nostru vom avea: 
L=(3,3,2,2,1).  
Componentele vectorului L au fost calculate astfel: 
-cel mai lung subsir care se poate forma cu elementul 7,aflat pe ultima pozitie,are lungimea 1; 
-cel mai lung subsir care se poate forma cu elementul 6 aflat pe pozitia 4 are lungimea (1+L(5)), 
pentru ca pe pozitia 5se gaseste elementul 7 care este mai mare decat 6; 
-cel mai lung subsir care se poate forma cu elementul aflat pe pozitia 3 are lungimea2(1+L(5)) 
pentru ca 7 este egal cu 7; 
-algoritmul continua in acest mod pana se completeazaL(1). 
 Dupa aceasta se calculeaza maximul dintre componentele luiL,iar cel mai lung subsir crescator 
format din elementele vectoruluiV vaavea lungimea data pe acest maxim. Pentru a lista efectiv 
acel subsir de lungime maximala se procedeaza astfel: 
-se cauta mazimul din vectorulL precum si indicele t,la care se gaseste acest maxim; 
-se afiseazaV(t); 
-se gaseste si se listeaza primul element care este mai mare sau egel cu V(t) si are lungimea 
mai mica cu 1(max-1), se actualizeaza valoarea max cu max-1; 
-algoritmul continua pana cand se epuizaza toate elementele subsirului. 
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LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
SUBSIR OPTIM 

{Sa se calculeze cit e lungimea unui subsir crescator al unui 
sir initial 
in cazul in care este maxima} 
var v:array[0..20] of integer; 
n,i:integer; 
function lungime(k:integer):integer; 
var max,i:integer; 
begin 
if k=n then lungime:=1 else 
begin 
max:=0; 
for i:=K+1 to n do 
if (max<lungime(i)) and (v[i]>=v[k]) then 
max:=lungime(i); 
Lungime:=max+1; 
end; 
end; 
begin 
write('cite elemente are sirul ');readln(n); 
v[0]:=0; 
for i:=1 to n do 
begin 
writeln('v[',i,']='); 
readln(v[i]); 
end; 
writeln(' lungimea maxima este ',lungime(0)-1); 
readln; 
end. 
 

#include<iostream.h> 
int v[20],1[20],n,i,k,max,t; 
main() 
{ 
cout<<''n=''; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) 
{cout<<''v[''<<i<<'']='';cin>>v[i];} 
1[n]=1; 
for(k=n-1;k>=1;k--) 
{max=0; 
for(i=k+1;i<=n;i++) 
if (v[i]>=v[k]&& 1 [i]>max) 
max=1[i]; 
1[k]=1+max; 
} 
max=i[1]; t=1; 
for(k=1; k<=n;k++) 
if (i[k]>max) 
{max=i[k]; t=k;} 
cout<<''lungimea 
maxima:''<<max<<end1<<v[t]<<end1; 
for(i=t+1;i<=n;i++) 
if (v[i]>v[t]&& 1 [i] ==max-1) 
{cout<<v[i] << end1; 
max--; 
  } 
} 
 

 
Inmultirea optima a unui sir de matrice 

Presupunem ca avem inmultiti doua matrice:An,p cu Bp,m.In mod evident, rezultatul va fi 
o matrice Cn,m.Se pune problema de a afla cate inmultiri au fost facute  pentru a obtine matricea 
C. Prin inmultirea liniei 1 cu coloana 1 se fac p inmultiri, intrucat au p  elemente. Dar linia 1 se  
inmulteste cu toate cele m coloane, deci se fac m*p inmultiri.In mod analog se procedeaza cu 
toate cele n linii ale matricei A,deci se fac n*m*p inmultiri.Retinem acest rezultat. 
  
 Sa consideram produsul de matrice A1xA2x....xAn   (A1(d1,d2),A2(d2,d3)...,An(dn,dn+1)).Se 
cunoaste ca legea de compozitie produs de matrice nu este comutativa in schimb este 
asociativa.De exemplu ,daca avem de inmultit trei m atrice A,B,C produsul se poate face in doua 
moduri:(AxB) xC; Ax(BxC).Este interesant de observat ca nu este indiferent modul de inmultire a 
celor n matrice.Sa considera ca avem de inmultit patru matrice 
A1(10,1),A2(1,10),A3(10,1),A4(1,10). 
Pentru inmultirea lui A1 cu A2 se fac 100 de inmultiri si se obtine o matrice cu 10 lini si 10 
coloane.Prin inmul tirea acesteia cu A3 se fac 100 de inmultiri si se obtine o matrice cu 10 linii si 
o coloana.daca aceasta matrice se inmulteste cu A4 se fac 100 inmultiri. In concluzie, daca acest 
produs se efectueaza in ordine naturala,se efectueaza 300 inmultiri. 
Sa efectuam acelas produs in ordinea care rezulta din expresia A1x((A2XA3) x A4).Efectuand  
produsul A2 cu A3 se efectueaza 10 inmultiri si se obtine o matrice cu o linie si cu o 
coloana.aceasta matrice se inmulteste cu A4 se fac 10 inmultiri si se obtine o matrice cu 1 linie si 
10 coloane.Daca o inmultim pe aceasta cu prima, efectuam 100 inmtltiri , obtinand rezultatul final 
cu numai 120 de inmultiri. 
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In concluzie,apare o problema foarte interesanta si anume de a afla modul in care trebuie sa se 
inmulteasca cele n matrice,astfel incat nr de inmultiri sa fie minim.Pt rezolvare vim aplica 
principiul 3 al programari dinamice.    
 
In vederea rezolvari problemei,retinem o matrice A cu n linii si n coloane.Elementul A(i,j) 
i<j,reprzinta nr  minim de inmultiri pt efectuarea produsului AixAi+1x....xAj.De asemenea,nr liniilor 
si al coloanelor celor n matrice sunt retinute intrun vector DIM cu n+1 componente.Pt exemplu 
nostru DIM retine urmatoarele valori:10,1,10,1,10. 
Pt rezolvare se tine cont de urmatoarele relatii existente intre cimponentele matricei A: 
1)A(i,i)=0; 
2)A(i,i+1)=DIM(i)xDIM(i+1)xDIM(i+2); 
3)A(i,j)=min{A(i,k)+A(k+1,j)+DIM(i)xDIM(k+1)xDIM(j+1)}. 
            i<=k<j 
Justificarea acestor relati este urmatoarea: 
1)o matrice nu se inmulteste cu ea insasi,deci se efectueaza 0 inmultiri; 
2)liniile si coloanele matricei A1 se gasesc in vectorul DIM pe pozitiile i si i+1, iar ale matricei 
Ai+1-pe pozitiile i+1 si i+2; 
3) 
-inmultind matriceleAi x Ai+1 x Ak se obtine o matrice cu un nr de linii egal cu acela al matricei Ai 
(DIM(i)) si cu un nr de coloane egal cu acela al matricei Ak (DIM(k+1)); 
-inmultind matricele Ak+1  x.....x  Aj se obtine o matrice cu un nr  de linii egal cu acela al matricei 
Ak+1 (DIM(k+1)) si cu un nr  de coloane egal cu acela al matricei Aj (DIM(j+1)); 
-prin inmultirea celor doua matrice se obtine matricea rezultat al inmultirii Aix....xAj, iar pt aceasta 
inmultire  de matrice se efectueaza DIM(i) xDIM(k+1) xDIM(j+1) inmultiri; 
~Relatia sintetizeaza faptul ca pt a obtine nr de inmultiri optim  pt produsul Aix....xAj se inmultesc 
doua matrice, una obtinuta ca produs optim intre Aix....xAk si cealalalta obtinuta ca produs optim 
intre Ak+1x....xAj, in ipoteza in care cunoastem nr de inmultiri necesar efectuarii acestor doua 
produse orucare ar fi  k, cuprins intre limitele date. 
~Aceasta observatie este o consecinta directra a programarii dinamice si anume ca produsul 
efectuat optim intre matricele prezentate se reduce  in ultima istanta la a efectua un produs intre 
2 matrice cu conditia ca acestea sa fie calculate optim(produsul lor sa aiba un numar minim de 
inmultit). 
Se pune problema cum putem efectua acest calcul utilizand relatiile prezentate.Pentru 
exemplificare vom utiliza exemplul dat la inceputul acestui capitol.Datorita relatiei 1, diagonala 
pricipala a maricei A( cu 4 lini si 4 coloane) va fi alcatuita numai din elemente avand valoarea 0. 
s 
Initial se pot calcula numai elemente A(i,i+1),adica A(1,2),A(2,3),A(3,4)-elemente situate pe o 
paralela la digonala principala a matricei A.Este cazul sa observam ca portiunea din matrice 
situata sub diagonala principala este neeutilizata.In concluzie,avem 
A(1,2)=100,A(2,3)=10,A(3,4)=100.Matricea A va arata astfel: 
  
        0    100    x    x 
       x     0      10    x 
A=  x     x      0     100 
     x      x      x      0  
 
In continuare calculam: 
A(1,3)=min{A(1,k)+A(k+1,3)+DIM(1)*DIM(k+1)*DIM(4)}=min{0+10+10*1*1,100+0+10*10*1}=20; 
A(2,4)=min{A(2,k)+A(k+1,4)+DIM(2)*DIM(k+1)*DIM(5)}=min{0+100+1*10*10,10+0+1*1*10}=20; 
A(1,4)=min{A(1,k)+A(k+1,4)+DIM(1)*DIM(K+1)*DIM(5)}=min{0+20+10*1*10,100+100+10*10,20+
0+10*1*10}=120; 
 
 
. 
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        0    100    20   120 
       x     0      10      20 
A=  x      x      0     100 
       x      x      x      0  
In concluzie,pt. exemplul nostru, se fac minim 120 de inmultiri,rezultat luat din matricea A si 
anume A(1,4). 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

Inmultiri optimale de matrice 
 
{Prin programare dinamica sa se determine numarul minim de 
inmultiri care sa se faca 
cind se dau dimensiunile matricelor 
ex:n=4 
10 1 10 1 10} 
 
program inm_optima; 
const nmax=20; 
type vector=array[1..nmax] of word; 
     tabl=array[1..nmax,1..nmax] of word; 
var p:vector; 
    m:tabl;n,i,j,k,imin:integer;min,v:word; 
procedure paranteze(i,j:integer); 
var k:integer; 
begin 
if i<j then begin 
             k:=m[j,i]; 
             if i<>k then begin 
                          write('('); 
                          paranteze(i,k); 
                          write(')'); 
                          end 
                      else paranteze(i,k); 
             write('x'); 
             if k+1<>j then begin 
                            write('('); 
                            paranteze(k+1,j); 
                            write(')') 
                            end 
                       else paranteze(k+1,j); 
             end 
       else write('A',i) 
end; 
begin 
 write('Nr. de matrici:'); 
 readln(n); 
 writeln('Dimensiuni matricelor:'); 
 for i:=1 to n+1 do read(p[i]); 
 for i:=n downto 1 do 
    for j:=i+1 to n do 
        begin 
        min:=m[i,i]+m[i+1,j]+p[i]*p[i+1]*p[j+1]; 
        imin:=i; 
        for k:=i+1 to j-1 do 
        begin 
        v:=m[i,k]+m[k+1,j]+p[i]*p[k+1]*p[j+1]; 
        if min>v then begin 
                      min:=v; 
                      imin:=k 
                      end; 

#include<iostream.h> 
int i,n,dim[10] 
long  a[10]  [10]; 
 
void costopt(int n,int dim[10],long 
a[10] [10]) 
{int k,i,j,l; 
long m; 
for (i=1;i<=n;i++)  a[i] [i]=0; 
for (k=1;k<=n-1;K++) 
for (i=1;i<=n-k;i++) 
    { j=i+k; 
  a[i] [j]=100000; 
for(l=i;l<=j;l++) 
  {m=a[i] [l] +a[l+1] 
[j]+dim[i]*dim[l+1]*dim[j+1]; 
if  (a[i] [j]>m) 
    { 
a[i] [j]=m;; 
a[j] [i]=l; 
} 
    }  
          } 
cout<<"cost optim:"<<a[1] 
[n]<<end1; 
 
} 
main() 
{cout<<"n=";cin>>n; 
for  (i=1;i<=n+1;i++) 
{ cout<<"d=";cin>>dim[i];} 
costopt(n,dim,a); 
} 
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        end; 
        m[i,j]:=min; 
        m[j,i]:=imin; 
        end; 
 writeln('Numarul minim de inmultiri este:',m[1,n]); 
 writeln('Aceasta se obtine pentru urmatoarea ordine a 
inmultirilor'); 
 paranteze(1,n); 
 readln; 
 end. 
 
 
  
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

Tipul pointer 
Atribuirea functioneaza numai pentru aceleasi tipuri de pointer in dreapta si stanga atribuirii 

Type nume_pointer= ^ tip; 
Var v:nume_pointer; 
Exemplu: 
Type adr=^integer; 
Var a1,a2:adr; 
Begin 
a1:=a2; 
End. 

Tip      *nume_pointer; 
Exemplu: 
Main void main() 
{ 
Int *a1,*a2; 
a1=a2; 
} 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
Adresa pentru tipul pointer 

Var x:integer; 
A:^integer; 
Begin 
X:=10; 
A=@x; 
Write(a^); 
End. 

Void main void() 
{ int x,*a=&x; 
x=10; 
cout<<*a; 
} 
 

Alocare dinamica 

Memoria interna poate fi privita ca o succesiune de octeti.Numarul de ordine al 
unui octet se numeste adresa lui.Adresa unei variabile  nu trebuie confundata cu 
valoarea pe care aceasta o memoreaza. 
Definitie: Adresa primului octet al variabilei se numeste adresa variabilei. 
 Adresele variabilelor se memoreaza cu ajutorul variabilelor de tip pointer. 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

Alocarea spatiului pentru variabila poiter p si elberarea lui 
Procedure new(var p:pointer); 
Procedure dispose (var p :pointer); 
Ex: 
Var adr1:^integer; 
New(adr1);adr^:=7; 
Writeln(adr1);dispose(adr1); 
End; 

P=new p; 
Delete p; 
Ex: 
Void main () 
{ 
int *      adr1; 
adr1=new int; 

adr =7;cout<<*adr1; 
delete adr1; 

} 
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Tipul enumerare 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
 

Type Nume_enumerare=(v0,v1,…,vn-1);                   
Type zile=(sambata,dumineca,luni); 
Var azi:zile; 
Begin 
Azi:=luni; 
Write(azi); 
End. 
         

