
Scurt istoric 
 
 Primele produse şi sisteme domotice (automatizări rezidenţiale) au apărut la finalul 
anilor ’70 în SUA. Tehnologia de pionierat în domeniu a fost urmată de lansarea micilor 
„module” (numite X10 – după protocolul de comunicaţie utilizat în transmisia datelor) care se 
interconectau prin reţeaua electrică existentă în case şi puteau comanda luminile şi aparatura 
electrocasnică de la distanţă. Aceste produse, uşor de instalat, puteau fi achiziţionate din 
magazine şi nu prezentau o structură tehnică complicată. Totuşi, fiabilitatea lor era limitată de 
calitatea energiei electrice şi de caracteristicile instalaţiei electrice existente. Aplicaţiile de 
bază erau izolate, fără nicio integrare între diferitele sisteme deja instalate în locuinţă. 
 La finele anilor ’80, datorită creşterii capacităţii şi vitezei de procesare a 
calculatoarelor personale, precum şi a ieftinirii acestora, acestea au început să fie folosite tot 
mai des în aplicaţii de automatizări rezidențiale. Răspândirea rapidă a minicalculatoarelor a 
permis dezvoltarea şi creşterea numărului de aplicaţii software pentru acţionarea şi 
monitorizarea echipamentelor de uz rezidenţial. Astfel au început să apară primele „case 
inteligente” care foloseau computere pentru controlul diferitelor sisteme. 
 Din ce în ce mai multor persoane conceptul de domotică nu li se mai pare futurist, iar 
potenţialul de piaţă este enorm. În SUA anilor 2010 existau aproximativ 5 milioane de 
locuinţe automatizate, iar între 1998 – 2002 piaţa americană de domotică a fost de 
aproximativ 1,6 miliarde dolari. Creşterea anuală până în anul 2002 a fost de 19% pe an. Din 
2002 până în 2003, conform unor cercetări, această piaţă s-a dublat, ajungând la 3,2 miliarde 
de dolari, iar pentru 2008 prevederea de 7,3 miliarde de dolari a fost depășită (10,5 miliarde). 
Iar conectarea acestor echipamente la reţelele de bandă largă au multiplicat oportunităţile de 
utilizare. 
 Industria de construcţii civile a ajuns deja să ofere proiecte imobiliare cu automatizări 
rezidenţiale încorporate, precum şi servicii de implementare a tehnologiilor existente în 
funcţie de cerinţele imobilelor deja construite (ex.: dispozitive de protecţie şi siguranţă). 
Totuşi, pentru anumite categorii de persoane, produsele domotice sunt considerate, încă, 
produse de lux. 
 
 În continuare vom prezenta clasificarea stagiilor de dezvoltate a pieţei produselor de 
înaltă tehnologie, după Geoffrey Moore (1996). Acesta a popularizat în anul 1991 o teorie, 
valabilă şi astăzi, care defineşte stagiile de dezvoltare a produselor de înaltă tehnologie. De-a 
lungul timpului, piaţa acestor produse este compusă din consumatori cu următoarele 
caracteristici, în ordine cronologică: 
1. inovatorii (entuziaştii tehnologiei) 
2. pionierii (vizionarii) 
3. majoritatea imediată (pragmaticii) 
4. majoritatea posterioară (conservatorii) 
5. întârziaţii (scepticii) 
 Pentru fiecare dintre aceste grupuri trebuie să existe o abordare specifică de marketing. 
Consumatorii din grupurile 1 şi 2 sunt dispuşi să servească de cobai pentru dezvoltarea de noi 
produse, acceptând acest lucru ca şi preţ al avangardismului lor. Cu toate acestea, de multe ori 
reprezintă un grup mic ca şi volum şi nu atrag atenţia furnizorilor. 
 Consumatorii din grupurile 3 şi 4 reprezintă masa mare de piaţă, pentru care nu se 
admit teste: rezultatele trebuie să fie cele dorite, fără defecte. În această fază producătorii se 
gândesc să-şi maximizeze ROI-ul (Return of Investment). 
 Această clasificare, oportună şi realistă, nu este cea mai valoroasă contribuţie a lui G. 
Moore, ci constatarea existenţei unui „abis” între fazele 2 şi 3, adică o discontinuitate între 
introducerea produsului pe piaţă şi consolidarea lui ca şi produs „de scară largă”. În acest 



„abis”, spune el, majoritatea companiilor eşuează din cauză că nu dispun de un instrument de 
marketing sau ingineresc pentru a face faţă situaţiei. 
 Dupa G. Moore, o abordare viabilă ar fi marketingul de nişă, de exemplu să se 
tranziteze abisul prin atacarea de nişe specifice, consolidându-se poziţiile în aceste nişe în 
acelaşi timp cu diminuarea riscurilor de „cucerire” a nişelor următoare. Evoluţia telefoniei 
celulare poate furniza un exemplu ideal pentru această tactică. 
 
 Pentru dezvoltarea şi promovarea proiectelor de edificii inteligente în America de 
Nord, trei companii au realizat, la începutul acestui nou mileniu, un consorţiu numit CABA – 
Continental Automated Building Association, cu un indice de evaluare a gradului de integrare 
a echipamentelor domotice în edificii, numit BIQ – Building Intelligent Quotient. CABA este 
o asociaţie non-lucrativă, cu scopul de a promova şi stimula dezvoltarea automatizării 
clădirilor din America de Nord. 

BIQ se foloseşte pentru a determina următoarele chestiuni: 
a. furnizează o evaluare iniţială a profilului edificiului 
b. furnizează un ajutor pentru realizarea obiectivelor de exploatare eficientă a clădirilor 
c. permite o analiză a lipsurilor şi a posibilităţilor existente între evaluarea iniţială a clădirii şi 
cea de după automatizare 
d. prezintă paşii care trebuie urmaţi pentru a se atinge obiectivele proiectului 
 
 Justificări pentru adoptarea sistemelor domotice 
 
 Utilizarea sistemelor domotice în clădiri se poate dovedi un factor de utilizare mai 
raţională a energiei electrice. Totodată, se oferă o gamă largă de servicii integrate, cum ar fi: 

- audio, video, sunet, semnătură electronică 
- securitate (alarme, monitorizare, circuit video închis) 
- controlul iluminatului 
- telefonie 
- reţele de date 
- aer condiţionat şi încălzire 
- storuri şi perdele automate 
- aparatură electrocasnică comandată de la distanţă 
- utilităţi (irigaţii, pompe, aerisire, gaz, energii alternative) 
- managementul sistemelor de energie electrică 

 
Domotica poate să-şi asume funcţiile de supervizare, comandă, control şi optimizare a 

sistemelor şi echipamentelor clădirilor, pentru ca acestea să funcţioneze automat, după 
parametrii setaţi de către utilizator. Funcţionarea automată sau semi-automată a clădirilor dă 
posibilitatea unei funcţionări fiabile, cu reducerea defecţiunilor sau „scăpărilor”. Nu în ultimul 
rând, vine în ajutorul utilizatorului prin varietatea de opţiuni oferite, fiind ştiut faptul că 
fiecare utilizator are necesităţi diferite. 
 

Caracteristici generale ale sistemelor domotice 
 
1. Clasificarea sistemelor de automatizare după natura variabilelor de control 
 
Sisteme statice şi dinamice – un sistem este considerat static dacă ieşirea lui nu depinde de 
valorile anterioare ale intrărilor. Într-un sistem dinamic, ieşirea depinde de valorile anterioare 
ale intrărilor, precum şi de valorile actuale ale datelor de intrare. 
 



Sisteme variabile şi invariabile în timp – comportamentul unui sistem invariabil nu se 
schimbă cu trecerea timpului. Această proprietate înseamnă că dacă aplicăm un semnal la 
intrare, sistemul prezintă mereu acelaşi răspuns. La sistemele variabile, o dată cu trecerea 
timpului, putem avea răspunsuri diferite, în funcţie de modificările caracteristicilor intrinseci 
ale sistemului. 
 
Sisteme liniare şi non-liniare – sistemele liniare sunt acele sisteme în care relaţiile dintre 
variabilele de intrare şi cele de ieşire sunt liniare, sau au proprietăţile funcţiilor liniare. 
 
Sisteme de stare continue şi discrete – într-un sistem continuu, starea variabilelor poate lua 
orice valoare reală sau complexă. În sistemele discrete, starea variabilelor o reprezintă 
elemente fixe. 
 
Sisteme time-driven şi event-driven – la sistemele time-driven starea se schimbă continuu 
de-a lungul timpului. La sistemele event-driven modificările de stare apar numai atunci când 
există un eveniment generat asincron sau care forţează o stare de tranziţie, altfel starea 
sistemului rămâne nealterată. 
 
Sisteme deterministice şi stocastice – un sistem este stocastic atunci când una sau mai multe 
variabile de ieşire variază aleatoriu. În acest caz, starea sistemului devine un proces, iar 
studiul probabilistic este necesar pentru a-i descrie comportamentul. La sistemele 
deterministice, caracterul variabilelor este predeterminat. 
 
Sisteme discrete şi continue în timp – un sistem continuu în timp are variabilele definite de 
toate valorile posibile. Într-un sistem discret în timp, una sau mai multe variabile sunt definite 
punctual (exemplu: procesul de prelevare de probe pentru controlul de calitate). 
 
2. Definiţii ale automatizărilor rezidenţiale 
 
 Există diverse definiţii actuale pentru automatizările rezidenţiale, cunoscute în limba 
engleză ca şi home control, intelligent home sau smart home. Următoarele definiţii sunt 
acceptate: 
 

- „seturi de echipamente, sisteme şi subsisteme care păstrează anumite abilităţi de 
interacţiune unele cu altele şi care permit crearea de funcţii independente. Acest lucru 
permite ca proprietarii de locuinţe să poată controla funcţiile oferite de echipamentele 
sau sistemele de uz individual sau colectiv” – după reprezentanţii fabricanţilor de 
produse pentru automatizări rezidenţiale 

-  „a trăi într-un mare oraş implică efortul de a avea o locuinţă sigură, de a dispune, dacă 
este posibil, de posibilităţi de divertisment acasă şi, conform unei tendinţe, de a lucra 
mai puţine ore pe săptămână. Din aceste motive, locuinţele încep să includă 
infrastructura de bază pentru automatizare” – după Asociaţia Braziliană de 
Automatizări Rezidenţiale 

-  „proces sau sistem care utilizează diverse metode sau echipamente care au capacitatea 
de a îmbunătăţi stilul de viaţă al persoanelor, făcând gospodăriile mai confortabile, 
mai sigure şi mai eficiente” – după Home Automation Association SUA 
 

 Institutul american Intelligent Building Institution din Washington definea în anii ’80 
termenul de „intelligent building” în felul următor: „un edificiu inteligent integrează diverse 



sisteme pentru a gestiona resursele în mod coordonat pentru a maximiza performanţa tehnică, 
investiţia şi costurile economice, şi în acelaşi timp este şi flexibil” 

În anii ’90, la un congres internaţional la Tel Aviv, un grup de cercetare în domeniu 
numit CIB Working Group W98, a definit astfel clădirea inteligentă: „o clădire inteligentă e o 
arhitectură care furnizează răspunsuri dinamice fiecărui ocupant cu productivitate, costuri 
efective şi condiţii ambientale oferite de o interacţiune continuă între patru elemente de bază: 
locaţie (tipul clădirii, structură, facilităţi), procese (automatizare, control, sisteme), persoane 
(servicii, utilizatori) şi management (mentenanţă, performanţă), precum şi a relaţiilor dintre 
ele” 
 

Dar ce semnifică termenul de „inteligent”? Una dintre opinii este cea care consideră 
inteligenţa ca şi ceva înnăscut, o abilitate cognitivă implicită tuturor proceselor de raţionament 
convenţional. Psihologul elvețian Jean Piaget o defineşte nu ca şi un atribut, ci ca un complex 
ierarhic de abilităţi de procesare a informaţiei, implicit în adaptarea şi echilibrul dintre individ 
şi mediu. 
 Dacă am încerca să înglobăm toate tendinţele şi opiniile într-o singură definiţie a casei 
inteligente, putem concluziona că „o casă inteligentă este un spaţiu rezidenţial ecologic şi 
evoluat în termeni de arhitectură şi construcţie, acompaniat de soluţii tehnologice integrate 
care oferă utilizatorilor siguranţă, confort, economie şi eficienţă energetică”. 
 
 Home Automation Association SUA clasifică automatizările rezidenţiale în 3 niveluri: 
 
Nivelul 1 – Sisteme de Automatizare Independente – este nivelul care se aplică 
echipamentelor individuale sau subsistemelor care oferă funcţii independente şi nu au legătură 
directă cu alte echipamente sau subsisteme. Exemplu: utilizarea unui senzor de prezenţă 
pentru controlul automat al iluminării unei încăperi. 
 
Nivelul 2 – Sisteme Integrate – este nivelul format din mai multe sisteme de automatizare 
integrate între ele, dar care sunt comandate de un control unic. Totuşi, fiecare sistem sau 
echipament operează conform funcţiei sale. Exemplu: crearea unei ambianţe luminoase şi a 
unei pregătiri de echipamente audio-video (reglarea intensităţii luminoase, acţionarea 
cortinelor şi a echipamentelor audio-video la un spectacol). Atunci când se acţionează o 
comandă unică, în mod convenţional de la un panou sau prin intermediul unei telecomenzi, 
întregul ambient al sălii este automat pregătit pentru vizualizarea unui film, echipamentele 
interacţionând doar prin interfeţe şi dispozitive de adaptare între ele. 
 
Nivelul 3 – Integrarea Totală a Sistemelor – este exemplul „casei inteligente”, cu o 
interacţiune completă între toate sistemele şi cu posibilitatea supervizării lor. Exemplu: o 
automatizare rezidenţială care utilizează sisteme deschise de comunicații între dispozitive şi 
echipamente, pentru realizarea unui control în mod descentralizat, prin intermediul unor 
„puncte inteligente”. De asemenea, toate sistemele de automatizare integrată pot fi supervizate 
prin calculator sau control centralizat. 
 
Observaţie: Independent de nivelul de aplicare şi funcţionare al fiecărui sistem domotic, 
trebuie ca proiectele să ia în calcul necesităţile fiecărui utilizator şi să fie realizate în 
consecinţă. 
 
 
 
 



Securitatea accesului, persoanei şi locuinţei 
 
 Securitatea locuinţei este o problemǎ foarte importantǎ privind siguranţa indivizilor, a 
bunurilor şi a clǎdirilor în general. 
 Locuinţa poate fi monitorizatǎ de un sistem de supraveghere sofisticat, care sǎ alerteze 
automat autoritǎţile în cazul producerii unor evenimente nedorite: spargeri, explozii de gaz, 
incendii, întreruperi ale alimentǎrii cu energie electricǎ, gaz sau apǎ, inundaţii prin spargerea 
conductelor de apǎ, funcţionarea anormalǎ a instalaţiilor de încǎlzire etc., indiferent de 
prezenţa în locuinţǎ a rezidenţilor. Performanţele sistemului de supraveghere depind de 
senzorii şi dispozitivele instalate, de capacitatea de procesare şi de calitatea software-lui 
instalat.  
 Astfel, sistemul de calcul poate trimite 
SMS-uri, mesaje e-mail şi declanşa alarme, 
poate izola conductele prin închiderea 
robinetelor prevǎzute cu electrovalve, poate 
declanşa sprinklerele din instalaţia de protecţie 
contra incendiilor, poate deschide sau închide 
uşi şi ferestre etc. Acţiunile exercitate de 
sistemul informatic depind de semnalele 
trimise de senzori, ce pot semnala chiar şi 
funcţionarea anormalǎ a sistemului domotic. 
Alarma poate fi declanşatǎ şi de un buton de 
panicǎ, acţionat de rezidenţii din locuinţǎ. De asemenea, prezenţa unui sistem de alarmare îi 
poate descuraja pe eventualii infractori sǎ pǎtrundǎ în locuinţǎ. 
 Pentru supravegherea locuinţei se folosesc sisteme video cu camere de luat vederi, 
inclusiv pe timp de noapte, sisteme de alarmǎ, detectoare de incendii, detectoare de fum, 
detectoare de gaz, senzori de mişcare etc. Detectoarele pot fi setate sǎ monitorizeze anumite 
zone dupǎ un orar dorit, sǎ fie active tot timpul, sau numai în anumite tranşe de timp. 
 Sistemele de supraveghere video permit redarea pe un singur ecran TV a imaginilor 
transmise de camerele de supraveghere, memorarea secvenţelor de imagini declanşate de 
senzorii de mişcare, orientarea camerelor şi comanda lor prin internet, transmiterea de mesaje 
de alertare etc. 
 