Enum nume_enumerare {v0,v1,…, 
vn-1 } 
Exemplu: 
Void main() 
{ 
enum zile 
{ 
sambata, 
dumineca, 
luni 
} azi; 
enum zile azi1; 
azi1=dumineca; 
azi=luni; 
cout<<azi; 
} 

Tipul inregistrare cu structura variabila 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
 

         union nume_enumerare  
{ 
tip v0; 
tip v1; 
…  
tip vn-1; 

 }; 
Exemplu: 
#include< iostream.h> 
union test 
{ int a; 
char b[10]; 
double c; 
}; 
main() 
{ 
test var;int I; 
cin>>var.c;cout<<var.c<<endl; 
cin>>var.c;cout<<var.c<<endl; 
 
} 

Siruri de caractere 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
 

SINTAXA: 
TYPE NUME=string[dimensiune]; 
Var variabila:nume; 
Sau: 
Var variabila:string[dimensiune]; 
Variabila[0] este lungimea sirului 
Are maxim 255 de caractere 
Ex: 
Var a:string[3]; 

SINTAXA: 
Char nume[dimensiune] ; 
Char nume[dimensiune] =”sirul”; 
Ex: 
#Include<iostream.h>; 
main() 
{ 
char a[20]; 
cin>>a; 
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Begin 
A:=”cal”; 
Write(a); 
End. 

cout<<a; 
} 
obs: 
a[0] reprezinta prima componenta 
a sirului    

Functii care lucreaza cu siruri de caractere 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
LUNGIMEA UNUI SIR DE CARACTERE 

Sintaxa: 
Variabila :=Length(sir); 
Ex: 
Var s: string; 
Begin 
Readln(s); 
Writeln(length(s); 
End. 
 
 
 
 
 

Sintaxa: 
#include<string.h> 
Variabila:= strlen (sir); 
Ex: 
 #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
main() 
{ 
char a[100]; 
cin.get(a,100); 
cout<<”sirul este de lungimea 
“<<strlen (a); 
} 
              

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
CONCATERNARE(ALATURAREA) ADOUA SIRURI DE CARACTERE 

Sintaxa: 
SIRdestinatie:=CONCAT(SIRsursa,SIR2); 
Ex: 
Var s1,S2,S3: string; 
Begin 
Readln(s2); 
READLN(S3); 
S1:=CONCAT(s2,S3); 
Writeln (s1); 
End. 
SAU: 
Var s1,S2,S3: string; 
Begin 
Readln(s2); 
READLN(S3); 
S1:= s2+S3; 
Writeln (s1); 
End. 
 

Sintaxa: 
#include<string.h> 
STRCAT (sirDESTINATIE,sirSURSA); 
Ex: 
 #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
main() 
{ 
char a[100]=”MAMA”,B[100]=”TATA”; 
strcat(a,b); 
cout<<”sirul este  “<<a; 
} 
              

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
COPIEREA UNUI SIR DE CARACTERE de la sursa LA DESTINATIE 

Sintaxa: 
SIRdestinatie:=COPY(SIRsursa,POZITIA_initialadecopiat,POZITIA_finala); 
Ex: 
Var s1,S2: string; 
Begin 
Readln(s2); 
S1:=copy(s2,1,length(s2)-2); 
 
Writeln (s1); 

Sintaxa: 
#include<string.h> 
STRCPY (sirDESTINATIE,sirSURSA); 
Ex: 
 #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
main() 
{ 
char a[100]=”MAMA”,B[100]=”TATA”; 
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End. strcpy(a,b); 
cout<<”sirul este  “<<a; 
} 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
CAUTAREA UNUI SIR DE CARACTERE  

Sintaxa: 
VARIABILA_de_tip_intreag:=pos(SIRsursa,CINE_se_cauta); 
Ex: 
Var  s1,S2: string;p:integer; 
Begin 
Readln(s2); 
Readln(s1); 
p:=pos(s1,s2); 
Write(p); 
End; 
 
 

Sintaxa: 
#include<string.h> 
STRSTR(sirDESTINATIE,sir_DE_cautat; 
Ex: 
 #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
main() 
{ 
char a[100]=”MAMA”,B[100]=”M”; 
strchr(a,b); 
cout<<”sirul este  “<<strchr(a,b); 
} 
              

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
COMPARAREA A DOUA SIRURI DE CARACTERE  

Sintaxa: 
VARIABILA_logica:=SIR1 operator_relational SIR2; 
Ex: 
Var  s1,S2: string;p:boolean; 
Begin 
Readln(s2); 
Readln(s1); 
p:=s1<s2; 
if p then write(“mai mare”) 
else write(“mai mic”);; 
End. 
 
 
 
 
 

Sintaxa: 
#include<string.h> 
STRCMP(sir1,sir2); 
Ex: 
 #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
main() 
{ 
int s; 
char a[100]=”MAMA”,B[100]=”M”; 
s=strcmp(a,b); 
if (s<0) 
cout<<”sirul este s1< s2 “; 
else 
 if (s>0) 
cout<<”sirul este s1>s2 “; 
else 
cout<<”sirul este s1=s2 “ 
} 
              

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
STREGEREA DINTR-UN SIR  

Sintaxa: 
DELETE(SIRsursa,DE_UNDE_STERG,pana_in_ce_pozitie); 
Ex: 
Var  s1: string; 
Begin 
Readln(s1); 
delete(s1,1,length(s1)-2); 
Write(s1); 
End. 
 

             

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
INSERAREA INTR-UN SIR A ALTUI SIR 
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Sintaxa: 
INSERT(SIRsursa_UNDE_inserez,pe_cine_inserez,pozitia_de_unde_fac_ins
erarea); 
Ex: 
Var  s1,S2: string; 
Begin 
Readln(s1);readln(s2); 
insert(s1,s2,3); 
Write(s1); 
End. 
 

             

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
CONVERSII LA SIRURI DE CARACTERE DIN NUMAR IN STRING 

Sintaxa: 
STR(NUMAR:cate_zecimale,cate_unitati,SIRUL_string); 
Ex: 
Var  s1: string;p:integer; 
Begin 
Readln(p); 
Str(p:10,s1); 
Write(s1); 
End. 
Ex: 
Var  s1: string;p:real; 
Begin 
Readln(p); 
Str(p:10:2,s1); 
Write(s1); 
End. 
 

Sintaxa: 
#include<string.h> 
#INCLUDE<STDLIB.H> 
ITOA(NUMAR,sir2,BAZA); 
Ex: 
 #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
#INCLUDE<STDLIB.H> 
main() 
{ 
char a[100],*AA; 
long v; 
cin>>a; 
v=strtol(a,@aa,10); 
cout<<v; 
} 
              

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
CONVERSII LA SIRURI DE CARACTERE DIN  STRING IN NUMAR 

INTREG SI IN REAL 
Sintaxa: 
VAL(SIRUL_string ,NUMAR,INDICATOR_NUL_DACA_E_bine); 
Ex: 
Var  s1: string;p,k:integer; 
Begin 
Readln(s1); 
val(s1,p,k); 
if k=0 then 
Write(p); 
End. 
 

Sintaxa: 
#include<string.h> 
#INCLUDE<STDLIB.H> 
STRTOI(sir1); 
STRTOL(sir1); 
STRTOF(sir1); 
STRTOLD(sir1); 
STRTOD(SIR1); 
STRTOD(SIR1); 
Ex: 
 #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
#INCLUDE<STDLIB.H> 
main() 
{ 
int s; 
char a[100]=”11.2001”; 
s=strtoi(a); 
cout<<p; 
} 
  #include<iostream.h> 
#include<string.h> 
main() 
{ 
FLOAT s; 
char a[100]=”11.2001”; 
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s=strtof(a); 
cout<<p; 
} 
       

 Structura de tip stivă  
  

 Stiva este o listă pentru care singurele operaţii permise sunt: 
  
 ● Adăugarea unui element în stivă; 
 ● Eliminarea, consultarea, sau modificarea ultimului element introdus în stivă. 
  
  Stiva funcţionează pe principiul LIFO (Last In First Out) – “ultimul intrat, primul ieşit”. 
  
  Pentru a înţelege modul de lucru cu stiva, ne imaginăm un număr n de farfurii identice, 

aşezate una peste alta (o “stivă” de farfurii). Adăugarea sau scoaterea unei farfurii se face, cu 
uşurinţă, numai în vârful stivei. Oricât ar părea de simplu principiul stivei, el are consecinţe 
uriaşe în programare. 

  
 Stivele se pot aloca secvenţial (ca vectori). Fie ST[i] un vector. ST[1], ST[2], … , ST[n] pot 

reţine numai litere sau numai cifre. O variabilă k indică în permanenţă vârful stivei, adică ultimul 
element introdus. 

 
  

  

  
  

  
  

  
  
  

 Observaţii: 
  
  În mod practic, la scoaterea unei variabile din stivă, valoarea variabilei ce indică vârful 

stivei scade cu 1, iar atunci când scriem ceva în stivă, o eventuală valoare reziduală se 
pierde. 

A 

B 

A 

 

A 

În stivă iniţial vidă se introduce litera A, 
vârful stivei va fi la nivelul 1, (k=1); 

 

Introducem în stivă litera B, deci k va lua valoarea 2. 
 

Scoatem din stivă pe B (A nu poate fi scos deocamdată); k=1 

Scoatem din stivă pe A; stiva rămâne vidă k=0 
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 Pe un anumit nivel se reţine, de regulă, o singură informaţie (literă sau cifră), însă este 

posibil, aşa cum va rezulta din exemplele prezentate în lucrare, să avem mai multe 
informaţii, caz în care avem stive duble, triple, etc. 

  
 În cazul stivei, alocarea secvenţială nu prezintă mari dezavantaje, ca în cazul mai general, 

al listelor, pentru că nu se fac operaţii de inserare sau ştergere în interiorul stivei. Singurul 
dezavantaj, în comparaţie cu alocarea dinamică înlănţuită este dat de faptul că numărul de 
noduri care pot fi memorate la un moment dat este mai mic – depinde de gradul de 
ocupare al segmentului de date. 

  
  În literatura de specialitate veţi întâlni termenul PUSH pentru operaţia de adăugare în 

stivă a unei înregistrări şi POP, pentru extragere. 
  
 Exemple: 
  
 □ Funcţia Manna-Pnueli. Se citeşte xЄZ. Se cere programul pentru calculul funcţiei: 
  
                                                   F(x)=            x-1,             x≥12    
                                                                        F(F(x+2)),  x<12 
  
  Vom începe prin a studia modul de calcul al funcţiei pentru x=15 şi x=8. 
  
 f(15)=14; 
 f(8)=f(f(10))=f(f(f(12)))=f(f(11))=f(f(f(13)))=f(f(12))=f(11)=f(f(13))= f(12)=11. 
  Algoritmul va folosi o stivă ST şi o variabilă k, ce indică în permanenţă vârful 

stivei. Algoritmul se bazează pe următoarele considerente: 
 ■ la o nouă autoapelare a funcţiei f, se urcă în stivă (k se incrementează cu 1) şi se pune 

noua valoare. 
  
 ■ în situaţia în care pentru valoarea aflată pe nivelul k se poate calcula funcţia, se coboară 

în stivă, punându-se pe acest nivel noua valoare. 
  
 ■ algoritmul se încheie când se ajunge în stivă la nivelul 0. 
  
  Pentru exemplul dat, prezentăm schematic funcţionarea sa: 
   

  
  

                                                                                                       f=11 
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□ Programul următor calculează funcţia Manna-
Pnueli, utilizând stiva alocată dinamic. Lucrul cu 

stiva se face prin utilizarea funcţiilor PUSH 
(PUNE) şi POP (SCOATE). 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
STIVA-MANNA PNUELI 

{ Functia lui MaNa-Pnueli.calculati f(x)=x-1 
daca x>=12 
alfel f(x)=f(f(x+2)) daca x<12 
ex:x=8 
=>11} 
 program stiva1; 
const nmax=5; 
type stiva=array[1..nmax] of byte; 
var a: stiva; 
dim,n,i:byte; 
x,y:byte; 
function vida(x:stiva;dim:byte):boolean; 
begin 
if dim >0 then vida:=false else vida:=true; 
end; 
 
  function plina(x:stiva;dim:byte):boolean; 
begin 
if dim <nmax then plina:=false else 
plina:=true; 
end; 
procedure adaug(var x:stiva;var 
dim:byte;y:byte); 
begin 
inc(dim); 
x[dim]:=y; 
end; 
 
function elimin(var x:stiva;var 
dim:byte):byte; 
begin 
elimin:=x[dim] ; 
dec(dim); 
end; 
 
begin 
write('x=');readln(x); 
adaug(a,dim,x); 
while not vida(a,dim) do 
begin 
y:=elimin(a,dim); 
for i:=1 to dim do 
writeln(a[i]);writeln; 
if y>=12 then {writeln('valoarea functiei se 
poate calcula direct') } 
if not vida(a,dim) then a[dim]:=y-1 
else 
else 
begin 
adaug(a,dim,y); 
for i:=1 to dim do 
writeln(a[i]); writeln; 

STATIC 
#include <iostream.h> 
int st[100], n, k; 
main( ) 
{   cout<<”n=”;  cin>>n; 
    k=1;  st[1]=n; 
    while (k>0) 
         if st([k]<12) 
              { k++; 
                st[k]=st[k-1]+2; 
              } 
         else 
              { k--; 
                if (k>0) st[k]=st[k+1]-1; 
              } 
cout<<”n=”<<st[1]-1; 
}  
 
DINAMIC 
#include <iostream.h> 
struct Nod 
  { int info; 
    Nod* adr_inap; 
  }; 
Nod* v; 
Int n; 
Void Push(Nod*& v, int n) 
{ Nod* c; 
  if (!v) 
    { v= new Nod; v->info=n; v-
>adr_inap=0;} 
  else 
    { c= new Nod; c->info=n; c-
>adr_inap=v; 
       v=c; 
    } 
} 
void Pop (Nod*& v) 
{ Nod* c; 
  if (!v) cout<< ”stiva este vida”; 
  else 
    { c=v; 
      cout<<” am scos”<<c-
>info<<end1; 
      v=v->adr_inap; 
      delete c; 
    } 
} 
main( ) 
{ int Man; 
  cout<<”n=”; cin>>n; 
  Push(v,n); 
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adaug(a,dim,y+2); 
for i:=1 to dim do 
writeln(a[i]); 
end; 
end; 
write('manna pnueli(',x,')=',y-1); 
end. 
DINAMIC 
{Sa se simuleze formula lui manna pnueli cu stive pentru a se 
pune 
   in evidenta operatiile in stiva f(x)=x-1 dacax>=12 alfel 
f(x)=f(f(x+2)) 
   ex:n=8} 
program stiva; 
type adresa=^nod; 
     nod=record 
               info:integer; 
               adr_inap:adresa; 
               end; 
var v:adresa; 
    n,man:integer; 
procedure push(var v:adresa;n:integer); 
var c:adresa; 
begin 
 if v=nil then 
              begin 
                   new(v); 
                   v^.info:=n; 
                   v^.adr_inap:=nil; 
              end 
          else 
              begin 
                   new(c); 
                   c^.info:=n; 
                   c^.adr_inap:=v; 
                   v:=c; 
             end; 
end; 
procedure pop(var v:adresa); 
var c:adresa; 
begin 
     if v=nil then writeln('stiva este vida') 
              else 
                  begin 
                       c:=v; 
                       v:=v^.adr_inap; 
                       dispose(c) 
                  end; 
end; 
procedure tipar(v:adresa); 
var c:adresa; 
begin 
c:=v; 
while c<> nil do 
begin 
writeln(c^.info);c:=c^.adr_inap; 
end; 
end; 
begin 

  While (v) 
      If (v->info<12) 
         Push(v, v->info+2); 
      Else 
         { Man=v->info; 
            Pop(v); 
            If (v) v->info=Man-1; 
         } 
cout<<”f=”<<Man-1; 
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     write('n='); 
     readln(n); 
    push(v,n); 
    while v<>nil do 
                 if v^.info <12 then 
                 begin 
                 push(v,v^.info+2); 
                 tipar(v); readln; 
                          end 
                                else 
                                    begin                  man:=v^.info; 
                                       pop(v); 
                                         tipar(v); 
                                         readln; 
 
                                         if v<>nil then v^.info:=man-1; 
                                    end; 
   writeln('f=',man-1)  ; 
   readln; 
end. 
 