 Detectoarele de mişcare pot fi cu 
microunde, declanşarea lor fiind determinatǎ de 
deplasarea intrusului pe direcţia fascicolului de 
microunde emis, sau cu funcţionare în infraroşu 
de tip PIR (Passive Infrared), fiind acţionate 
când deplasarea intrusului se face perpendicular 
pe direcţia sensibilitǎţii sale. 
Sistemele de alarmǎ şi monitorizare pot fi  

 legate prin fir (cablate)  
 radio (wireless). 

 
 Sistemele cablate au avantajul simplitǎţii, al costului scǎzut şi al faptului cǎ nu 
necesitǎ baterii pentru alimentare, ceea ce reduce costurile de exploatare. Pericolul de a fi 
setate sau resetate de persoane rǎuvoitoare este practic zero, spre deosebire de cele radio, unde 
mediul de transmisie este neprotejat, iar semnalele pot fi reproduse prin ‘clonare’. 
Dezavantajele lor se referǎ la instalarea de cabluri, care sunt costisitoare şi inestetice şi care 
trebuie protejate, astfel încât sǎ nu fie la îndemâna eventualilor infractori.  

Figura 3.1 Acţiunea detectorului cu microunde 

Figura 3.2 Acţiunea detectorului PIR 



 Sistemele radio au avantajul cǎ nu 
necesitǎ cabluri de interconectare, ceea ce 
uşureazǎ montajul şi întreţinerea.  
 În schimb, alimentarea de la baterii 
a camerelor video şi a dispozitivelor poate 
implica cheltuieli suplimentare şi 
probleme de exploatare, dacǎ nu sunt 
prevǎzute cu alimentare de la celule solare.  

Armarea şi dezarmarea dispozitivelor din sistemul de alarmǎ se poate face cu ajutorul 
unor telecomenzi, fǎrǎ a recurge la tastarea de coduri pe o claviaturǎ, ca în cazul sistemelor pe 
cablu. Dezavantajul telecomenzilor este cǎ ele ar putea fi clonate, folosind echipamente 
specializate, ceea ce creeazǎ probleme de securitate. De asemenea, funcţionarea unor senzori 
ar putea fi bruiatǎ, astfel ca semnalele de alarmǎ sǎ nu fie recunoscute. 
 
 Senzori de proximitate 
 Senzorii de proximitate sunt folosiţi în domeniul industrial şi în roboticǎ pentru 
detectarea prezenţei obiectelor, numǎrarea lor, mǎsurare şi monitorizare, protecţie şi alarme. 
De obicei, construcţia lor integreazǎ un comutator, care este acţionat de senzor, iar ansamblul 
se numeşte comutator de proximitate (proximity switch). Senzorii de proximitate sunt realizaţi 
în mai multe variante, bazate pe principii de funcţionare diferite. 

 senzori cu ultrasunete 
 senzori cu efect fotoelectric 
 senzori capacitivi 
 senzori inductivi. 

 Senzorii cu ultrasunete nu necesitǎ contact fizic cu obiectul de detectat şi au avantajul 
cǎ nu necesitǎ întreţinere, nu sunt afectaţi de praf şi murdǎrie şi pot fi folosiţi pentru 
mǎsurarea distanţei între emiţator (sonar) şi obiect, mǎsurǎtorile având un grad foarte bun de 
reproductibilitate. 
 Senzorii fotoelectrici rǎspund la variaţiile de iluminare produse de obiectele ce sunt 
detectate şi se bazeazǎ pe întruperea unei raze de luminǎ vizibile sau în infraroşu, ori pe 
reflectarea luminii de cǎtre obiect. 
 Senzorii capacitivi pot detecta obiecte sau materiale sub formǎ solidǎ, lichidǎ sau 
pulberi, fie conductoare, fie neconductoare. 
 Senzorii inductivi sunt cei mai fiabili şi rezistenţi la acţiunile mediului şi au avantajul 
cǎ nu sunt influenţaţi de variaţiile de temperaturǎ, prezenţa luminii, a lichidelor sau de 
zgomote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 Montarea detectorului cu microunde 

Figura 3.4 Ilustrarea funcţionǎrii senzorului capacitiv 



A. Senzori de proximitate capacitivi 
 Aceşti senzori pot detecta materiale sub formǎ solidǎ, lichidǎ sau pulberi, materiale de 
naturǎ ceramicǎ, mase plastice, lemn, apǎ, ulei, carton sau hârtie, inclusiv prin anumite 
ambalaje sau materiale nemetalice. 
 Deoarece nu necesitǎ contact fizic, nu sunt afectaţi de uzurǎ şi au o duratǎ mare de 
viaţǎ. 
 Aplicaţiile tipice se referǎ la controlul nivelului lichidelor aflate în rezervoare de sticlǎ 
sau plastic (de exemplu vasul de expansiune din instalaţia de rǎcire a motoarelor cu ardere 
internǎ), numǎrǎri de obiecte etc. 
 Un examplu de senzor capacitiv este cel compus din doi electrozi metalici, sub formǎ 
de placǎ, ce formeazǎ un condensator aflat în circuitul oscilant al unui oscilator de înaltǎ 
frecvenţǎ, care nu oscileazǎ dacǎ în câmpul senzorului nu se aflǎ niciun obiect. Dacǎ un obiect 
se apropie de faţa activǎ a senzorului, el modificǎ capacitatea de cuplaj dintre electrozi şi 
amorseazǎ oscilatorul, activând comutatorul asociat. 
 Sensibilitatea relativă Sr a senzorului depinde de constanta dielectricǎ relativǎ a 
dielectricului dintre electrozi. 
 
B. Senzori de proximitate inductivi 
 Aceştia sunt foarte fiabili, putând funcţiona şi pe autovehicule, unde pot fi stropiţi cu 
apǎ şi noroi, benzinǎ şi ulei, 
încǎrcaţi cu praf, unsoare etc. 
 Funcţionarea lor se bazeazǎ 
pe producerea unui câmp 
electromagnetic de înaltǎ frecvenţǎ, 
care este slǎbit de prezenţa sau 
apropierea unui obiect din material 
conductor sau magnetic. 
 Raza de acţiune este 
determinatǎ de intensitatea 
câmpului şi mǎrimea obiectului 
detectabil. Funcţionarea lor este 
protejatǎ la scurtcircuite şi 
suprasarcinǎ, alimentare în curent 
continuu, supratensiuni, inversarea 
conectorilor, interferenţe radio, 
impulsuri parazite etc. În funcţie de tipul aplicaţiei şi caracteristicile tehnice, se clasificǎ astfel: 

 de uz curent 
 de regim greu 
 cu alimentare de la reţea 
 pentru funcţionare în condiţii grele de mediu 
 cu razǎ mare de acţiune 
 cu rezistenţǎ la presiuni mari (pânǎ la 500 bari) 
 cu ieşire analogicǎ. 
 

C. Senzori de proximitate fotoelectrici 
 Aceştia pot detecta diverse obiecte din metal, lemn sau plastic folosind un fascicul de 
luminǎ sau laser. Existǎ şi variante folosite pentru detecţia obiectelor transparente sau colorate, 
utilizând senzori de culoare. Senzorii cu laser asigurǎ mǎsurarea precisǎ a distanţelor sau 
monitorizarea poziţiei obiectului. Funcţionarea lor este însǎ afectatǎ de praf sau murdǎrie. 

Figura 3.5 Senzori de proximitate inductivi 



 Aplicaţiile principale se referǎ la controlul accesului, supravegherea obiectelor pe 
benzile rulante, maşini de tipǎrit şi ambalat, procese industriale (fabricarea hârtiei, maselor 
plastice şi a textilelor) etc. 

Senzorii care lucreazǎ prin reflexie se clasificǎ în: 
 senzori cu difuzie 
 senzori cu difuzie şi suprimarea fondului 
 senzori retro-reflectori 
 senzori thru-beam, sau cu vizibilitate directǎ. 

 Senzorii cu difuzie se bazeazǎ pe emisia unui fascicul de luminǎ, care se reflectǎ pe 
obiecte într-un mod difuz, şi pe detectarea energiei semnalului reflectat. Dacǎ partea din 
lumina reflectatǎ care ajunge înapoi la senzor este suficient de mare, ea produce acţionarea 
comutatorului asociat senzorului, care poate acţiona o alarmǎ, aprinde o luminǎ, acţiona un 
emiţǎtor radio etc. Raza de acţiune este determinatǎ de mǎrimea şi culoarea obiectului 
detectabil, precum şi de textura suprafeţei acestuia. Ea poate fi reglatǎ printr-un potenţiometru 
încorporat senzorului. 
 Senzorii cu difuzie şi suprimarea fondului se folosesc pentru detecţia obiectelor de o 
anumitǎ mǎrime, aflate pânǎ la o anumitǎ distanţǎ. Fondul scenei este suprimat datoritǎ 
geometriei stabilite între emiţǎtor-obiect-receptor. 
 Senzorii retro-reflectori folosesc un sistem de lentile pentru focalizarea luminii emise 
de dioda laser, care ajunge la reflector printr-un filtru de polarizare. O parte din lumina 
reflectatǎ soseşte la receptor trecând prin alt filtru de polarizare. Filtrele sunt astfel alese şi 
reglate încât la receptor sǎ ajungǎ doar lumina reflectatǎ de obiectul reflector, excluzând 
lumina reflectatǎ de alte obiecte aflate în conul fasciculului. 
 Senzorii thru-beam au o construcţie care sǎ permitǎ ca la receptor sǎ ajungǎ o cantitate 
maximǎ de luminǎ produsǎ de dioda laser, care este apoi separatǎ de lumina din mediul 
ambiant sau provenitǎ din alte surse de luminǎ. 
 
D. Senzori de proximitate cu ultrasunete 
 Funcţionarea lor se bazeazǎ pe emiterea unui fascicul de ultrasunete sub formǎ de con, 
modulat în impulsuri. Semnalele reflectate pe obiectele înconjurǎtoare apar ca ecouri, 
întârzierea cu care soseşte ecoul fiind proporţionalǎ cu distanţa. În mod obişnuit, se pot 
determina distanţe de circa 10 m, cu precizii de ordinul milimetrului. Aceşti senzori pot 
detecta materiale sub formǎ solidǎ, lichidǎ sau pulberi. 
 Unii senzori dispun de ieşiri de sincronizare, prin legarea acestora împreunǎ putându-
se realiza o funcţionare fǎrǎ interferenţe, chiar în cazul montǎrii senzorilor unul lângǎ altul. 
 Aplicaţiile principale se referǎ la mǎsurarea nivelului lichidelor, mǎsurǎtori de lungimi 
(rulete electronice), limitatoare de cursǎ şi detectarea prezenţei. 
 
 Senzori de detecţie a intrării neautorizate şi a incidentelor 
 
Pot fi de diverse tipuri: 

 detectoare de mişcare (intruder detector) pentru interior sau exterior, cu 
microunde sau ultrasunete, bazate pe efectul Doppler, care sesizează mişcări 
ale corpului uman sau animal într-o zonă protejată, dar nu sesizează persoane 
care sunt imobile. 

 detectoare în infraroşu de tip pasiv PIR (Passive InfraRed) pentru detecţia 
mişcării 

 detectoare magnetice de sesizare a deschiderii uşilor sau ferestrelor, magnetul 
aflat pe obiectul mobil declanşând senzorul, care poate alarma instantaneu, sau 
cu o anumită întârziere 



 detectoare de geam spart, de obicei unul singur pentru o cameră cu mai multe 
ferestre, bazate pe detecţia schimbării de presiune a aerului şi/sau analiza 
sunetului 

 detectoare de fum optice sau cu ionizare, care detectează începuturile de 
incendii şi avertizează personalul prin declanşarea unei sirene 

 detectoare de gaz, care detectează amestecurile de aer cu gaz metan, propan, 
butan, acetilenă, gaz petrolier lichefiat- GPL, hidrogen etc. 

 detectoare de gaz/CO (monoxid de carbon), recomandate pentru instalarea în 
garaje, bucătării şi în camera unde se află centrala termică 

 detectoare de inundaţii sau depăşirea unui anumit nivel al apei (de exemplu în 
cazul piscinelor). 

  
Detectoarele de tip PIR sau piroelectrice se bazează pe detecţia energiei termice 

radiate de corpul uman cu temperatura peste 34oC, care are lungimea de undă cuprinsă între 9 
-10 microni (μm). Aceşti senzori sunt activi în domeniul 8-12 μm. Ei sesizează schimbări ale 
energiei semnalului în infraroşu produse de corpurile umane sau animale aflate în mişcare, 
faţă de un fundal care emite mai puţină sau mai multă energie în infraroşu. 
 Detectoarele PIR se realizează cu pelicule de materiale dielectrice, a căror sarcină de 
suprafaţă se schimbă odată cu iluminarea suprafeţei. Materialele folosite pot fi plastice sau 
mai recent LiTa (tantalat de litiu). Ele se realizează sub forma unui condensator cu o armătură 
metalică, iar cealaltă din material piroelectric, având o suprafaţă conductoare, a cărui sarcină 
şi tensiune la borne variază cu radiaţia infraroşie incidentă. Condensatorul este buffer-at cu un 
amplificator cu impedanţă mare de intrare, realizat cu un TEC-MOS, ceea ce introduce o 
constantă de timp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condensatorul blochează componenta de c.c., ceea ce face ca detectorul PIR să nu poată 
detecta emiţătoare de IR fixe şi să răspundă cu o constantă de timp de 1-5 s la mişcările 
intruşilor. Un detector piroelectric este caracterizat prin 3 parametri: 

 puterea echivalentă de zgomot (noise-equivalent power) 
 factorul de conversie 
 caracteristica de transfer. 

 
 Puterea echivalentă de zgomot dă sensibilitatea detectorului pentru o anumită bandă de 
frecvenţă, viteză de variaţie a semnalului şi o anumită sursă de energie IR, sub această valoare 
semnalele fiind confundate cu zgomotul. De exemplu, detectorul cu LiTa are puterea 

Figura 4.2 Detector PIR 

Figura 4.1 Montarea detectorului de geam spart 



echivalentă de zgomot de 10-9W la frecvenţa de 10 Hz şi o bandă de 1 Hz, pentru o sursă cu 
temperatura de culoare de 500oK. 
 
 Factorul de conversie este definit ca raportul dintre tensiunea sau curentul produs de 
senzor, raportat la puterea sursei pentru o anumită lungime de undă, sau temperatură de 
culoare a ei. O valoare tipică pentru 
factorul de conversie în tensiune este de 
circa 3200 V/W. 
 Într-o configuraţie tipică, senzorul 
PIR este format din două condensatoare 
cu structura descrisă mai sus, semnalul 
sumă fiind aplicat pe grila unui TEC-
MOS, care are conectată în paralel o 
rezistență cu o valoare de 100-200 kohmi. 
 
Radiaţia IR este focalizată pe suprafeţele active ale senzorului piroelectric propriu zis cu 
ajutorul unui sistem optic cu lentile Fresnel. Sistemul optic este esenţial pentru funcţionare şi 
este cel care determină unghiul conului în care se poate face detecţia. Sistemul optic foloseşte 
lentile plate sau sferice. Cele sferice au avantajul unei distanţe focale uniforme pentru toate 
zonele de detecţie. 
 Detectoarele inteligente folosesc un sistem automat de reglaj cu temperatura, variindu-
şi sensibilitatea în funcţie de temperatura mediului ambiant. Ele îşi pot verifica periodic 
funcţionarea (self-check). De asemenea, ele pot detecta dacă s-a încercat sabotarea 
funcţionării lor prin acţiuni de acoperire cu pulverizare, folosind o substanţă transparentă sau 
opacă, sau cu bandă adezivă opacă sau transparentă, sau prin prezenţa unui corp negru în faţa 
lor, la distanţe de peste 30 cm. 
 La montarea senzorilor PIR trebuie avute în vedere următoarele precauţii: 

 evitarea prezenţei curenţilor de aer cald sau rece 
 evitarea expunerii la lumină solară directă sau reflectată 
 să existe o distanţă suficientă faţă de surse de căldură cu funcţionare 

intermitentă  
 să nu existe animale de casă de talie mare. 