 
DINAMIC IN GENERAL 
{Sa se creeze o stiva. 
Scrieti doua proceduri diferite care elimina 
elemente in stiva} 
type ref=^inr; 
inr=record 
nr:integer; 
urm:ref; 
end; 
var p:ref; 
i,n:integer; 
procedure b(var p:ref); 
var c:ref; 
begin 
new(c); 
writeln(' pe cine pui in stiva 
');readln(c^.nr); 
c^.urm:=p; 
p:=c; 
end; 
procedure s(var p:ref); 
var c:ref; 
begin 
if p=nil then 
writeln(' goala ') 
else 
begin 
writeln(' scot din stiva pe'); 
writeln(p^.nr); 
c:=p; 
p:=p^.urm; 
dispose(c); 
end; 
end; 
procedure s1(var p:ref); 
var q:ref; 
begin 
q:=p; 
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p:=q^.urm; 
dispose(q); 
end; 
 
begin 
write('dati un numar  n>=3 '); 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
b(p); 
writeln('-----------elimin elementul din 
virful stivei'); 
s1(p); 
for i:=1 to n do 
s(p); 
 
readln; 
end. 
 
 
□ Funcţia lui Ackermann. Se dă funcţia următoare, definită pe produsul cartezian NXN.. Se citesc m şi n. 
Să se calculeze Ack(m, n). 
 
| n+1,                                 m=0 
              Ack(m,n)= | Ack(m-1, 1),                   n=0 
| Ack(m-1, Ack(m, n-1)), altfel 
 
  
Pentru a elabora algoritmul, studiem un exemplu numeric: 
 
ack(2,1)=ack(1,ack(2,0))=ack(1, ack(1,1))=ack(1, ack(0, ack(1,0))= ack(1, ack(0, ack(0,1))=ack(1, 
ack(0,2))=ack(1,3)=ack(0, ack(1,2))= ack(0, ack(0, ack(1,1))=ack(0, ack(0, ack(0, ack(1,0))))= ack(0, 
ack(0, ack(0, ack(0,1))))=ack(0, ack(0, ack(0,2)))=ack(0,,ack(0,3))= ack(0,4)=5. 
 
  
Pentru calculul acestei funcţii, folosim o stivă dublă, ST. Iniţial, valorile m şi n se reţin la nivelul 1. Pe 
nivelul k al stivei se reţin valorile curente m şi n. În funcţie de valorile acestora se procedează astfel: 
 
■ pentru m şi n diferite de 0, este necesar un nou calcul de funcţie, caz în care se urcă în stivă şi pe noul 
nivel se pun argumente m şi n-1. 
 
■ pentru cazul n=0, se rămâne pe acelaşi nivel în stivă, punând în locul lui m valoarea m-1, iar în locul lui 
n valoarea 1. 
 
■ în situaţia în care m=0, funcţia se poate calcula; se coboară în stivă şi se înlocuieşte valoarea lui m cu 
m-1, valoarea lui n cu valoarea calculată anterior. 
 
  
În continuare, prezentăm grafic modul de funcţionare a algoritmului pentru exemplul ack(2,1): 
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                                                                                           ack(2,1)=5. 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

AKERMAN 
VAR ST:ARRAY[0..1000,0..2] OF INTEGER; 
M,n,k:integer; 
Begin 
Readln(m,n); 
K:=1; 
st[k,0]: =m; st[k,1] :=n; 
  while (k>0) do 
    if (st[k,0]>0 and st[k,1]>0) 
    begin 
      k:=k+1; 
      st[k,0] =st[k-1,0]; 
      st[k,1] =st[k-1,1] – 1; 
    end 
    else 
      if (st[k,1]<>0) 
         begin 
            st[k,0] =st[k,0] – 1; 
            st[k,1] = 1; 
         end 
 
      else 
         begin 
            k:=k-1; 
            if (k>0) 
              { st[k,0] =st[k,0] – 1; 
                st[k,1] =st[k+1,1] +1; 
         end; 
    end; 
  write(”ac(“m, n”) = ”,st[1,1] +1); 
end. 
 

int st[10000] [2]; 
main( ) 
{ int m, n, k; 
  cout<<”m=”; cin>>m; 
  cout<<”n=”;  cin>>n; 
  k=1; st[k] [0] =m; st[k] [1] =n; 
  while (k>0) 
    if (st[k] [0] && st[k] [1]) 
    { 
      k++; 
      st[k] [0] =st[k-1] [0]; 
      st[k] [1] =st[k-1] [1] – 1; 
    } 
    else 
      if (!st[k] [1]) 
         { 
            st[k] [0] =st[k] [0] – 1; 
            st[k] [1] = 1; 
         } 
 
      else 
         { 
            k--; 
            if (k>0) 
              { st[k] [0] =st[k[] [0] – 1; 
                st[k] [1] =st[k+1] [1] +1; 
         } 
    } 
  cout<<”ac(“<<m<<’, ‘<<n<<”) = 
”<<st[1] [1] +1; 
} 

dinamic 
#include <iostream.h> 
struct Nod 
  { 
    int info; 
    Nod* adr_inap; 
  }; 
 
Nod* v; 
int n; 
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void Push( Nod*& v, int n) 
{ 
  Nod* c; 
  If (!v) 
    {v= new Nod; v->info=n; v-
>adr_inap=0;} 
  else 
    {c= new Nod; c->info=n; c-
>adr_inap=v; 
      v=c; 
    } 
} 
 
void Pop(Nod*& v) 
{ 
  Nod* c; 
  If (!v) cout<<”stiva este vida”; 
  Else 
    { 
      c=v; 
      cout<<”am scos”<< c-
>info<<end1; 
      v=v->adr_inap; 
      delete c; 
    } 
} 
 
main( ) 
{ Push(v,1); Push(v,2); Push(v,3); 
  Pop(v); Pop(v); Pop(v); Pop(v); 
} 
 
 
 

 
 
 

Structura de tip coadă 
  
 O coadă este o listă pentru care toate inserările sunt făcute la unul din capete, toate ştergerile 

(consultările, modificările) la celălalt capăt. 
 

    Coada funcţionează pe principiul FIFO (First In First Out) – “primul intrat, primul ieşit”. 
 

 Este cu totul nerecomandabilă alocarea secvenţială a cozii, deoarece în această situaţie, are 
loc un fenomen de migraţie a datelor către ultimele componente ale vectorului (cele de indice 
mare). 
 
 Să presupunem că simulăm o coadă cu ajutorul unui vector cu zece componente, care reţin 
numere întregi. Introducem în coadă, pe rând, numerele 1, 2, 3, 4. 
 
1 2 3 4       
 
 Dacă scoatem din coadă pe 1 şi introducem în coadă pe 5, coada va arăta astfel: 
 
 2 3 4 5      
  
 Scoatem din coadă pe 2 şi introducem pe 6: 
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  3 4 5 6     
 
 Se observă acest fenomen de “migraţie”. 
 
 Alocarea dinamică înlănţuită a cozii. O variabilă v va reţine adresa elementului care 
urmează a fi scos (servit). O alta, numită sf, va reţine adresa elementului introdus în coadă. Figura 
următoare prezintă o coadă în care primul element care urmează a fi scos are adresa în v, iar 
ultimul introdus are adresa sf. 
 
             v                                                 sf     

 
 

 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

COADA 
 {Considerind in doua fisiere niste numere ordonate crescator 
in fiecare 
sa se preia numarele in ordine descrescatoare si sa se puna 
intr-o lista simplu 
inlantuita care sa fie COADA pentru ca la listare sa fie afisate 
in 
 ordine crescatoare 
Sa se puna datele ordonate in alt fisier din lista creata 
anterior} 
type po=^nod; 
nod=record 
info:integer; 
leg:po; 
end; 
var p,q,d,u:po; 
f,g:text; 
procedure o; 
var a,b:integer; 
begin 
p:=nil; 
assign(f,'f1.pas'); 
assign(g,'f2.pas'); 
reset(f); 
reset(g); 
read(f,a);read(g,b); 
while (not eof(f) and not eof(g)) do 
begin 
new(q); 
if a<b then begin 
q^.info:=a;read(f,a); 
end 
else 
if (a=b) then begin 
q^.info:=a; 
read(f,a);read(g,b); 
end 
else 
begin 

#include <iostream.h> 
struct Nod 
    {  
      int info;       
      Nod* adr_urm; 
    } 
 
Nod* v, *sf; 
int n; 
 
void Pune( Nod*& v, Nod*& sf, int 
n) 
{    
  Nod* c; 
  If (!v) 
  { v= new Nod; v->info=n; v-
>adr_inap=0; 
    sf=v; 
  } 
else 
  { c= new Nod; 
    sf->adr_urm=c; 
    c->info=n; 
    c->adr_urm=0; 
  } 
} 
 
void Scoate(Nod*& v) 
{ Nod* c; 
  if (!v) cout<<”coada este 
vida”<<end1; 
  else 
    { cout<<”Am scos”<<v-
>info<<end1; 
      c=v; v=v->adr_urm; 
      delete c; 
    } 
} 

7 3 5 2 
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q^.info:=b; 
read(g,b); 
end; 
IF (P=NIL) THEN BEGIN 
 
q^.leg:=p; 
p:=q; 
u:=p; 
end 
else 
begin 
q^.leg:=nil;u^.leg:=q;u:=q; 
end; 
end; 
while (not eof(f)) do begin 
new(q);q^.info:=a;q^.leg:=nil; 
u^.leg:=q;u:=q; 
 read(f,a); 
end; 
 
while (not eof(g)) do 
begin 
new(q);q^.info:=b;q^.leg:=nil;u^.leg:=q; 
u:=q; 
read(g,b); 
end; 
close(f);close(g); 
end; 
procedure L; 
var c:po; 
begin 
c:=p; 
while(c<>nil) do 
begin 
write(c^.info, '  '); 
c:=c^.leg; 
end; 
end; 
procedure li; 
var H:text; 
var c:integer; 
begin 
assign(h,'ff.pas');rewrite(h); 
d:=p;c:=0; 
while d<>nil do 
begin 
writeln(d^.info);writeln(h,d^.info); 
inc(c);d:=d^.leg; 
end; 
writeln(' am atitea inregistrari',c); 
 
close(h); 
end; 
begin 
o;  {L; 
writeln;} 
Li; 
readln; 
end. 

 
void Listare(Nod* v) 
{   Nod* c=v; 
    while ( c ) 
      {  cout<<c->info<<”  “; 
         c=c->adr_urm; 
      } 
  cout<<end1; 
} 
main( ) 
{ Pune(v, sf, 1); Pune(v, sf, 2); 
Pune(v, sf, 3); Listare(v); 
  Scoate(v);  Listare(v); 
  Scoate(v);  Listare(v); 
  Scoate(v);  Listare(v); 
  Scoate(v);  Listare(v); 
} 
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CU LISTE DUBLU INLANTUITE 
{ Sa se creeze o structura de coada} 
type ref=^inr; 
inr=record 
nr:integer; 
as,ad:ref; 
end; 
var p,u:ref;i,n:integer; 
procedure b(var u:ref); 
var c:ref; 
begin 
new(c); 
writeln(' pe cine pui in coada 
');readln(c^.nr); 
c^.ad:=nil; 
c^.as:=nil; 
if u<>nil then u^.ad:=c else 
p:=c; 
u:=c; 
end; 
procedure s(var p:ref); 
var c:ref; 
begin 
if p=nil then writeln(' e goala ') else 
begin 
writeln(' pe cine scot '); 
writeln(p^.nr); 
c:=p;p:=p^.ad; 
p^.as:=nil; 
dispose(c); 
end; 
end; 
 
begin 
writeln(' cite elemente dai 
n>=3');readln(n); 
for i:=1 to n do 
b(u); 
for i:=1 to n do 
s(p); 
 
readln; 
end. 
 
 

 
Structura de tip listă liniară 

 
Prezentarea structurii 
 

 O listă liniară este o colecţie de n≥0 noduri, X₁, X₂, … , Xn aflate într-o relaţie de ordine. Astfel, 

X₁ este primul nod al listei, X₂ este al doilea nod al listei … Xn este ultimul nod. Operaţiile 
permise sunt: 

 
□ Accesul la oricare nod al listei în scopul citirii sau modificării informaţiei conţinute de acesta.   
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□ Adăugarea unui nod, indiferent de poziţia pe care o ocupă în listă. 
 
□ Ştergerea unui nod, indiferent de poziţia pe care o ocupă în listă. 
 
□ Schimbarea poziţiei unui nod în cadrul listei. 
 
 Există două metode de alocare a unei liste liniare: alocarea secvenţială şi alocarea 
înlănţuită. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste alocate secvenţial 
 

Nodurile listei ocupă poziţii succesive în memorie. Acest tip de alocare l-am întâlnit des, de 
câte ori am utilizat vectori. 

 
Exemplu: un vector are n componente de tip real. Se cere să se sorteze vectorul crescător. 
Algoritmul are ca dată de intrare o listă liniară, cu n noduri de tip real. Ieşirea este tot o listă 
liniară, cu aceleaşi noduri, dar în altă ordine. Să presupunem că utilizăm sortarea prin 
interschimbare. O interschimbare a nodurilor i şi j se reduce la următoarele operaţii, premise în 
listă: 
 
■ man = v[i]; - se citeşte nodul i şi se memorează – accesez nodul i în vederea citirii; 
 
■ v[i] v[i+1]; - accesez nodul i+1 în vederea citirii (operaţie permisă) şi accesez nodul i în vederea 
modificării informaţiei reţinute (operaţie permisă). 
 
■ v[i+1] = man; - accesez nodul i+1 în vederea modificării informaţiei reţinute de el. 
 