 Detectoarele mai performante au un sistem dual de detecţie, combinând un senzor PIR, 
care reacţionează la temperatură, cu unul bazat pe efect Doppler, pentru detectarea corpurilor 
în mişcare, cele două funcţii fiind combinate printr-o operaţie de tip ŞI logic. 
 
 Detectoarele cu microunde emit în spaţiu închis, astfel încât in incintă să se poată 
stabili unde staţionare. La mişcarea unui obiect se întrerup undele staţionare, ceea ce poate fi 
sesizat cu un detector sensibil la fază. 
 Detectoarele cu microunde sunt întâlnite şi la uşile înzestrate cu sisteme automate de 
deschidere, la intrările în magazine, clădiri etc., pentru detecţia prezenţei persoanelor care 
intră sau ies din clădire şi pentru comanda de deschidere a uşii. Ele emit un fascicul de 
microunde, care ajunge înapoi prin reflexie pe o persoană sau grup de persoane. Folosirea lor 
în locuinţe implică folosirea de filtre, pentru a nu fi declanşate de animalele de companie 
(câini, pisici), având în vedere sensibilitatea lor ridicată. De asemenea, diverse aparate 
electrice sau electronice pot interfera cu acestea, producând alarme false. 
 
 
 
 

Figura 4.3 Focalizarea fascicolului IR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Detectoarele de mişcare pot fi realizate şi cu barieră optică, ce funcţionează cu două 
raze de lumină invizibile ochiului uman, de obicei în domeniul sub-infraroşu, folosind o 
lungime de undă cuprinsă între 0,75 şi 1 micron. Lumina aceasta este emisă în impulsuri, iar 
întreruperea unei raze sau a ambelor raze pentru configuraţiile cu 2 raze (twin beam) de un 
corp în mişcare declanşează alarma, dacă întreruperea 
este între anumite limite prestabilite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Configuraţiile cu două raze au avantajul unei mai mari flexibilităţi şi siguranţe în 
funcţionare, chiar în condiţii meteo grele, datorită cantităţii mai mari de energie emisă. Astfel, 
pentru declanşarea alarmei este necesară întreruperea ambelor raze, iar plasarea lor pe 
verticală la înălţimi diferite permite evitarea alarmelor false produse de păsări, animale, hârtii 
sau alte deşeuri luate de vânt.  
 De obicei, timpul de întrerupere la care reacţionează alarma este reglabil între anumite 
limite. Ele pot fi prevăzute şi cu circuite care detectează condiţiile meteo, prevenind 
declanşarea alarmei în aceste cazuri. 
 Detectoarele cu barieră optică pot fi construite pentru protejarea încăperilor, lucrând la 
distanţe de până în 20 metri sau a spaţiilor deschise sau închise, de dimensiuni mari, raza de 
acţiune fiind până în 400 metri. Se pot monta mai multe emiţătoare, realizându-se un 
păienjeniş de raze, în aşa fel încât o zonă să fie complet acoperită, făcând imposibilă 
pătrunderea oricărei persoane şi asigurând gradul maxim de protecţie zonei. 
 Sistemele de supraveghere pot detecta persoane în zona monitorizată şi răspunde cu un 
mesaj de anunţare că persoanele se află în zonă supravegheată. La traversarea a mai mult de 
două zone într-un timp prestabilit (de exemplu 30 de secunde), sistemul transmite un mesaj de 
avertizare, care poate fi repetat după un anumit timp, dacă persoana rămâne în zonă. 
 
 Detectorii de tip acustic folosesc tehnici de procesare digitală a semnalelor pentru a 
identifica diferite tipuri de sunete, de exemplu cele produse de spargerea unui geam. În 
exploatarea lor trebuie luaţi în considerare diverşi factori, cum ar fi distanţa senzor-obiect, 
filtrarea zgomotelor de fond şi efectele produse de alte surse de zgomot posibile (aparate de 
aer condiţionat, frigidere, ventilatoare, televizoare etc.). 

Figura 4.4 Ilustrarea nedeclanşării la obstacole mici 

Figura 4.5 Barieră optică cu 2 raze 
Figura 4.6 Barieră plană IR 



 Detectoarele de geam spart se montează la ferestre, uşi prevăzute cu geamuri, 
luminatoare etc. Ele pot folosi nu numai senzori acustici, ci şi senzori de presiune, care 
detectează diferenţa de presiune a aerului produsă de spargerea geamului şi încorporează, de 
obicei, şi un reglaj al sensibilităţii, pentru a se putea adapta la zgomote de diverse intensităţi, 
produse de spargeri de geamuri de mărimi diverse. 
 Detectoarele de geam spart nu trebuie instalate în apropierea uşilor de intrare, dacă uşa 
este prevăzută cu geam, deoarece deschiderea uşii ar putea declanşa alarma prin senzorul de 
presiune sau prin zgomotul produs de scârţâitul uşii sau de chei. Prin construcţie, ele 
detectează două tipuri de sunete: cel produs de flexiunea geamului înainte de a se sparge, care 
nu este audibil, şi cel al geamului spart. Şi în acest caz, cele două detecţii sunt combinate 
printr-o operaţie de tip ŞI logic. Achiziţia lor are în vedere tipul şi mărimea geamului, 
grosimea şi distanţa la care să fie active. 
 

Detecţia accesului se poate realiza şi cu detectoare de prezenţă, bazate pe senzori de 
presiune, montate în podea (figura 4.7), pe scări sau sub mochetă. 

Avantajul senzorilor de presiune este acela că nu sunt sensibili la ploaie, temperatură, 
lumina solară sau vânt şi nu sunt declanşaţi de animale cu greutate mică, de obicei sub 25 kg. 
 În timpul nopţii, mesajele de întâmpinare din timpul zilei declanşate de senzorul de 
prezenţă pot fi înlocuite de mesaje de avertizare. 

 
 

 
Senzori magnetici şi cu efect Hall 

Senzorii magnetici GMR (Giant Magneto Resistive) sunt formaţi pe bază de materiale 
magneto-rezistive, a căror rezistenţă este modificată de prezenţa unui câmp magnetic exterior. 
Tehnologia GMR este relativ nouă, fiind introdusă în 1998. Structura senzorilor GMR este de 
tip sandvici (figura 5.1), compusă din straturi alternative de materiale magnetice conductoare 
şi materiale nemagnetice. 
La aplicarea unui câmp magnetic exterior, de exemplu un magnet montat pe rama uşii sau 
ferestrei, cuplajul antiferomagnetic din straturile B este suprimat, momentele magnetice se 
aliniază şi se obţine o scădere a rezistenţei electrice cu 10- 15 %. Variaţia de rezistenţă este 

Figura 4.7 Senzor montat în podea 



transformată în variaţie de tensiune cu ajutorul altor 3 rezistori de tip GMR conectaţi într-o 
punte Wheatstone, aceasta fiind sesizată de un comparator. 
 Dacă nu se aplică un câmp magnetic exterior, momentele magnetice din straturile B 
sunt aliniate în sensuri opuse prin cuplajul anti-feromagnetic, iar rezistenţa stratului conductor 
A este de valoare ridicată. 

 Efectul Hall apare într-un obiect conductor sau semiconductor parcurs de curent şi 
care se află într-un câmp magnetic. Forţa Lorentz conduce la deflexia purtătorilor de sarcină 
pe o direcţie perpendiculară pe cea a planului curentului şi a câmpului magnetic de inducţie B 
aplicat, între feţele opuse ale obiectului apărând o tensiune electrică proporţională cu B 
(figura 5.2). Efectul Hall este mai puternic la semiconductoare decât la metale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantajele senzorilor de tip GMR sunt prezentate în Tabelul 1, comparativ cu senzorii cu 
efect Hall. 
 
Tabelul 1 Comparare caracteristici senzori 
 

Caracteristici GMR Hall 
Mărime Mică Mică 
Nivel semnal Mare Mic 
Sensibilitate Mare Mică 
Stabilitate cu temperatura Bună Mică 
Consum de putere Mic Mic 
Cost Mic Mic 

 

Figura 5.2 Ilustrarea efectului 
 

Figura 5.1 Senzor GMR cu şi fără câmp magnetic exterior aplicat 



Sisteme de alarmă şi alarme medicale 
 

 Sistemele de alarmă, deşi sunt relativ complicate şi uneori funcționează defectuos, sunt 
esenţiale pentru detecţia intruşilor, a tentativelor de spargere şi protecţia locuinţei. Butonul de 
panică, declanşat în cazul unui eveniment nedorit, poate fi folosit şi în cazul unei alarme 
medicale, fiind însă necesară o distincţie între cele două tipuri de alarme. Un sistem de alarmă 
realizează trei tipuri de acţiuni: 

 Declanşarea alarmei de către senzorii utilizaţi de sistem 
 Transmiterea semnalelor de alarmare prin sistemele de comunicaţii pe cablu, 

radio, wireless etc. 
 Preluarea alarmei şi luarea de măsuri de către companiile de securitate, 

serviciile medicale sau alte instituţii abilitate (pompieri, poliţie, companii de 
utilităţi etc.). 

 Creşterea nivelului de trai şi a îngrijirii medicale, precum şi controlul naşterilor, a 
condus la probleme demografice, o pondere tot mai mare în societate deţinând-o persoanele în 
vârstă. Pentru asistarea acestora la domiciliu, a persoanelor bolnave sau cu handicap, există 
alarme medicale, care reduc la minim riscul accidentelor casnice şi cheltuielile necesitate de 
prezenţa personalului de supraveghere. Se vorbeşte în acest caz de tele-asistenţă (tele-
assistance). În acest sens există diverse sisteme mobile de comunicare prin voce sau încercări 
de sisteme de detecţie video a căderilor persoanelor şi transmiterea automată, sau la 
acţionarea unui buton, a unui semnal de alarmă, dacă se detectează ceva anormal. 
 Pentru protecţia bătrânilor sau a persoanelor cu probleme de sănătate aflate la 
domiciliu, soluţia optimă combină un buton de panică, care însă nu poate fi acţionat 
întotdeauna, datorită pierderii cunoştinţei, panicării sau problemelor de memorie la persoanele 
vârstnice, cu o interogare de la distanţă periodică şi monitorizarea funcţiilor vitale ale 
persoanei în cauză (puls, tensiune, ritm respirator etc.). 
 Dispozitivele de monitorizare sau comunicare pot fi sub formă de pandantiv, inel, 
brăţară etc. (figura 5.3) şi sunt purtate permanent. Dispeceratul aferent poate trimite pe cineva 
care să intervină şi să ajute persoana în cauză. Dispozitivele de monitorizare sau comunicare 
pot fi şi integrate în îmbrăcăminte, vorbindu-se astfel de îmbrăcăminte inteligentă. 
 În prezent se fac cercetări pentru realizarea de reţele corporale de senzori (figura 5.4) 
care să monitorizeze permanent starea de sănătate a individului şi să-i asigure confort termic. 
Echipamentul purtat de cei în vârstă sau bolnavi devine un nod mobil într-o reţea. El 
monitorizează permanent parametrii fiziologici şi locaţia persoanei, transmiţând informaţii 
personalului de supraveghere sau celui medical, care pot lua decizia unei intervenţii, limitând 
efectul colapsurilor sau al accidentelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.3 Inel pentru monitorizarea persoanelor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Securitatea accesului 
 

 Accesul în clădiri sau încăperi se face prin uşi, protejate cel puţin cu sisteme mecanice 
de închidere (broaşte) sau electronice. Uşile pot fi automate, acţionate electric sau, în unele 
cazuri, hidraulic, fiind deschise şi închise cu ajutorul unor servomotoare de acţionare, 
comandate de senzori, care detectează prezenţa persoanelor ce se apropie de uşă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Senzorii utilizaţi pot fi de diverse tipuri: un senzor de presiune localizat în podea, sub 
mochetă, care reacţionează la greutatea persoanei care l-a călcat, un senzor sau barieră cu 
infraroşii care reacţionează la întreruperea fascicolului IR, un senzor de mişcare sau 
proximitate, o telecomandă radio sau în infraroşu care comandă de la distanţă acţionarea uşii 
(de exemplu uşi de garaje), un tag RFID, care este citit în apropierea uşii. 
 Securitatea accesului se bazează pe identificarea persoanei şi a drepturilor de acces de 
care se bucură. Deschiderea uşii se face după o verificare bazată pe: 
 

Figura 5.4 Reţea corporală de senzori 

Figura 5.5 Uşă cu verificarea amprentelor 



• Obiecte (de exemplu o cheie, un tag sau un card de acces magnetic sau cu cod de bare) 
• Informaţii secrete (parolă de acces, cod tastat la tastatură etc.) 
• Date biometrice (amprente, scanare iris, detecţie voce etc.) 

 
 Uşile sunt prevăzute şi cu senzori de siguranţă care să prevină deschiderea sau 
închiderea uşii, blocând închiderea sau încetinind mişcarea, dacă în raza ei de acţiune se află 
un obstacol material sau uman. 
 Un exemplu de uşă care asigură accesul persoanelor prin verificarea amprentelor 
(maximum 78 amprente), cheie mecanică şi cod de la tastatură este prezentat în figura 5.5. 
Folosirea ei implică un proces de antrenare-învăţare, utilizatorii trebuind să determine ce 
poziţie şi nivel de presiune sunt necesare pentru detecţia corectă. Degetul a cărui amprentă 
este scanată trebuie plasat în centrul ferestrei şi menţinut ferm în aceeaşi poziţie, fără a se 
mişca. 
 Pentru securitatea accesului se pot utiliza sisteme RFID, în special la controlul 
accesului în clădiri publice. 
 Sistemele de control electronic al accesului sunt utilizate pentru verificarea automată a 
autorizaţiilor de acces individuale în clădiri, imobile sau birouri. Există două feluri de sisteme 
electronice de acest tip: sisteme “online” şi sisteme “offline”. 
 Sistemele online tind să fie folosite acolo unde se face verificarea autorizaţiilor de 
acces ale persoanelor doar la câteva intrări (intrările principale la birouri şi locaţii comerciale). 
În acest tip de sistem, toate terminalele sunt conectate la un calculator central prin intermediul 
unei reţele. 
 

 
 Calculatorul central rulează baza de date, în care fiecărui terminal i se atribuie datele 
pentru autorizarea accesului la terminalul respectiv. Datele de autorizare sunt încărcate în 
terminale prin reţea şi salvate într-un tabel. 
 Schimbarea autorizaţiei individuale de acces poate fi făcută direct de la calculatorul 
central, fără a avea cardul la dispoziţie. De exemplu, se poate elimina accesul neautorizat, în 
cazul pierderii cardurilor de acces. Cardurile de acces din sistemele online pot stoca doar un 
număr mic de date (număr unic de trecere). Este posibil a se utiliza transponderele de tip 
“read-only”. Înregistrarea timpului de intrare şi controlul accesului sunt realizate printr-un 
singur terminal. Funcţiile cardului de acces fără contact (figura 5.8) pot fi realizate de un ceas 
cu transponder. 
 Sistemele offline sunt folosite în situaţiile când se lucrează cu un număr mare de 
încăperi echipate cu sisteme electronice de acces, la care au acces doar câţiva oameni. Fiecare 
terminal salvează o listă cu cheile de identificare, pentru care accesul la acest terminal este 
autorizat. Nu există cuplare în reţea cu alte terminale sau cu un calculator central. 

Figura 5.6 Exemple de identificare a unor persoane folosind tehnici RFID 



 
 Informaţiile cu privire la camerele la care cardul de acces permite intrarea sunt stocate 
pe card sub forma unui tabel, ce conţine cheile de identificare. Terminalul compară toate 
cheile de identificare stocate pe card cu acelea din lista lui şi permite accesul, de îndată ce 
găseşte una la fel. 
 Transponderul este programat la o staţie de programare centrală, cum ar fi, de exemplu, 
la recepţia de la hotel (odată cu sosirea clienţilor). Transponderul poate fi programat să fie 
valabil doar pe o anumită perioadă (de exemplu cheile de la hotel pot fi automat invalidate la 
plecarea clienţilor). În cazul pierderii cardului purtător de informaţii, cheile de identificare 
trebuie să fie şterse din terminal, utilizând un program specializat. 
 În figura 5.9 este prezentat un terminal offline integrat în mânerul de la uşă. Zăvorul 
este deblocat prin menţinerea transponderului în faţa lui. 
 Spre exemplu, sistemele RFID de la Texas Instruments sunt făcute pentru multe 
aplicaţii pe 13.56MHz (în concordanţă cu ISO 15693), asigurând niveluri foarte ridicate de 
securitate în controlul accesului, timpului, prezenţei, autorizării, în urmărirea bunurilor, în 
accesul vehiculelor, în plata cu ajutorul cardului a notei de platǎ din restaurante sau la 
automate, în cadrul sistemelor de securitate din clădiri precum şi în aplicaţiile care ţin de 
accesul şi parcarea autovehiculelor. 
 Transponderele pot fi montate în parbrizele maşinilor, în ecusoanele angajaţilor, în 
inelele de prindere a cheilor. Cititoarele pot fi montate în interiorul zidurilor, pe uşile de 
intrare şi de ieşire, de-a lungul căilor de acces, în locurile de parcare şi în garajele auto. 
 În figura 5.10 este ilustrată o aplicaţie simplă, de data aceasta pentru identificarea şi 
urmărirea persoanelor fără nici o intervenţie manuală, utilizând sistemul RFID SMART-
PORTALTM. Aceasta este concepută să permită citirea automată a tag-urilor, (chiar dacă 
acestea sunt în orice poziţie sau orientare), când ele se află în zona activă a antenei cititorului. 