 În concluzie, sortarea se realizează prin utilizarea operaţiilor permise asupra unei liste 
liniare. 
 
 Avantajul alocării secvenţiale este dat de faptul că programatorul are acces direct la oricare din 
nodurile listei, la fel ca la componentele unui vector. 
 
 Dezavantajul alocării secvenţiale este dat de faptul că operaţiile de adăugare, eliminare sau 
schimbare de poziţie a unui nod necesită un efort mare de calcul, ca în exemplul următor, în care se 
elimină un nod: 
 
Fie lista alocată secvenţial: 

7 3 1 2 8 9 5 8 3 2 6 ∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

  
Eliminăm al doilea nod –conţinut 3. 

7  1 2 8 9 5 8 3 2 6 ∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 
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     ◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Este obligatoriu ca nodurile următoare să fie deplasate către stânga: 

7 1 2 8 9 5 8 3 2 6 ∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

∙
∙
∙ 

 
Liste alocate înlănţuit 

 
Există două feluri de alocare înlănţuită: alocare simplu 

înlănţuită şi alocare înlănţuită. În acest paragraf prezentăm 
principiile alocării înlănţuite, urmând ca în paragraful următor să 

arătăm modul în care implementăm listele alocate înlănţuit. 
 

1. O listă liniară simplu înlănţuită este o structură de forma: 

 

adr₁                               adr₂                          adrn     
 

Semnificaţia notaţiilor folosite este următoarea: 
 

■ adr₁, adr₂, adr₃, … , adrn reprezintă adresele celor n înregistrări; 
 

■ in₁, in₂, in₃, … , inn reprezintă informaţiile conţinute de noduri, 
de altă natură decât cele de adresă; 
 
■ nil – are semnificaţia “nici o adresă” – elementul este ultimul în 
listă. 
 
 După cum observăm, fiecare nod, cu excepţia ultimului, reţine 
adresa nodului următor. 
 
2. Alocarea dublu înlănţuită. Alocarea simplu înlănţuită permite 

parcurgerea listei într-un singur sens (de la stânga la dreapta). 
În cazul în care se doreşte ca lista să poată fi parcursă în ambele 
sensuri se utilizează alocarea dublu înlănţuită. Aici fiecare nod 
reţine adresele predecesorului şi succesorului său, aşa cum se vede 
în figura următoare: 

 

adr₁                                    adr₂                                
adrn 
 

in₁       adr₂ in₂    adr₃       inn      nil 

nil     in₁    adr₂ 

adr₁ in₂  adr₃ adrn-1  inn  nil 
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 Dezavantajele alocării înlănţuite sunt: 
 
1. Accesul la un nod al listei se face prin parcurgerea nodurilor care 

în preced. Aceasta necesită un efort de calcul. 
2. Informaţiile de adresă, prezente în cadrul fiecărui nod, ocupă 

memorie. 
 
 Avantajele alocării înlănţuite sunt date de faptul că operaţiile de 
adăugare sau eliminare a unui nod se fac rapid. Exemplele sunt date 
pentru lista liniară simplu înlănţuită, dar bine înţelese, ne permit 
să deducem singuri modul de efectuare a operaţiilor respective pentru 
liste dublu înlănţuite.  
 
a) Adăugarea unui nod. 
 
Fie lista: 

 

 adr₁                        adr₂                                                         
adrn         
 

Dorim să adăugăm după nodul cu informaţia 3, un altul cu informaţia 5. 
 
 
Etapele sunt: 
 
 
□ Se alocă spaţiu în memorie pentru un nou nod – indiferent unde: 

 

 adr₁                        adr₂                                                         
adrn         

      adrt 
 
 

□ Se completează informaţiile pentru nodul creat – câmpul de adresă 
trebuie să conţină adresa nodului care trebuie să-i urmeze în listă: 

 
 
 
 

  3      adr₂    7        adr₃    9       nil 

  3      adr₂    7        adr₃ 
   9       nil 
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                 adrt        
 
 

□ Se modifică adresa nodului care precede nodul nou creat. Adresa 
trebuie să fie a nodului nou creat: 

 

                     adrt   
 

De acum, putem “privi” lista aşa cum am fost obişnuiţi: 
 

 adr₁                      adrt                       

adr₂                                 adrn         
 

b) Ştergerea unui nod. Pentru a exemplifica operaţiile efectuate în 
acest caz vom folosi a de mai sus, la care ştergem al doilea nod 
(cel cu informaţia 5). Iată etapele: 

 
□ Informaţia de adresă a nodului care îl precede trebuie să reţină 
adresa nodului următor: 
 

  3      adr₂ 
   7        adr₃ 

   9       nil 

   5       adr₂ 

  3       adrt   7        adr₃     9           nil    

  5      adr₂     

  3     adrt       5     adr₂   7    adr₃    9     nil  
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      adr₁                adrt                       

adr₂                               adrn    
 

□ Memoria ocupată de nodul care urmează a fi şters este eliberată: 
 
 

 

 adr₁                                       adr₂                                     
adrn 

    
De acum, putem privi lista aşa cum am fost obişnuiţi. 

  
 

adr₁                    adr₂                                                     
adrn  
 

Observaţii: 
În cazul alocării înlănţuite, adresele de memorare ale nodurilor 
consecutive nu sunt neapărat consecutive. Pentru a realiza acest lucru 
este suficient să analizaţi cazul ştergerii unui nod (sau acela al 
adăugării unui nod). 
 
 Prin alocarea memoriei pentru un nod înţelegem rezervarea spaţiului 
necesar memorării informaţiilor conţinute de acesta. Evident, se poate 
aloca memorie doar dacă există memorie disponibilă, adică nu este 
ocupată de alte variabile.  
 

  5    adr₂   7    adr₃   9         nil 3  

adr₂ 

 3   adr₂ 

  7      adr₃    9          nil 

  3    adr₂   7     adr₃    9         nil 
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in1     adr1 in2      adr2 inn        0 

 Pentru eliberarea memoriei ocupate de un nod înţelegem că spaţiul 
ocupat de acesta devine disponibil – este pus la dispoziţia 
programatorului, pentru ca, eventual, acesta să fie din nou alocat. 
 
 Este important să folosim termenii corect. De exemplu, nu putem 
folosi în loc de “alocarea memoriei” termenul “crearea memoriei”, tot 
aşa cum nu este corect să folosim în loc de “eliberarea memoriei” 
termenul “ştergere a memoriei”. 
 
 Noţiunile care privesc alocarea şi eliberarea memoriei sunt 
prezentate în paragraful următor.  

 

Liste liniare alocate simplu inlantuit 

Definitia listelor 
Def.:O lista liniara este o colectie de n>=0 noduri, 
X1,X2,…,Xn, aflate intr-o relatie de ordine.Astfel, X1 
este primul nod al listei, X2 este al doilea nod al 
listei,…, Xn este ultimul nod.Operatiile permise sunt: 

 Accesul la oricare nod al listei in scopul citirii sau 
modificarii informatiei continute de acesta. 

 Adaugarea unui nod, indiferent de pozitia pe care o 
ocupa in lista. 
 Stergerea unui nod,indiferent de pozitia pe care o ocupa 
in lista. 
 Schimbarea pozitiei unui nod in cadrul listei. 

 
Liste liniare alocate simplu inlantuit 

Prezentare generala 
 

 O lista liniara simplu inlantuita este o 
structura de forma: 

 
                                                

adr1                                   adr2                                   
adrn 

 
 Dupa cum se observa, fiecare nod, cu exceptia 
ultimului, retine adresa nodului urmator. 

1. Accesul la un nod al listei se face parcurgand nodurile 
care il preced. 

2. Informatiile ocupa memorie, fiind prezente in cadrul 
fiecarui nod. 
3. Avantajele alocarii inlantuite sunt date de rapiditatea 
operatiilor de adaugare si eliminare. 
     In cadrul unei astfel de liste, zona de memorie rezervata fiecarui elev se numeste 
nod sau celula. 
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      Definitie.Numim cod (celula) o unitate informationala de sine statatoare 
(elementara) care contine informatii utile si date de legatura.Se numeste lista un 
ansamblu de noduri (celule). 
      Exista mai multe tipuri de liste, dintre care:listele liniare simplu inlantuite, listeel 
liniare dublu inlantuite, listele circulare, stivele si cozile. 

Liste liniare simplu inlantuite cu numere intregi 
 Reprezentare 
      O astfel de lista va memora elementele unui sir de numere 
intregi si este alcatuita fireste din noduri.Fiecare nod contine 
doua campuri: un numar al sirului(informatia utila) si adresa la 
care se gaseste numarul urmator din sir(pointer catre nodul 
urmator). 
      Numerele memorate in noduri se mai numesc si cheile listei. 
      Pentru ultimul nod, pointerul catre nodul urmator marcheaza sfarsitul listei si are valoarea NIL. 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

CREAREA SI AFISAREA LISTELOR SIMPLU INLANTUITE 
type ref=^inr; 
inr=record 
nr:integer; 
urm:ref; 
end; 
var qq,p,c,u:ref; a:array[1..15] of ref; 
nn,n,i:integer; 
procedure init(var p:ref); 
begin 
writeln(' cite inregistrari vreti sa introduceti ');readln(n); 
new(c); writeln('introduceti inregistrarea  prima '); 
readln(c^.nr); 
c^.urm:=nil; 
p:=c;u:=c; 
for i:=2 to n do 
begin 
writeln('introduceti inregistrarea  ',i); 
new(c);readln(c^.nr);c^.urm:=nil;u^.urm:=c; 
u:=c; 
end; 
 
end; 
 
procedure afisare(p:ref); 
var c:ref; 
begin 
c:=p; 
while (c <>nil) do 
begin 
writeln(c^.nr:6); 
c:=c^.urm; 
end; 
end; 
begin 
init(p); 
afisare(p); 
  readln; 
end. 
 

Crearea listelor 
 

#include<iostream.h> 
struct Nod 

{ 
   int info; 

   Nod* adr_urm; 
}; 
 

Nod*v; 
int nr;  

 
void Adaug(Nod*& v, int nr) 

{ 
  Nod* c=new Nod; 

  c->info=nr; 
  c->adr_urm=v; 

  v=c; 
} 
 

void Tip(Nod* v) 
{ 

   Nod*c=v; 
   while(c) 

      { 
         cout<<c->info<<endl; 

         c=c->adr_urm; 
       } 

} 
 

main( )  
{ 

  cout<<”numar=”; cin>>nr; 
  while(nr) 

    { 
       Adaug(v,nr); 

       cout<<”numar=”; cin>>nr; 
     }; 

  Tip(v); 
} 
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Operatii asupra unei liste liniare 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

 
{Sa se scrie toate operatiile cu o lista simplu inlantuita} 
type ref=^inr; 
inr=record 
nr:integer; 
urm:ref; 
end; 
var p,c,u:ref; 
n,i:integer; 
procedure init; 
begin 
writeln(' cite inregistrari vreti sa introduceti ');readln(n); 
new(c); writeln('introduceti inregistrarea  pa '); 
readln(c^.nr); 
c^.urm:=nil; 
p:=c;u:=c; 
for i:=2 to n do 
begin 
writeln('introduceti inregistrarea  ',i); 
new(c);readln(c^.nr);c^.urm:=nil;u^.urm:=c; 
u:=c; 
end; 
end; 
procedure inserareinaintedepa; 
 
begin 
new(c); 
writeln('pe cine inserati inaite de pa inreg.(dati un numar 
');readln(c^.nr); 
c^.urm:=p; 
p:=c; 
end; 
 
 procedure inserareinaintedepamaimulte; 
var multe:integer; 
begin 
writeln('cite inregisrari vreti sa inserati inainte de pa 
');readln(multe); 
for i:=1 to multe do 
begin 
new(c); 
writeln('pe cine inserati inaite de pa i(dati un numar 
',i);readln(c^.nr); 
c^.urm:=p; 
p:=c; end; 
end; 
procedure adaugunlasfirsit; 
begin 
new(c); 

#include<iostream.h> 
struct Nod 

{   
    int info; 

    Nod* adr_urm; 
}; 
 

void Adaugare(Nod*& v, Nod*& sf, int 
val) 

{ 
   Nod* c; 
   if(v==0) 

     {  
        v=new(Nod); v->info=val; v-

>adr_urm=0; 
        sf=v; 

     } 
    else 
     { 

         c=new(Nod); sf->adr_urm=c; 
         c->info=val; c->adr_urm=0; 

         sf=c; 
   } 
} 
 

void Inserare_dupa(Nod* v, Nod*& sf, 
int val, int val1) 

{ 
   Nod* c=v, *d; 

   while(c->info!=val)  c=c->adr_urm; 
   d=new Nod; d->info=val1; 

   d->adr_urm=c->adr_urm; c-
>adr_urm=d; 

   if(d->adr_urm==0) sf=d; 
} 
 

 void Inserare_inainte(Nod*& v, int val, 
int val1) 

{ 
   Nod*c,*d; 

   if(v->info==val) 
     { 

        d=new Nod; d->info=val1; d-
>adr_urm=v; v=d; 

     } 
   else 
    { 

       c=v; 
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writeln('dati numarul care-l puneti dupa ua inregistrare '); 
readln(c^.nr); 
c^.urm:=nil; 
u^.urm:=c; 
u:=c; 
end; 
 procedure adaugunlasfirsitmaimulte; 
var multe:integer; 
begin 
 writeln('cite inregistrari vreti sa mai puneti dupa ua 
');readln(multe); 
 for i:=1 to multe do 
 begin 
new(c); 
writeln('dati numarul care-l puneti dupa ua inregistrare ',i); 
readln(c^.nr); 
c^.urm:=nil; 
u^.urm:=c; 
u:=c; 
end;end; 
 
procedure pununadupacecaut; 
var cecaut:integer; pecinepun :ref; 
begin 
writeln('introduceti valoarea inainte de care vreti sa faceti 
adaugarea ');readln(cecaut); 
c:=p; 
while(c<>nil) and (c^.nr<>cecaut) do 
c:=c^.urm; 
if (c=nil) then writeln(' nu este ce cauti in lista ') 
else 
begin 
new(pecinepun); 
writeln(' pe cine vrei sa pui '); 
readln(pecinepun^.nr); 
 pecinepun^.urm:=c^.urm; 
 c^.urm:=pecinepun  ; 
 end; 
 end; 
 
  procedure punmaimulteinaintedececaut; 
var cecaut:integer; pecinepun :ref; potadauga:boolean; 
begin 
potadauga :=true; 
writeln('introduceti valoarea inainte de care vreti sa faceti 
adaugarea ');readln(cecaut); 
c:=p; 
while potadauga do 
begin 
while (c<>nil) and(c^.nr<>cecaut) do 
c:=c^.urm; 
 
if (c=nil) then potadauga:=false 
else 
begin 
new(pecinepun); 
writeln(' pe cine vrei sa pui '); 
readln(pecinepun^.nr); 
 pecinepun^.urm:=c^.urm; 

       while(c->adr_urm->info!=val) c=c-
>adr_urm; 

       d=new Nod; d->info=val1; d-
>adr_urm=c->adr_urm; c->adr_urm=d; 

    } 
} 
 

void Sterg(Nod*& v, Nod *& sf, int val) 
{ 

   Nod* c,*man; 
   if(v->info==val) 

     { 
        man=v; v=v->adr_urm; 

     } 
    else 

    { 
       c=v; 

       while(c->adr_urm->info!=val) c=c-
>adr_urm; 

       man=c->adr_urm; c->adr_urm=man-
>adr_urm; 

       if(man==sf)  sf=c; 
     } 

   delete man; 
} 
 

void Listare(Nod* v) 
{ 

   Nod* c=v; 
   while(c) 

    { 
       cout<<c->info<<endl; 

       c=c->adr_urm; 
     } 

 cout<<endl; 
}  

main ( ) 
{ 
 

Nod* v,*sf; 
int i; 

   for(i=1;i<=10;i++)  Adaugare(v,sf,i); 
   Listare(v); 

   Inserare_dupa(v,sf,7,11); 
   Inserare_dupa(v,sf,10,12); 
   Inserare_dupa(v,sf,1,13); 

   Listare(v); 
   Inserare_inainte(v,13,14); 
   Inserare_inainte(v,1,15); 

   Listare(v); 
   Sterg(v,sf,15); 
   Sterg(v,sf,13); 
   Sterg(v,sf,12); 

   Listare(v); 
} 
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 c^.urm:=pecinepun  ; 
 c:=c^.urm; 
 end; 
 end;end; 
  procedure pununadupamaimulte; 
var cecaut:integer; pecinepun :ref; 
begin 
 
writeln('introduceti dupa a cit -a inregistrare vreti sa faceti 
adaugarea ');readln(cecaut); 
c:=p; 
for i:=1 to cecaut-1 do 
c:=c^.urm; 
        begin 
new(pecinepun); 
writeln(' pe cine vrei sa pui '); 
readln(pecinepun^.nr); 
 pecinepun^.urm:=c^.urm; 
 c^.urm:=pecinepun  ; 
 c:=c^.urm; 
 end; 
 end; 
  procedure pununainaintedemaimulte; 
var cecaut:integer; pecinepun :ref; 
begin 
 
writeln('introduceti inainte de  a cit -a inregistrare vreti sa faceti 
inseararea ');readln(cecaut); 
c:=p; 
for i:=1 to cecaut-2 do 
c:=c^.urm; 
        begin 
new(pecinepun); 
writeln(' pe cine vrei sa pui '); 
readln(pecinepun^.nr); 
 pecinepun^.urm:=c^.urm; 
 c^.urm:=pecinepun  ; 
 c:=c^.urm; 
 end; 
 end; 
 procedure stergpa; 
 var desters:ref; 
 begin 
   desters :=p; 
   p:=p^.urm; 
   dispose( desters); 
   end; 
  procedure stergua; 
 var oretinpepenua,desters:ref; 
 begin 
 c:=p; 
 while (c<>u) do 
 
 begin 
   oretinpepenua :=c; 
 c:=c^.urm; 
 end; 
 desters :=c; 
oretinpepenua^.urm  :=nil; 
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 u:=oretinpepenua ; 
               dispose( desters); 
   end; 
 
   procedure stergdupaunacareocaut; 
 var oretinpepenua,desters:ref;cecaut:integer; 
 begin 
    writeln('dupa a cit-a intergistrare vreti sa stergeti  
');readln(cecaut); 
 c:=p; 
 for i:=1 to cecaut do 
 
 begin 
   oretinpepenua :=c; 
 c:=c^.urm; 
 end; 
 desters :=c; 
oretinpepenua^.urm  :=c^.urm; 
 
               dispose( desters); 
   end; 
 
 
 
      procedure sterguele; 
 var oretinpepenua,desters:ref;multe:integer; 
 begin 
 writeln('cite vreti sa stergeti incepind de la sfirsit spre inceput 
');readln(multe); 
 for i:=1 to multe do 
 begin 
 c:=p; 
 while (c<>u) do 
 
 begin 
   oretinpepenua :=c; 
 c:=c^.urm; 
 end; 
 desters :=c; 
oretinpepenua^.urm  :=nil; 
 u:=oretinpepenua ; 
               dispose( desters); 
               end; 
   end; 
 
 
   procedure stergdelapamaimulte; 
 var desters:ref;multe:integer; 
 begin 
 writeln('cite vreti sa stergeti incepind de la pa ');readln(multe); 
 for i:=1 to multe do 
 begin 
   desters :=p; 
   p:=p^.urm; 
   dispose( desters); 
   end; 
      end; 
 
      procedure stergdupacecaut; 
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      var osterg:ref;cecaut:integer; 
      begin 
 
      c:=p; 
      writeln(' dupa ce valoare  vrei sa stergi'); 
      readln(cecaut); 
      while (c<>nil) and (c^.nr<>cecaut) do 
      c:=c^.urm; 
      if c=nil then writeln(' nu este in lista ') 
      else 
      begin 
      osterg:=c^.urm; 
      c^.urm:=c^.urm^.urm; 
      {dispose(osterg); } 
      end; 
      end; 
 
      procedure stergcecaut; 
      var oretin,osterg:ref;cecaut:integer; 
      begin 
 
      c:=p; 
      writeln('  ce valoare  vrei sa stergi'); 
      readln(cecaut); 
      while (c<>nil) and (c^.nr<>cecaut) do 
      begin 
      oretin:=c; 
      c:=c^.urm;end; 
      if c=nil then writeln(' nu este in lista ') 
      else 
        begin 
      osterg:=c; 
      oretin^.urm:=c^.urm; 
      dispose(osterg); 
        end; 
     end; 
 
      procedure stergcecautdeciteoriapare; 
      var oretin,osterg:ref;cecaut:integer;potsterge:boolean; 
      begin 
      writeln('  ce valoare  vrei sa stergi'); 
      readln(cecaut); 
      potsterge:=true; 
 
        while potsterge do 
        begin 
 
      c:=p; 
 
      while (c<>nil) and (c^.nr<>cecaut) do 
      begin 
      oretin:=c; 
      c:=c^.urm;end; 
      if c=nil then potsterge :=false 
      else 
        begin 
      osterg:=c; 
      oretin^.urm:=c^.urm; 
      dispose(osterg); 
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        end; 
     end;end; 
procedure afisare; 
begin 
c:=p; 
while (c <>nil) do 
begin 
writeln(c^.nr:6); 
c:=c^.urm; 
end; 
end; 
procedure modificpa; 
begin 
c:=p; 
writeln('cu cine modifici pe pa');readln(c^.nr); 
 
end; 
  procedure modificua; 
begin 
c:=u; 
writeln('cu cine modifici pe ua');readln(c^.nr); 
 
end; 
procedure modificcepozitiecaut; 
var cecaut:integer; 
begin 
c:=p; 
writeln(' a cit-a inregistrare vrei sa o modifici'); 
readln(cecaut); 
for i:=1 to cecaut-1 do 
c:=c^.urm; 
writeln(' cu cine o modifici'); 
readln(c^.nr); 
end; 
 
 
begin 
init; 
afisare; 
inserareinaintedepa; 
afisare; 
inserareinaintedepamaimulte; 
 afisare; 
 adaugunlasfirsit; 
   afisare; 
   adaugunlasfirsitmaimulte; 
    afisare; 
     
       pununadupamaimulte; 
     afisare; 
     pununainaintedemaimulte; 
     afisare;  writeln('o sterg pe pa '); 
     stergpa ;afisare; 
     stergdelapamaimulte; afisare; 
     stergua; 
              writeln('o sterg pe ua '); 
       afisare; 
        sterguele;afisare; 
        stergdupaunacareocaut; 
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 0     in1       adr2         adr1   in2       adr3         adrn-1    inn       0     0         

        afisare; 
        pununadupacecaut;afisare; 
          stergdupacecaut; 
        afisare; 
        stergcecaut; 
        afisare; 
        stergcecautdeciteoriapare;  afisare; 
        modificpa; 
        afisare; 
        modificua;  afisare; 
        modificcepozitiecaut; afisare; 
readln; 
end. 
 

 

Liste alocate dublu inlantuit 
 

 O lista alocata dublu inlantuit este o 
structura de date de forma: 

 
                                                
                                              

adr1                                              
adr2                                          
adrn 
 

 Operatiile posibile asupra unei liste dublu 
inlantuite sunt: 

 
1) creare; 
2) adaugare la dreapta; 
3) adaugare la stanga; 
4) adaugare in interiorul listei; 
5) stergere din interiorul listei; 
6) stergere la stanga listei; 
7) stergere la dreapta listei; 
8) listare de la stanga la dreapta; 
9) listare de la dreapta la stanga. 

 
1) Creare 

 
O lista dublu inlantuita se creeaza cu o singura inregistrare.Pentru a ajunge la numarul de inregistrari 
dorit, utilizam functii de adaugare la stanga si la dreapta.Functia creare realizeaza citirea informatiei 

numerice, alocarea de spatiu pentru inregistrare, completarea inregistrarii cu informatia si completarea 
adreselor la dreapta si la stanga cu 0. 

 
2) Adaugare la dreapta 

 
Functia add citeste informatia numerica, aloca spatiu pentru inregistrare, completeaza adresele, modifica 

adresa la dreapta a inregistrarii din s cu adresa noii inregistrari si ii atribuie 
lui s valoarea noii inregistrari. 

 
3) Adaugare la stanga 
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4) Adaugare in interiorul listei 

 
Functia includ parcurge lista pentru a gasi inregistrarea cu informatia m, in dreapta careia urmeaza sa 

introducem noua inregistrare, citeste informatia, aloca spatiu, completeaza informatia, completeaza adresa 
stanga a noii inregistrari cu valoarea adresei inregistrarii de informatie m, si completeaza adresa dreapta a 

noii inregistrari cu valoarea adresei dreapta a inregistrarii cu informatia utila m. 
 

5) Stergere in interiorul listei 
 

Functia Sterg parcurge lista pentru a gasi informatia care va fi stearsa, atribuie inregistrarii precedente 
campul de adresa dreapta al inregistrarii care va fi stearsa, iar inregistrarii care urmeaza celei care va fi 
stearsa i se atribuie campul de adresa stanga al inregistrarii pe care o stergem, dupa care se elibereaza 

spatiul de memorie rezervat inregistrarii care se sterge.   
 

6)-7) Stergere la stanga si la dreapta listei 
 

8) Listare de la stanga la dreapta 
 

Functia listare porneste din stanga listei si tipareste informatia numerica a fiecarei inregistrari, atata timp 
cat nu s-a ajuns la capatul listei. 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
OPERATII CULISTE DUBLU INLANTUITE 

{Cu liste dublu inlantuite sa se simuleze crearea ,listarea in ambele sensuri si 
stergerea 
ultimului,primului element ,inserarea dupa un anumit numar de inregistrari 
sau stergerea elementui care are un anumit numar de inregistrare} 
 type ref=^inr; 
 inr=record 
 as:ref; 
 nr:integer; 
 ad:ref; 
 end; 
 var p,c,u:ref; 
 n,i:integer; 
 procedure creare; 
 begin 
 writeln('n=');readln(n); 
 new(c); 
 writeln(' primul element ');readln(c^.nr); 
 c^.ad:=nil; 
 c^.as:=nil; 
 p:=c; 
 u:=c; 
 for i:=2 to n do 
 begin 
 new(c); 
 writeln(' dati integistrarea ',i); 
 readln(c^.nr); 
 c^.ad:=nil; 
 c^.as:=u; 
 u^.ad:=c; 
 u:=c; 
 end; 
 end; 
 procedure adauginaintedeprima; 
 begin 
 new(c); 
 writeln('pe cine  adaug inainte de prima '); 

 #include<iostream.h> 
 struct Nod 
{  Nod *as,*ad; 
    int nr; 
}; 
 
Nod *b,*s,*c; 
int n,m,i; 
 
void Creare(Nod*& b, Nod*& s) 
{  cout<<”n=”; cin>>n; 
   b=new Nod; b->nr=n; 
   b->as=b->ad=0; 
   s=b; 
} 
void Addr(Nod*& s) 
{  cout<<”n=”; cin>>n; 
   Nod* d=new Nod; 
   d->nr=n; 
   d->as=s; d->ad=0; 
   s->ad=d; s=d; 
} 
 
void Listare(Nod*& b) 
{  Nod* d=b; 
   while(d) 
   {  cout<<d->nr<<endl; 
       d=d->ad; 
    } 
} 
 
void Includ(int m,Nod* b) 
{ 
   Nod *d=b, *e; 
   while(d->nr!=m) d=d->ad; 
   cout<<”n=”; cin>>n; 
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 readln(c^.nr); 
 c^.ad:=p; 
 p^.as:=c; 
 c^.as:=nil; 
 p:=c; 
 end; 
procedure adugadupaultima; 
begin 
new(c); 
writeln(' pe cine adugi dupa ultima '); 
readln(c^.nr); writeln('------------------'); 
c^.ad:=nil; 
c^.as:=u; 
u^.ad:=c; 
u:=c; 
end; 
procedure adaugadupaa_p1_acomponenta; 
var p1:integer;q:ref; 
begin 
c:=p; 
writeln(' dupa a cita componenta adaugi(inserezi '); 
readln(p1); writeln('------------------'); 
for i:=1 to p1-1 do 
c:=c^.ad; 
new(q); 
writeln(' dati componenta care o inserati '); 
readln(q^.nr); writeln('------------------'); 
q^.ad:=c^.ad; 
c^.ad^.as:=q; 
q^.as:=c; 
c^.ad:=q; 
end; 
procedure stegultima; 
   var q:ref; 
  begin 
  q:=u; 
    u:=u^.as; 
  u^.ad:=nil; 
  dispose(q); 
  end; 
 
   procedure stegprima; 
  var q:ref; 
  begin 
  q:=p; 
    p:=p^.ad; 
  p^.as:=nil; 
  dispose(q); 
  end; 
  procedure stergA_p1_componenta; 
  var p1:integer;q:ref; 
  begin 
  c:=p; 
  writeln(' dati componenta care o stergeti din lista ');readln(p1); 
  writeln('------------------'); 
  for i:=1 to p1-1 do 
  c:=c^.ad; 
  q:=c; 
  c^.as^.ad:=c^.ad; 

   e=new Nod; 
   e->nr=n; 
   e->as=d; 
   d->ad->as=e; 
   e->ad=d->ad; 
   d->ad=e; 
} 
 
void Sterg(int m, Nod *b) 
{  Nod* d=b; 
   while(d->nr!=m) d=d->ad; 
   d->as->ad=d->ad; 
   d->ad->as=d->as; 
   delete d; 
} 
 