Figura 5.9 Terminal offline 
integrat în broasca uşii Figura 5.8 Card de acces RFID 

Figura 5.7 Schema bloc a unui sistem de control al 
accesului 



Antena reader-ului (cititorului) este plasată în partea stângă şi în partea dreaptă a zonei pe 
unde trec persoanele. Când una sau mai multe persoane trec prin această zonă, se face automat 
comunicaţia între tag (aflat în posesia persoanei respective) şi reader. 
 

 
Securitatea locuinţei şi a bunurilor 

 
 Locuinţa trebuie protejată contra incendiilor, inundaţiilor, exploziilor şi a altor 
evenimente nedorite. Se folosesc sisteme şi detectoare adecvate. 
 
 Detectoarele de fum sunt fotoelectrice sau cu ionizare. 
 Cele fotoelectrice folosesc un LED şi o fotocelulă şi reacţionează la slăbirea razei de 
lumină de către fum. Ele detectează foarte bine fumegările produse de cârpe arse, de exemplu 
de un fier de călcat uitat în priză sau o ţigară căzută pe pat, şi reacţionează, în general, în 
situaţiile când focul e incipient şi nu degajă căldură.  
 Cele cu ionizare folosesc o sursă radioactivă (Americium-241) slabă (0,8 μCi) într-o 
cameră de ionizare, care determină stabilirea unui curent, de ordinul picoamperilor, între doi 
electrozi de metal. Particulele de fum determină micşorarea curentului şi declanşarea alarmei. 

Figura 5.10 Identificarea persoanelor cu sistemul RFID Smart-Portal 

Figura 6.1 Detector de început de incendii 



Timpul de înjumătăţire al americiului este de 458 de ani, ceea ce determină o durată de viaţă 
considerabilă a senzorului. Detectoarele cu ionizare detectează începuturile de incendii fără 
fum sau cu puţin fum, dar cu degajare de căldură. Ele pot fi declanşate în mod fals de variaţii 
ale temperaturii sau umidităţii, dacă există o proiectare neadecvată a camerei de ionizare. 
 O siguranţă în funcţionare mai bună se obţine cu un detector combinat de fum şi 
căldură, reprezentat în figura 6.1. Aceste detectoare au o sirenă încorporată, care alarmează 
rezidenţii în cazul detecţiei începutului de incendiu şi un buton de test, pentru verificarea 
funcţionării. 
 Structura unui detector de fum cu ionizare este prezentată în figura 6.2. Spaţiul dintre 
placa de bază şi electrod conţine particule alfa produse de sursa radioactivă şi, ca urmare, în 
circuit apare un curent de circa 10 pA. Aceasta face ca să fie necesară o izolaţie de foarte bună 
calitate, curentul de fugă prin izolator trebuind să nu depăşească 0,5 pA. De asemenea, sunt 
necesare precauţii la instalare, izolatorul nu trebuie să fie atins cu mâna sau murdărit cu 
diverse substanţe. Dacă în camera de ionizare pătrund particule de fum, particulele alfa se 
fixează pe ele, iar masa mai mare astfel rezultată conduce la scăderea mobilităţii şi, prin 
urmare, a intensităţii curentului. 

Prevenirea exploziilor de gaz se face folosind detectoare de amestecuri de aer-gaz 
combustibil (aragaz, metan, propan, butan, acetilenă, GPL, hidrogen etc). Unele detectoare 
(figura 6.3) au două praguri de detecţie a concentraţiei gazelor, reacţiile lor fiind diferite în 
cele două situaţii critice şi reacţionează în mod diferit la depăşirea unuia din cele două praguri. 
De asemenea, se recomandă instalarea de detectoare de monoxid de carbon (CO) în 
apropierea centralelor termice, arzătoarelor cu gaz, sobelor, căminelor sau boilerelor. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4 Senzor de inundaţii 

Figura 6.2 Detector de fum cu ionizare Figura 6.3 Senzor de gaz 



Detectoarele de inundaţii (figura 6.4) se plasează pe jos, de obicei lângă sorbul (sifonul) de 
evacuare din bucătării, băi sau alte încăperi unde există conducte de apă (camera centralei 
termice, de exemplu) şi reacţionează la prezenţa apei. 
 
 În tabelul 6.1 se prezintă particularităţile de montare ale diferiţilor senzori şi 
componentele utilizate în sistemele de asigurare a securităţii locuinţei. 
 
Tabelul 6.1 Localizarea componentelor sistemului de alarmă 
 

Componente Localizare 
Panou de control Se montează într-un loc mai greu accesibil şi uscat, 

gen cămară sau dressing. 
Console de comandă Se montează lângă uşile folosite mai des şi în 

dormitorul principal, pentru a putea activa şi 
dezactiva uşor alarma la intrarea/ieşirea din casă, la 
culcare sau trezire. 

Detectori de mişcare Se montează în locurile care nu pot fi evitate de 
intruşi: holuri, living, în dreptul uşii de intrare etc. 

Senzori de uşă/geam deschis Se montează la intrarea în locuinţă şi la uşile şi 
ferestrele ce pot oferi acces în locuinţă. 

Detectori de CO Se montează în încăperile importante, dormitoare şi 
în camerele cu foc (bucătărie, camera centralei 
termice, living cu şemineu etc.). 

Senzori de geam spart Se montează lângă ferestre şi uşi cu geam. 
Detectori de fum Se montează la fiecare etaj şi în fiecare dormitor. 
Camere de supraveghere Se montează acolo unde se consideră important. 
Sirene de interior sau 
exterior 

Sirenele de interior se montează cât mai sus, pentru 
ca accesul intrusului la ele să fie cât mai dificil. 
Cele de exterior se montează în nişe sau în pod, în 
apropierea unei grile de ventilaţie. 

Detectori de inundaţie Se montează lângă sorburi sau maşina de spălat, în 
subsol şi în locurile unde poate pătrunde apa. 

 
 

Managementul clădirii 
 
 În prezent, sistemele de control ale aparatelor electrocasnice şi instalaţiilor, senzorii şi 
actuatoarele încep să fie integrate într-un sistem unitar de management al locuinţei sau clădirii, 
având ca scop reducerea consumului de energie şi al costurilor aferente, creşterea confortului 
şi a securităţii locatarilor. 
 O ilustrare a acestui concept este prezentată în figura 6.5. Clădirile devin inteligente 
(smart buildings), asigurând un mediu adecvat cu cheltuieli minime prin optimizarea structurii 
lor, a sistemelor, serviciilor şi managementului, precum şi prin conlucrarea acestora. 
 Senzorii necesari într-o clădire inteligentă asigură informaţiile privind funcţionarea 
optimă a sistemelor de încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului (temperatură, umiditate 
relativă, viteza curenţilor de aer), calitatea aerului (conţinutul de dioxid de carbon, monoxid 
de carbon etc.), securitatea clădirii şi a locatarilor (alarme de incendiu, detectoare de mişcare, 
senzori de efracţie etc.), eficienţa energetică (senzori ai nivelului de iluminare, senzori de 
prezenţă, senzori de temperatură), automatizarea locuinţei (senzori de proximitate, detectoare 
de mişcare, detector de sunete, telecomenzi etc.). 