main ( ) 
{  cout<<”Creare lista cu o singura 
inregistrare “<<endl; 
   Creare(b,s); 
   cout<<”Cate inregistrari se adauga ?”; 
cin>>m; 
   for(i=1;i<=m;i++)  Addr(s); 
   cout<<”Acum listez de la stanga la 
dreapta”<<endl; 
   Listare(b); 
   cout<<”Includem la dreapta o 
inregistrare”<<endl; 
   cout<<”Dupa care inregistrare se face 
includerea?”; cin>>m; 
   Includ(m,b); 
   cout<<”Acum listez de la stanga la 
dreapta”<<endl; 
   Listare(b); 
   cout<<”Acum stergem o inregistrare 
din interior”<<endl; 
   cout<<”Ce inregistrare se sterge?”; 
   cin>>m; 
   Sterg(m,b); 
   cout<<”Acum listez de la stanga la 
dreapta”<<endl; 
   Listare(b); 
}            
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  c^.ad^.as:=c^.as; 
  dispose(q) 
  end; 
  procedure ins1; 
  var i:integer;d,q:ref; 
  begin 
  writeln(' in fata cui inserati ');readln(i); writeln('------------------'); 
  d:=p; 
   while(i<>d^.nr) and (d<>nil) do 
  d:=d^.ad; 
  if d= nil then writeln(' nu ') 
  else 
      begin 
  new(q); 
  writeln('informatia care o inserati '); 
  readln(q^.nr); 
   q^.ad:=d; 
   q^.as:=d^.as; 
  d^.as^.ad:=q; 
  d^.as:=q; 
       end; 
 end; 
 
 procedure listare; 
 var c:ref; 
 begin 
  c:=p; 
 while(c<>nil) do 
 begin 
 writeln(c^.nr,'  '); 
 c:=c^.ad; 
 end; 
 end; 
 
 procedure listare1; 
 var c:ref; 
 begin 
  c:=u; 
 while(c<>nil) do 
 begin 
 writeln(c^.nr,'  '); 
 c:=c^.as; 
 end; 
 end; 
 
  begin 
  creare; 
  writeln('------------------'); 
  listare;  writeln('sterg pe ultima ------------------'); 
  stegultima; 
   writeln('o listez de la sfirsit spre inceput------------------'); 
  listare1; 
  adauginaintedeprima; 
   writeln('------------------'); 
  listare; writeln('------------------'); 
  adugadupaultima; listare;  writeln('------------------'); 
  adaugadupaa_p1_acomponenta; listare;  writeln(' sterg prima ------------------
'); 
   stegprima;listare; writeln('------------------'); 
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   stergA_p1_componenta; listare; writeln('------------------'); 
   ins1;  listare; 
  readln; 
  end. 
 

 
Elemente de teoria grafurilor 

 
 Grafuri orientate 

 Notiuni introductive 
                                                                                     _ 
    Definitie.Se numeste graf orientat perechea ordonata G=(x,l   ). 
     -Daca in acest graf [x,y] apartin multimii gama, vom spune ca x si y sunt adiacente, 
iar varfurile x si y sunt incidente cu muchia [x,y]. 

     -Daca gama(g)=multimea vida, acest graf se numeste graf nul si reprezentarea lui 
in plan se reduce la puncte izolate. 
Definitie.Un graf partial al unui graf orientat dat este un graf G1=(x,g1) unde g1este 
inclus sau = cu g. 
Definitie. Un subgraf al unui graf orientat G=(x,g) este un graf H=(y1,g1),unde y1-
inclus sau = cu x, iar muchiile din g1 sunt toate muchiile din g care au ambele 
extremitati in multimea y. 
     -Gradul unui nod x(d(x)) este de doua feluri: 
        *grad exterior 
        *grad interior 
Definitie.Un drum al unui graf orientat L=[x0,x1,x2,…xp] este o succesiune de varfuri 
cu proprietatea ca [x0,x1]aparrtine de g, [x1,x2] la fel, s.a. 
     -x0 si xp = extremitatile drumului; 
     -p=lungimea drumului; 
     -daca x0,x1,…,xp sunt distincte doua cate doua drumul=elementar; 
     -daca x0=xp,drumul=circuit 
     -daca toate varfurile circuitului, cu exceptia primului si ultimului sunt distincte, 
circuitul=elementar; 
     -un circuit elementar care trece prin toate nodurile grafului se numeste circuit 
hamiltonian. 
 

Metode de reprezentare in memorie 
a unui graf 

 
Exista mai multe metode de reprezentare in memorie a unui graf orientat: 
1-metoda matricei adiacente: 
                 1,     pentru[I,j] apartin de g 
a[I,j]=  
                 0,        pentru[I,j]nu apartinde g 
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Parcurgerea grafurilor orientate 
 
1.Parcurgerea in latime(BF-breadth first) 
-parcurgerea in latime se face incepand de la un nod I, pe care il consideram parcurs; 
-parcurgem apoi toti descendentii sai – multimea nodurilor j pentru care exista 
[I,j]apartin de g; 
-parcurgem apoi toti descendentii nodurilor parcurse la pasul anterior. 
Parcurgerea BF se efectueaza prin utilizarea structurii numita coada, avand grija ca un 
nod sa fie vizitat o singura data. Coada va fi alocata prin utilizarea unui vector. 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

PARCURGEREA GRAFURILOR 
{Parcuregerea in latime nerecursiv si recursivla grafuri 
ex: 
n=6 
8 muchii si anume 
(1,2),(1,3)(1,4),(2,4),(2,3),(3,4),(3,6),(4,5) 
=>1 2 3 4 6 5 } 
uses crt; 
var a:array[1..20,1..20] of integer; 
co,vi:array[1..20] of integer; 
i,n,el,j,p,u,pl,m,x,y:integer; 
 
procedure pp(i:integer); 
var j:integer; 
begin 
for j:=1 to n do 
if (a[co[i],j]=1) and(  vi[j]=0) then begin 
u:=u+1; 
co[u]:=j; 
vi[j]:=1; 
end; 
if i<=u then pp(i+1); 
end; 
begin 
clrscr; 
writeln(' n=');readln(n); 
writeln(' nuamrul de muchii ');readln(m); 
for i:=1 to m do 
begin 
writeln('dati muchia ',i); 
writeln( 'primul nod al muchiei ');readln(x); 
writeln(' nodul de sfirsit al muchiei ');readln(y); 
a[x,y]:=1;a[y,x]:=1; 
end; 
for i:=1 to n do 
vi[i]:=0; 
writeln(' care este nodul de plecare ');readln(pl); 
vi[pl]:=1; 
co[1]:=pl; 
p:=1; 
u:=1; 
while p<=u do 
begin 
el:=co[p]; 
for j:=1 to n do 
if (a[el,j]=1) and (vi[j]=0) then begin 
u:=u+1; 
co[u]:=j; 
vi[j]:=1; 
end; 
p:=p+1; 
end; 
for i:=1 to u do 
write(co[i],' '); 
pp(1); 
writeln(' parcurgere recursiva in latime '); 
for i:=1 to u do 
write(co[i],' '); 
readln; 
end. 

 IN LATIME 
 

#include “grafuri.cpp” 
int 

coada[50],s[50],A[50][50],I_c,sf_c,I,n; 
void bf_r1() 

{  int k; 
  if (I_c<=sf_c) 

   { for (k=1;k<=n;k++) 
     if ( (A[coada[I_c]][k]==1) && 

(s[k]==0) ) 
      { sf_c++; 

      coada[sf_c]=k; 
     s[k]=1; 

     } 
    I_c++; 

    Bf_r1(); 
  } 
} 

main() 
[  Citire(“graf.txt”,A,n); 

   I_c=sf_c=1; 
   Coada[I_c]=s[1]=1; 

   Bf_r1(); 
   

For(I=1;I<=sf_c;I++)cout<<coada[I]<<” 
“; 
} 
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IN ADANCIME 
{Parcuregerea in adincime la grafuri neorientate 
ex:n=5 
m=4 
si anume (1 2),(1 5), ( 2 3),(2 4) 
nodul de pelecare este 1 => 
1 2 3 4 5 
 } 
uses crt; 
var a:array[1..20,1..20] of integer; 
vi:array[1..20] of integer; 
i,n,el,j,p,u,pl,m,x,y:integer; 
 
procedure pp(pl:integer); 
var j:integer; 
begin 
write(pl,'  ');vi[pl]:=1; 
for j:=1 to n do 
if (a[pl,j]=1) and (vi[j]=0) then pp(j); 
end; 
 
 
begin 
clrscr; 
writeln(' n=');readln(n); 
writeln(' numarul de muchii ');readln(m); 
for i:=1 to m do 
begin 
writeln('dati muchia ',i); 
writeln( 'primul nod al muchiei ');readln(x); 
writeln(' nodul de sfirsit al muchiei ');readln(y); 
a[x,y]:=1;a[y,x]:=1; 
end; 
for i:=1 to n do 
vi[i]:=0; 
writeln(' care este nodul de plecare ');readln(pl); 
pp(pl); 
readln; 
end. 
 

 
 
IN ADANCIME 

-se face incapand de la un nod I 
-dupa parcurgerea unui nod se parcurge 
primul dintre descendntii sai neparcursii inca 
EX: 

#include “grafuri.cpp” 
int s[50],A[50][50],n; 

void df_r9int nod) 
{ 

  int k; 
cout<<nod<<” “; 

  s[nod]=1; 
  for (k=1;k<=n;k++) 

    if ((A[nod][k]==1) && (s[k]==0)) 
                          df_r(k); 

} 
main() 

{ 
  Citire(‘Graf.txt”,A,n); 

  Df_r(1); 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componente tare conexe 

                                                               
Graf conex 
 
       Un graf G este conex , daca  oricare ar fi doua varfuri 
ale sale ,exista  un lant care le leaga. 
Definitie: 
       Se numeste componenta conexa a grafului G=(X,U),un 
subgraf G1=(X1,U1) a lui G ,conex , cu propietatea ca nu 
exista nici un lant care sa lege un nod din X1 cu un nod 
din X-X1(pentru orice nod , nu exista un lant intre acel 
nod si nodurile care nu fac parte din subgraf). 
                                                                  
Graf tare conex .Componente tare conexe 
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Definitie: 
       Un graf orientat G=(X,U)  este tare conex, daca 
pentru oricare doua noduri x si y apartin de X, exista un 
drum de la x la y precum si un drum de la y la x. 
 
Definitie  
       Fiind dat un graf  orientat  G=(X,U), se numeste 
componenta tare conexa a lui G ,un subgraf G1=(X1,U1),tare 
conex, si maximal in raport cu aceasta propietate (adica 
pentru orice nod x apartine de X-X1, subgraful indus de X1 
U{x} nu mai este tare conex). 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

COMPONENTE TARE CONEXE 
EX: 
   {Se considera o multime formata din n persoane in care fiecare 
persoana 
   se cunoaste pe sine si eventual alte persoane. Sa se formeze grupuri 
in 
  care fiecare persoana sa 
 
cunoasca toate celelalte persoane din grup( o persoana apartine unui 
singur grup). 
Relalia „ x cunoaste pe y" nu este in mod normal nici simetrica, nici 
tranzitiva. 
 
  Rezolvare 
Rezolvarea se bazeaza pe algoritmul de determinare a componentelor 
tare conexe intr-un 
graf orientat.} 
 
  program tareconexe; 
  type mat=array[1..50,1..50] of byte; 
var f:text; 
  n:byte; 
a:mat; 
procedure citeste; 
  var i,x,y:byte; 
begin 
  assign(f,'in7.pas'); 
reset(f); 
  readln(f,n); 
 
while not eof(f) do 
begin 
  readln(f,x,y); 
a[x,y]:=1; 
end; 
  close(f); 
end; 
 
  procedure Roy_Warshall; 
var i,j,k:byte; 
begin 
  for k:=1 to n do 
  for i:=1 to n do 

#include “grafuri.cpp” 
int suc[50],A[50][50],n,I,j; 

void df_r1(int nod) 
{ 

  int k; 
  suc[nod]=I; 

  for (k=1;k<=n;k++) 
    if ( (A[nod] [k]==1)&&(suc[k]==0) ) 

                                        df_r1(k); 
} 

void df_r2(int nod) 
{ 

  int k; 
  pred[nod]=I; 

  for (k=1;k<=n;k++) 
   if ( (A[k][nod]==1)&&(pred[k]—0) ) 

                              df_r2(k); 
} 

main() 
{ 

  Citire(“Graf.txt”,A,n); 
  Cout<<”Introduceti nodul de pornire 

“;cin>>I; 
  Suc[I]=pred[I]=I; 
  Df_r1(I);df_r2(I); 
  For (j=1;j<=n;j++) 

   If ( (suc[j]==pred[j])&& (suc[j]==I) ) 
        Cout<<j<<” “; 

} 
DESCOMPUNEREA IN 

 COMPONENTE TARI CONEXE 
#include “grafuri.cpp” 

int suc[50],pred[50],A[50][50],n,nrc,I,j; 
void df_r1(int nod) 

{ 
  int k; 

  suc[nod]=nrc; 
  for (k=1;k<=n;k++) 

     if ( (A[nod][k]==1)&&(suc[k]==0) ) 
                               df_r1(k); 

} 
void df_r2(int nod) 
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  for j:=1 to n do 
  if a[i,j]=0 then a[i,j]:=a[i,k]*a[k,j]; 
end; 
 
  procedure componente; 
var k,i,j:byte; 
  viz:array[1..50] of boolean; 
begin 
  for i:=1 to n do viz[i]:=false; 
k:=1; 
  for i:=1 to n do 
  if not viz[i] then 
begin 
  writeln('Componenta',k,':'); 
write(i,' '); 
  viz[i]:=true; 
for j:=1 to n do 
  if(j<>i)and (a[i,j]<>0)and(a[j,i]<>0)then 
begin 
  write(j,' '); 
viz[j]:=true; 
end; 
  k:=k+1; 
writeln 
end; 
  end; 
 
  begin 
citeste; 
Roy_Warshall; 
componente; 
readln; 
end. 
 
 

{ 
 int k; 

 pred[nod]=nrc; 
  for (k=1;k<=n;k++) 

    if ( (A[k][nod]==1)&&(pred[k]==0) 
                   df_r2(k); 

} 
main() 

{ 
  Citire(“Graf.txt”,A,n); 

  Nrc=1; 
  For (I=1;I,=n;I++) 

   If (suc[I]==0) 
   { 

    suc[I]=nrc; 
    df_r1(I);df_r2(I); 
    for (j=1;j<=n;j++) 

     if (suc[j]!=pred[j]) suc[j]=pred[j]=0; 
     nrc++; 

   } 
for (I=1;I<=n;I++) 

{ 
  cout<<:”Componenta “<<I<<endl; 

  for (j=1;j<=n;j++) 
   if (suc[j]==I) cout<<j<<” “; 

cout<<endl; 
 } 
} 
 

             

Drumuri in grafuri                                             

Drumuri minime si maxime in grafuri orientate 

 
 
 
       Consideram un graf orientat G=(X,U) cu n noduri, in care 
fiecarui arc ii este asociat un numar intreg numit cost. 
Semnificatia 
acestui cost poate fi foarte variata , in functie de domeniul pe 
care il descrie graful . 
      
                  Matricea costurilor 
   
         Pentru evidentierea costurilor tuturor arcelor unui 
graf cu n noduri se poate defini o matrice a, cu n linii * n 
coloane.Exista doua forme ale acestei matrici: 
             Forma a): Fiecare element a[i,j] poate fi: 
    c , daca exista un arc de cost c>0 intre nodurile i si j; 

 0, daca i=j; 
 +∞ ,daca nu exista arc intre nodurile i si j . 
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    Forma b): Este absolut similara,cu  singura deosebire ca 
in loc de +∞ avem -∞. 
    Forma a) se foloseste pentru determinarea drumurilor de 
cost minim intre doua noduri , iar forma b) este utilizata 
in aflarea   drumurilor de cost maxim. 
    Daca dorim sa citim matrice costurilor ,evident ca nu 
putem introduce de la tastatura “+”! In loc de +  vom da un 
numar intreg foarte mare. 

LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 
CAUTAREA UNUI SIR DE CARACTERE  

{Fiind dat un graf neorientat G si doua varfuri x si y in acest graf, sa se 
determine un lant elementar de lungime minima, avand ca extremitati 
varfurile date. Datele de intrare se citesc din fisierul Graf.dat care are 
urmatoarea componenta: 
  - pe prima linie se afla numarul de varfuri ale grafului(n); 
  - pe a doua linie sunt inscrise cele doua extremitati ale lantului 
  elementar separate prin spatii; 
  - pe urmatoarele n linii se gasesc valorile matricei de adiacenta 
separate 
  prin spatii. Datele de iesire se vor afrsa pe ecran si vor consta in: 
  - mesajul "Nu exista lanl elementar Fntre cele doua varfuri" 
sau 
  - mesajul "Lantul minim are lungimea .... ", iar pe linia urmatoare 
varfurile 
   lantului 
separate printr-un spatiu. 
 
  Rezolvare 
Rezolvarea acestei probleme se bazeaza pe formarea matricei 
lanturilor. Un 
element al acestei matrici va contine Iungimea lantului minim dintre 
varfurile 
 corespunzatoare liniei si coloanei.} 
  program lant_elementar; 
const infinit=100; 
  type matrice=array[1..20,1..20] of byte; 
var n,x,y:byte;a:matrice;f:text; 
procedure citeste; 
  var i,j,p,q:byte; 
begin 
  assign(f,'in2.pas');reset(f); 
readln(f,n); 
 
  for i:=1 to n do 
  for j:=1 to n do 
  if i=j then a[i,j]:=0 
else a[i,j]:=infinit; 
readln(f,x,y); 
  while not eof(f) do 
begin 
readln(f,p,q); 
a[P,q]:=1; a[q,P]:=1; 
end; 
  close(f) 
 
end; 
  prOcedure mat_drumuri; 
var i,j,k:byte; 

Algoritmul lui ROY-FLOYD-vom aplica 
strategia generala Divide et 

Impera(pentru lungimea minima): 
#include “grafuri.cpp” 

float A[50][50]; 
int n; 

void Drum(int I, int j) 
{ 

 int k=1,gasit=0; 
 while ( (k<=n) && !gasit) 

{ 
  if ( (I!=) && (j!=k) && 

(A[I][j]==A[I][k]+A[k][I]) ) 
    { 

      Drum(I,k);Drum(k,j); 
      Gasit=1; 

   K++; 
 } 

if (!gasit) cout<<j<<” “; 
} 

void Scriu_drum(int Nod_Initial, int 
Nod_Final) 

{ 
  if (A[Nod_Initial][Nod_Final]<Pinfinit) 

    { 
     cout<<”Drumul de la 

“<<Nod_Initial<<” la “<<Nod_Final<<” 
are lungimea 

“<<A[Nod_Initial][Nod_Final]<<endl; 
     cout<<Nod_Initial<<” “; 

     Drum(Nod_Initial,Nod_Final); 
    } 

  else 
     cout<<”Nu exista drum de la 

“<<Nod_Initial<<” la “<<Nod_Final; 
} 

void Lungime_Drumuri() 
{ 

  int I,j,k; 
  for (k=1;k<=n;k++) 
    for(I=1;I<=n;I++) 

      for (j=1;j<=n;j++) 
        if (A[I][j]>A[I][k]+A[k][j] 

A[I][j]=A[I][k]+A[k][j]; 
} 

main() 
{ 

 Citire_cost(“Graf.txt”,A,n); 
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  begin 
for k:=1 to n do 
for i:=1 to n do 
  for j:=1 to n do 
  if a[i,j]>a[i,k]+a[k,j] then 
begin 
  a[i,j]:=a[i,k]+a[k,j]; 
a[j,i]:=a[i,j]; 
end; 
  end; 
procedure drum(v1,v2:byte); 
var k:byte;gasit:boolean; 
begin 
  k:=1;gasit:=false; 
while(k<=n)and not gasit do 
begin 
  if(v1<>k)and(v2<>k)and(a[v1,v2]=a[v1,k]+a[k,v2])then 
begin 
  drum(v1,k);drum(k,v2); 
gasit:=true; 
end; 
  k:=k+1; 
end; 
  if not gasit then write(v2,' '); 
end; 
  begin 
citeste; 
mat_drumuri; 
if a[x,y]=infinit then writeln('Nu exista lant elementar intre cele doua 
varfuri') 
  else 
begin 
writeln('Drumul minim are lungimea:',a[x,y]); 
write(x,' '); 
  drum(x,y);  
end; 
readln; 
  end. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGORITMUL DIJKSTRA 
{ Fie n localitati intre care exista o retea de drumuri. 
 Un turist care se gaseste in localitatea A doreste sa viziteze 
localitatea 
 B cu cheltuieli minime. Cheltuielile turistului sunt direct proportionale 
 cu distanta parcursa dintr-o localitate in alta. 

  Lungime_Drumuri(); 
  Scriu_drum(4,2); 

} 
 

*Algoritmul ROY-FLOYD pentru a gasi 
drumuri de lungime maxima: 

#include “grafuri.cpp” 
float A[50][50] 

int n; 
void Drum(int I,int j) 

{ 
int k=1,gasit=0; 

while ( (k<=n) && !gasit) 
{ 

if ( (I!=k) && (j!=k) && 
(A[I][j]==A[I][k]+A[k][j]) ) 

{ 
Drum(I,k0;Drum(k,j); 

Gasit=1;} 
K++; 

} 
if (!gasit) cout<<j<<” “; 

} 
void Scriu_drum(int 

Nod_Initial,Nod_Final) 
{ 

if (A[Nod_Initial][Nod_Final].Minfinit) 
{ 

cout<<”Drumul de la “<<Nod_Initial<<” 
la “<<Nod_Final<<” are lungimea 

“<<A[Nod_Initial][Nod_Final]<<endl; 
cout<<Nod_Initial<<” “; 

Drum(Nod_Initial,Nod_Final); 
} 

else 
cout<<”Nu exista drum de la 

“<<Nod_Initial<<” la “<<Nod_Final; 
} 

void Lungime_Drumuri() 
{ 

int I,j,k; 
for (k=1;k<=n;k++) 
for (I=1;I<=n;I++) 
for (j=1;j<=n;j++) 

if (A[I][j]=A[I][k]+A[k][j]; 
} 

main() 
{ 

Citire_cost1(“Graf.txt”,A,n); 
Lungime_Drumuri(); 

Scriu_drum(1,2); 
} 

             
ALGORITMUL DIJKSTRA 
Fiind dat un graf memorat prin matricea 

ponderilor, se cere sa se determine pentru 
orice x,y apartin de X lungimea minima a 

drumului de la nodul x la nodul y.Prin 
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Cunoscandu-se lungimea fiecarui drum dintre localitati, sa se 
determine un 
traseu pe care sa-l urmeze calatorul din localitatea A pana in 
localitatea B 
astfel incat costul calatoriei sa fie minim. Un drum intre doua localitali 
poate fi unidirectional sau bidirectional, pentru fiecare drum 
cunosandu-se 
lungimea. 
 
. Rezolvare 
  Programul determina drumul minim intre doua varfuri ale unui graf 
orientat 
  folosind algoritmul Dijkstra. 
  n-numarul de localitati 
  a-matricea ponderilor asociata grafului; 
  d-vectorul care contine lungimea drumului minim dintre localitatea de 
  plecare si o alta localitate; 
 
  p-vectorul care memoreaza varfurile prin care se trece pentru a 
obtine 
  drumul minim.} 
program drum_minim; 
  const infinit=1e38; 
  type matrice=array[1..50,1..50] of real; 
multime=set of byte; 
vect=array[1..50] of real; 
  var n:byte;a:matrice;f:text;v1,v2:byte; 
d:vect;p:array[1..50] of byte;  
procedure citeste; 
  var i,x,y,j:byte;cost:real; 
begin 
  assign(f,'in8.pas'); 
reset(f); 
  readln(f,n); 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
  if i=j then a[i,j]:=0 
else a[i,j]:=-1; 
readln(f,v1,v2); 
  while not eof(f) do 
begin 
readln(f,x,y,cost); 
a[x,y]:=cost; 
end; 
  close(f) 
end; 
 
  procedure Dijkstra; 
  var varfuri:multime;i,j,k:byte;min:real; 
begin 
  varfuri:=[1..n]-[v1]; 
for i:=1 to n do 
begin 
  d[i]:=a[v1,i]; 
P[i]:=v1 
end; 
  for k:=1 to n-2 do 
begin 
  min:=infinit; 

lungimea unui drum intelegem suma 
ponderilor arcelor care-l alcatuiesc. 

Include “grafuri.cpp” 
Float A[50][50],D[50],min; 
Int S[50],T[50],n,I,j,r,poz; 

Void drum(int I) 
{ 

if (T[I]) drum(T[I]); 
cout<<I<<” “; 

} 
main() 

{ 
Citire+cost(“Graf.txt”,A,n); 

Cout<<”Introduceti nodul de pornire 
“<<endl; 

Cout<<”r=”;cin>>r;S[r]=1; 
For (I=1;I<=n;I++) 

{ 
D[I]=A[r][I]; 

If (I!=r) 
 If (D[I]<Pinfinit) T[I]=r;} 

For (I=1;I<=n;I++) 
{ 

  min=Pinfinit; 
for(j=1;j<=n;j++) 

if (S[j]==0) 
  if (D[j]<min) 

{ 
min=D[j]; 

poz=j; 
} 

S[poz]=1; 
For (j=1;j<=n;j++) 

 If (s[j]==0) 
   If (D[j]>D[poz]+A[poz][j]) 

{ 
D[j]=D[poz]+A[poz][j]; 

T[j]=poz; 
} 

for (I=1;I<=n;I++) 
 if (I!=r) 
   if(T[I]) 

{ 
cout<<”distanta de la “<<r<<” la 

“<<I<<” este “<<D[I]<<endl; 
drum(I); 

cout<<endl; 
} 

else 
  cout<<”nu exista drum de la “<<r<<” la 

“<<I<<endl; 
} 
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for i:=1 to n do 
  if(i in varfuri) and (d[i]>0) and (d[i]<min) then 
begin 
  min:=d[i];j:=i; 
end; 
  varfuri:=varfuri-[j]; 
if j=v2 then break; 
for i:=1 to n do 
  if(i in varfuri) and (d[j]<>-1) and (a[j,i]<>-1) then 
if(d[i]=-1) or (d[i]>d[j]+a[j,i])then 
  begin 
d[i]:=d[j]+a[j,i]; 
P[i]:=j; 
  end; 
end; 
  end; 
procedure scrie_drum(k:byte); 
begin 
  if k<>v1 then scrie_drum(p[k]); 
write(k,' '); 
  end; 
begin 
citeste; 
Dijkstra; 
  if d[v2]=0 then write('Nu exista posibilitatea de deplasare de la ',v1,' la 
',v2) 
  else 
begin 
writeln('Costul minim al deplasarii intre localitatile',v1,' si ',v2,' este 
',d[v2]:7:2); 
  scrie_drum(v2) 
end; 
readln; 
  end. 
 
 
 

Grafuri neorientate 
Notiuni introductive 

 
Definitie.Dca multimea g are proprietatea de simetrie, graful se numeste neorientat. 
Definitie.Un graf partial al unui graf neorientat dat G=(X,g) este un graf G1=(X,g1 unde 
g1 inclus sau=cu g. 
Definitie.Unsubgraf al unui graf neorientat G=(X,g) este un graf H=(Y<g1), unde 
Yinclus in X, iar muchiile din g1 sunt toate muchiile din g care au ambele extremitati in 
multimea Y. 
Definitie.Lant.Pentru graful neorientat , un lant este o succesiune de varfuri cu 
proprieatea ca oricare doua varfuri sunt adiacente. 

Grafuri hamiltoniene 
Definitie: 
      Se numeste ciclu hamiltonian intr-un graf, un ciclu 
elementar care contine toate varfurile grafului . 
      Se numeste graf hamiltonian ,un graf care contine un ciclu 
hamiltonian. 
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      Se numeste lant hamiltonian intr-un graf, un lant 
elementar care contine toate varfurile grafului. 
Teorema: 
      Daca intr-un graf G=(X,U) cu n>=3 varfuri, gradul fiecarui 
varf x verifica conditia d(x)>=n/2, atuncigraful este 
hamiltonian, 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

 
        { Se citeste matricea de adiacenta la un graf neorientat 
Sa se genereze toate ciclurile hamiltoniene ale acestuia 
 
ex:n=3 
=>1 3 2 1 
1 2 3 1} 
type sir =array[1..100] of integer; 
 
var x:sir; 
p,i,j,k,n,k1:integer; 
as,ev:boolean; 
a:array[1..50,1..50] of integer; 
 
procedure succesor(var x:sir;k:integer;var as:boolean); 
begin 
if (x[k]<n) then begin 
as:=true; x[k]:=x[k]+1; 
 
end 
else 
as:=false; 
end; 
 
procedure valid(x:sir;k:integer;var ev:boolean); 
var i:integer; 
begin 
ev:=true; 
if a[x[k-1],x[k]]=0 then ev:=false 
else 
begin 
for i:=1 to k-1 do 
 if   x[k]=x[i] then ev:=false; 
 if (k=n) and(a[x[n],x[1]]=0) then ev:=false; 
end; 
end; 
 
procedure afis(x:sir;k:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to k do 
        write(  x[i] ,'  '); 
         write(x[1]:4); 
writeln; 
end; 
 
begin 
 
write('dati numarul de  noduri din graf'); 
readln(n); 

#include “grafuri.cpp” 
int st[50],a[50][50],n,k; 

void Init() 
{ st[k]=1;  } 

int AmSuccesor () 
{ if (st[k]<n) 
  { st[k]++ 
    return 1; 

} 
else return 0; 

} 
int E_Valid() 

{ if (!a[st[k-1]][st[k]]) return 0; 
else 

 for (int 1=1;I<=k-1;I++) 
   if (st[I]==st[k]) return 0; 

 if (k==n && !a[1][st[k]]) return 0; 
return1; 

} 
int Solutie() 

{ return k==n;} 
void Tipar() 

{ for (int I=1;I<=n;I++) 
cout<<”Nodul “<<st[I]<<endl; 

  k=0; 
} 

void back() 
{ int AS; 

 k=2; Init(); 
  while (k>1) 

{ do {} while ((AS=Am_Succesor()) 
&& !E_Valid()); 

  if (AS) 
    if (Solutie()) Tipar(); 

else {k++;Init();} 
else k--; 

 } 
} 

main () { st[1]=1;k=2;st[k]=1; 
  CitireN(“graf.txt”,a,n); 

  Back(); 
} 
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for i:=1 to n-1 do 
   begin 
   for j:=i+1 to n do 
   begin 
write('numarul  ',i,',',j,' este    '); 
readln(a[i,j]); 
a[j,i]:=a[i,j]; 
               end; 
       end;x[1]:=1; 
      k:=2; j:=0; 
     x[k]:=1; 
while(k>0) do 
               begin 
         repeat 
succesor(x,k,as); 
if as then valid(x,k,ev) 
         until (as and ev) or (not as); 
if as then 
if (k=n) then 
afis(x,k) 
else 
  begin 
k:=k+1; 
x[k]:=1; 
   end 
else 
k:=k-1 ; 
               end; 
readln; 
end. 
 

Grafuri euleriene 
Definitie: 
      Se numeste ciclu eulerian intr-un graf, un ciclu care contine toate muchiile grafului. 
      Se numeste graf eulerian, un graf care contine un ciclu eulerian. 
Teorema: 
       Un graf fara varfuri izolate este eulerian, daca si numai daca este conex, si gradele tuturor varfurilor 
sunt numere pare 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

 
{Stiind ca un graf conex(are o singura componenta 
conexa) , 
fara virfuri izolate si care are gradele fiecarui virf un 
numar par 
Sa se determine daca este ciclu eulerian sa nu 
 ex:n=3 
 m=3 si anume (1,2),(1,3),(2,3) 
 =>1 2 3 1 e ciclu eulerian} 
var eulerian:boolean; 
e,grd,nd,c1:array[1..20] of integer; 
a:array[1..20,1..20] of integer; 
n,m,i,j,k,k1,x,y,l:integer; 
viz:array[1..20] of byte; 
function izolate:boolean; 
var i,j,m,intr:byte; 
begin 
izolate:=false; 
for i:=1 to n do 

#include “grafuri.cpp” 
int A[50][50],S[50],n; 
Nod*Alista, *Indice; 

Int A[50][50],S[50],n; 
Nod Alista,Indice; 
Void ciclu(Nod* v) 

{int Nodul; 
 Nod Anod_baza,Anod_gasit,*Anod_urm; 

 Anod_urm=v->adr_urm; 
 Anod_baza=v; 

 Do 
{ Nodul=1; 

 while (A[Anod_baza->nd][Nodul]==0) 
Nodul++; 

 A[ANod_baza-
>nd][Nodul]=0;A[Nodul][ANod_baza->nd]=0; 

ANod_gasit=new Nod; ANod_gasit->nd=Nodul; 
ANod_gasit->adr_urm=0; 
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    begin 
intr:=0; 
for j:=1 to n do 
intr:=intr+a[i,j]; 
grd[i]:=intr; 
if intr=0 then begin 
izolate:=true; 
break; 
      end; 
    end; 
end; 
function gradepare:boolean; 
var i:byte; 
begin 
gradepare:=true; 
for i:=1 to n do 
if odd(grd[i]) then begin 
gradepare:=false; 
break; 
end; 
end; 
function conex:boolean; 
var b,viz:array[1..20] of byte; 
i,j,p,u,v:byte; 
begin 
for j:=1 to n do 
viz[j]:=0; 
b[1]:=1; 
p:=1; 
u:=1; 
viz[1]:=1; 
while p<=u do begin 
v:=b[p]; 
for j:=1 to n do 
if (a[v,j]=1) and (viz[j]=0)  then 
begin 
u:=u+1; 
b[u]:=j; 
viz[j]:=1; 
end; 
p:=p+1; 
end; 
conex:=true; 
for i:=1 to n do 
if viz[i]=0 then begin 
conex:=false; 
break; 
end; 
end; 
begin 
write(' cite noduri are graful n='); 
readln(n); 
write(' cite muchii are graful m='); 
readln(m); 
for I:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
a[i,j]:=0; 
writeln('dati muchiile '); 
for i:=1 to m do 

ANod_baza-
>adr_urm=ANod_gasit;ANod_baza=ANod_gasit; 

} while ((ANod_gasit->nd!=v->nd); 
ANod_baza->adr_urm=ANod_urm; 

Int adauga() 
{ 

int I,gasit=0; 
Indice=Alista; 

While (Indice && !gasit) 
{ 

for (I=1;I<=n;I++) 
  if (A[Indice->nd][I]==1) gasit=1; 
if (!gasit) Indice=Indice->adr_urm; 

} 
if (Indice) 

  { 
  ciclu (Indice); 

   return 1; 
  } 

else return 0; 
} 

int grade_pare() 
{ 

int I=1,j,s,gasit=0; 
while ( (I<=n) && ! gasit) 

{ 
s=0; 

for (j=1;j<=n;j++) s+=A[I][j]; 
if (s%2) gasit=1; 

I++; 
} 

return !gasit; 
} 

void df(int nod) 
{ 

int k; 
S[nod]=1; 

For (k=1;k<=n;k++) 
If ( (A[nod][k]==1) && (S[k]==0)) df(k); 

} 
int conex() 

{ 
int gasit=0,I; 

df(1); 
for (I=1;I<=n;I++) 

 if (S[I]==0) gasit=1; 
return !gasit; 

} 
main() 

{ CitireN(“Graf.txt”,A,n); 
if (conex()) 

  if (grade_pare()) 
{ 

Alista=new Nod; 
Alista->nd=1;Alista->adr_urm=0; 

While (adauga()); 
Indice=Alista; 
While (Indice) 

{ cout<<Indice->nd<<” “; 
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begin 
writeln('primul nod al muchiei ',i,' este ');readln(x); 
  writeln('urmatorul nod al muchiei ',i,' este 
');readln(y); 
a[x,y]:=1; 
a[y,x]:=1; 
end; 
eulerian:=not izolate and gradepare and conex; 
if not eulerian then writeln ('graful nu este eulerian ') 
else 
begin 
writeln('este eulerian '); 
nd[1]:=1; 
k:=1; 
repeat 
for j:=1 to n do 
if a[nd[k],j]=1 then begin 
k:=k+1; 
nd[k]:=j; 
a[nd[k-1],j]:=0; 
a[j,nd[k-1]]:=0; 
grd[j]:=grd[j]-1; 
grd[nd[k-1]]:=grd[nd[k-1]]-1; 
break; 
end; 
until nd[k]=1; 
while k-1 <m do begin 
for i:=1 to k-1 do 
if grd[nd[i]]>0 then begin 
c1[1]:=nd[i]; 
L:=i; 
break; 
end; 
k1:=1; 
repeat 
for j:=1 to n do 
if a[c1[k1],j]=1 then begin 
k1:=K1+1; 
c1[k1]:=j; 
a[c1[k1-1],j]:=0; 
a[j,c1[k1-1]]:=0; 
grd[j]:=grd[j]-1; 
grd[c1[k1-1]]:=grd[c1[k1-1]]-1; 
break; 
end; 
until c1[k1]=c1[1]; 
for j:=k downto L do 
nd[j+k1-1]:=nd[j]; 
for j:=1 to k1-1 do 
nd[j+1]:=c1[j+1]; 
k:=K+k1-1; 
end; 
writeln('un ciclu care trece prin toate muchiile este '); 
for i:=1 to m+1 do 
write(' ',nd[i]); 
end; 
readln; 
end. 
 

  Indice=Indice->adr_urm; 
} 
} 

else cout <<”Graful nu indeplineste conditiile de 
paritate”; 

else cout<<”Graful nu este conex”; 
} 
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Flux intr-o retea de transport 
 
Defnitie.fluxul unei retele R este o functie definit pe X*X cu valori in N care 
indeplineste anumite conditii. 

Determinarea fluxului de valoare maxima 
 
LIMBAJUL PASCAL LIMBAJUL C/C++ 

 
{Flux maxim intr-o retea de transport 
O retea de transport este un graf orientat 
G=(V,E) care satisface urmatoarele 
conditii: 
         a) exista un unic varf s apartine V in 
care nu intra nici un 
            arc(gradul interior 0) numit sursa; 
         b) exista un unic varf d apartine V in 
care nu iese nici un 
            arc(gradul exterior 0); 
         c) pentru fiecare nod x apartine V-
(s,d)exista cel putin un drum de 
            la sursa la destinatie;cu alte cuvinte 
graful G este conex; 
         d) pe multimea arcelor se defineste o 
functie c:E->R+,numita functie 
            de capacitate; 
Algoritmul se executa intr-un nr finit de 
pasi.in cadrul surselor prezentate 
in continuare determinare drumului de 
crestere din graful rezidual asociat se 
realizeaza printr-o parcurgere BF a acestuia. 
ex:6 
1 2 5 
1 3 7 
2 3 3 
2 4 4 
3 4 2 
3 5 6 
4 6 7 
5 4 5 
5 6 9 
=>fluxul maxim este 12} 
 
 
 
const mare=30000; 
 
type ma=array[0..200,0..200] of boolean; 
sir=array[0..200 ] of byte; 
sirb=array[0..200] of boolean; 
interval=0..200; 
mc=array[0..100,0..100] of integer; 
var c,f,a:mc; 
co,t,d:sir; 
sel:sirb; 
i,j,k,m,n,min,flux:integer; 
procedure init; 
begin 
for i:=1 to n do 

#include “grafuri.cpp” 
#include <math.h> 

int 
A[50][50][2],n,st,fin,gasit,coada[50],s[50],f[50],I_c,sf_c,I,j,min; 

void refac(int Nod) 
{ 

if (Nod!=st) 
  if (s[Nod}>0) 

  { 
  if  (min>A[s[Nod]][Nod][0]-A[s[Nod]][Nod][1]) 

min=A[s[Nod]][Nod][0]-A[s][Nod][Nod][1]; 
refac(s[Nod]); 

A[s[Nod]][Nod][1]+=min; 
} 

else 
{ 

if (min>A[Nod][s[abs(Nod)]][1]) 
min=A[Nod][abs(s[Nod])][1]; 

refac(abs(s[Nod})); 
A[Nod][abs(s[Nod)][1]-=min; 

 } 
} 

void drum_in_crestere() 
{ 

gasit=0; 
I_c=sf_c=1;coada[I_c]=st; 

While( (I_c=sf_c) && (coada[sf_c]!=fin) ) 
{ 

I=1; 
While ( (I<=n) && !gasit) 

{ 
if ((A[coada[I_c]][I][0]-A[coada[I_c]][I][1]>0) && (s[I]==0)) 

{ 
s[I]=coada[I_c];coada[++sf_c]=I; 

} 
else  

 if ((A[I][coada[I_c]][1]>0) && (s[I]==0) && (I!=st) ) 
{ 

s[I]=-coada[I_c];coada[++sf_c]=I; 
} 

I++; 
} 

I_c++; 
} 

if (coada[sf_c]==fin gasit=1; 
} 

void caut() 
{ 

do 
{ 
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for j:=1 to n do 
if c[i,j]>f[i,j] then a[i,j]:=c[i,j]-f[i,j] 
else 
if f[j,i]>0 then 
a[i,j]:=f[j,i] 
else 
a[i,j]:=mare; 
for i:=1 to n do a[i,i]:=0; 
fillchar(sel,sizeof(sel),false); 
sel[1]:=true;t[1]:=0; 
end; 
procedure bf; 
var nod,i,p,u:integer; 
ok:boolean; 
begin 
co[1]:=1; p:=1; u:=1; ok:=false; 
while(p<=u)and not ok do begin 
  nod:=co[p]; 
for i:=1 to n do 
if (a[nod,i]>0) and (a[nod,i]<mare) and not 
sel[i] then begin 
t[i]:=nod; sel[i]:=true; 
inc(u); co[u]:=i; 
if i=n then ok:=true; 
end; 
inc(p); 
end; end; 
procedure drum(x:integer); 
begin 
if x<>1 then begin 
 if min>a[t[x],x] then 
            min:=a[t[x],x]; 
drum(t[x]); 
end; 
end; 
procedure adauga(x:integer); 
begin 
if x>1 then begin 
f[t[x],x]:=f[t[x],x]+min; 
adauga(t[x]); 
end; 
end; 
procedure solve; 
begin 
fillchar(f,sizeof(f),0); 
flux:=0; 
repeat 
init; min:=mare; 
bf; 
if sel[n] then begin 
drum(n); 
adauga(n); 
flux:=flux+min; 
end; 
until not sel[n]; 
end; 
procedure scrie; 
begin 
writeln(' fluxul maxim de la primul nod la 

for (I=1;I<=n;I++)s[I]=0; 
drum_in_crestere(); 

if (s[fin]) 
{ 

min=32000; 
refac(fin); 

   } 
  } while (gasit); 

}  
main() 

{ 
 Citire_Cap(“Graf.txt”,A,n,st,fin); 

Caut(); 
For (I=1;I<=n;I++) 

{ 
for (j=1;j<=n;j++) cout <<A[I][j][1]<<” “; 

cout<<endl; 
 } 
} 
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ultimul '); 
writeln(flux); 
writeln('dela   la  este '); 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
if f[i,j]>0 then 
writeln(' ',i,'     ',j,'      ',f[i,j]); 
end; 
procedure load_graf_cost(var a:mc;var 
n,m:integer;s:string;digraf:boolean;v:integer); 
var i,j,co:integer;f:text; 
begin 
assign(f,s); 
reset(f); 
readln(f,n); 
m:=0; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
a[i,j]:=v; 
while not seekeof(f) do begin 
readln(f,i,j,co);a[i,j]:=co; 
inc(m); 
end; 
close(f); 
end; 
begin 
load_graf_cost(c,n,m,'in16.pas',TRUE,0); 
flux:=0; 
solve; 
scrie; 
readln; 
end. 
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