  
 

Îmbrăcăminte inteligentă 
 

 Îmbrăcămintea inteligentă (smart clothes) este un nou concept, apărut ca urmare a 
dezvoltării senzorilor, reţelelor de comunicaţii corporale, alarmelor medicale, GPS-ului şi 
comunicaţiilor radio. Ea se bazează atât pe utilizarea materialelor inteligente (smart textiles), 
cât şi pe o parte electronică de control cu senzori şi actuatori ataşaţi. În cazul includerii de 
aparate electronice portabile în îmbrăcăminte, se vorbeşte de electronică purtabilă (wearable 
electronics). 
 Textilele inteligente pot fi clasificate în 3 categorii: 

 textile inteligente pasive 
 textile inteligente active 
 textile ultrainteligente (ultra smart textiles). 

 
 Textilele inteligente pasive reacţionează la starea mediului ambiant sau la stimuli. Ele 
pot conţine fibre optice încorporate în ţesătură sau fibre conductoare (fire din oţel inoxidabil, 
aur, argint, cupru, polimer conductor, fibre de carbon). 
 De exemplu, materialele multistrat (multilayer) pot conţine un strat cu materiale 
poroase, care absorb transpiraţia, contribuind la senzaţia de confort şi răcoare a celui care le 
poartă. Prin structura lor capilară şi forma fibrelor în formă de Y, umezeala este condusă 
eficient spre exterior, unde se evaporă. 
 Materialele textile pot fi combinate cu ceramică, utilizând răşini acrilice speciale şi 
microgranule de siliciu ceramic, pentru a asigura protecţia la căldură, radiaţii solare sau frig, 
rezistenţă chimică şi rezistenţă la murdărire. 
 Materialele ce înglobează fibre optice pot fi folosite pentru realizarea de uniforme 
militare pentru câmpul de luptă, fibrele putând sesiza eforturi, temperaturi, deplasări, 
acceleraţii, presiuni, concentraţii de substanţe chimice, curenţi electrici, câmpuri magnetice. 
Fibrele optice pot fi aranjate sub formă de reţea, iar întreruperile sau breşele din reţea pot 
semnala localizarea unor răni. Firele metalice sau conductoare pot fi şi ele aranjate sub formă 
de reţea, la aplicarea unei presiuni realizându-se contactul între linii şi coloane. Se pot 
construi astfel costume sau mănuşi sensibile la presiune, folosind această tehnică sau 
materiale piezorezistive, care pot transmite informaţii spre un sistem de calcul. 
 

Figura 6.5 Managementul clădirii 



 Textilele inteligente active conţin senzori şi actuatoare care reacţionează independent 
sau la comanda unui microcontroler. În această categorie intră materialele cu memorie, cele 
care-şi schimbă culoarea precum cameleonul, cele impermeabile sau permeabile la vapori, 
cele care absorb vapori, cele care acumulează căldura sau cele cu încălzire electrică. 
 Un exemplu sunt fibrele inteligente pe bază de materiale conductoare electric, de 
exemplu granule de grafit şi materiale care îşi schimbă faza (PCM - Phase Change Materials). 
Acestea îşi modifică rezistenţa odată cu temperatura. Modificându-se volumul fibrei, 
rezistivitatea scade, iar materialul poate comanda astfel sistemul de reglare al temperaturii 
(conectare/deconectare), de exemplu la costumele de explorare spaţială. 
 Un alt exemplu de material inteligent activ a fost cel produs de Mitsubishi Rayon, care 
converteşte lumina în căldură folosind fibre acrilice, ce au în structura lor particule ceramice 
şi oxizi de antimoniu sau staniu. Pe baza lor s-au realizat jachete de schi cu un sistem de 
încălzire integrat şi control precis al temperaturii, purtate la Jocurile Olimpice de iarnă din 
1998 de echipa Elveţiei. 
 Materialele inteligente pot avea şi memorie, ele fiind stabile în două zone de 
temperatură. Ele sunt realizate pe bază de polimeri SMP (Shape Memory Polymers), care sunt 
compuse din zone tari alternând cu zone moi (poliuretan, eter poliesteric, copolimer stiren-
butadien) şi îşi schimbă densitatea straturilor cu temperatura, creând un strat de aer 
intermediar, care poate fi folosit pentru creşterea izolaţiei termice. 
 Textilele cameleon îşi schimbă culoarea, având în structura lor microcapsule cu culori, 
sensibile la căldură, sau materiale care reacţionează la radiaţiile ultraviolete sau care absorb 
radiaţii din infraroşul apropiat. 
 
 Textilele ultrainteligente sunt textile de ultimă generaţie şi sesizează starea mediului 
ambiant, reacţionând şi realizând adaptarea la mediu. Ele sunt comandate de un sistem de 
calcul şi înglobează tehnici diverse de procesare de semnal, telecomunicaţii, inteligenţă 
artificială etc. 
 
 Îmbrăcămintea inteligentă sesizează şi reacţionează la condiţiile de mediu sau la 
stimuli proveniţi din diverse surse de natură chimică, termică, mecanică, electromagnetică etc. 
într-un mod predefinit. De exemplu, ea poate contribui la ventilarea sau răcirea unor părţi ale 
corpului, sau la transferul de căldură din interior în exterior, sau invers. Ea monitorizează 
starea fizică a celui care o poartă, localizarea lui şi mediul înconjurător şi transmite aceste 
informaţii la o destinaţie stabilită. De exemplu, se poate monitoriza starea de sănătate a unei 
persoane privind tensiunea arterială, pulsul, temperatura, echilibrul mineralelor, conţinutul de 
zahăr în sânge, poziţia pacientului, transmiţând informaţiile la un centru de sănătate sau spital, 
pentru asigurarea de intervenţii rapide şi eficiente, în caz de deteriorare a sănătăţii, colaps, 
accident etc. Se poate detecta astfel iminenţa unui atac, se poate face un diagnostic pe loc şi 
chiar recomandări de tratament. Totodată, se îmbunătăţeşte confortul psihic al bolnavului sau 
pacientului, ştiind că va primi rapid ajutor. 
 Îmbrăcămintea inteligentă poate ajuta pompierii în intervenţii, ei primind informaţii 
despre temperatura mediului înconjurător, poziţie şi sunt preveniţi dacă starea lor fizică este 
aproape de limită (colaps). În cazul sportivilor, antrenorul poate urmări localizarea lor, starea 
fizică, viteza şi modul cum aleargă etc. Ea poate asigura urmărirea şi localizarea turiştilor în 
locuri mai puţin circulate (munţi, păduri, câmpii), evitând rătăcirile sau uşurând salvarea 
acestora în caz de accidente. 
 Un exemplu de îmbrăcăminte inteligentă este un costum de baie SmartSwim, care 
sesizează intensitatea radiaţiei ultraviolete solare cu un senzor integrat în costum, prevenind 
asupra riscului de cancer de piele. 



 Un alt exemplu ar fi jacheta inteligentă realizată din nailon impregnat cu oxid de azot, 
bioxid de sulf şi substanţe care monitorizează ozonul. Aceasta îşi schimbă culoarea de la 
albastru la oranj în prezenţa agenţilor poluanţi, prevenind pe cel care o poartă. 
 Pentru culegerea datelor din îmbrăcămintea inteligentă se poate folosi tehnologia 
SOFT switch, care permite utilizarea materialelor textile ultrainteligente ca interfeţe 
electronice. Ea foloseşte fibre conductoare de greutate redusă, având un strat foarte subţire din 
material compozit elasto-rezistiv sau QTC (Quantum Tunneling Composite). Acesta este 
izolator în stare normală, dar prin compresie sau torsiune devine conductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mecanismul de variaţie a rezistenţei electrice se bazează pe existenţa unor particule 
metalice din material compozit, aşezate într-o structură de tip matrice, care nu sunt în contact 
fizic. Prin compresie sau torsiune distanţa dintre particule scade şi se produce un efect tunel 
cuantic indus prin câmp, electronii trecând de la o particulă la alta şi stabilindu-se un curent 
electric. Variaţia rezistenţei este proporţională cu tensiunea aplicată. 
 Îmbrăcămintea inteligentă va fi o parte componentă a locuinţei inteligente, a spitalului 
inteligent, a sistemelor de monitorizare a mediului înconjurător, a sistemelor de salvare şi 
limitare a efectelor dezastrelor, va contribui la creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor de 
asistare a persoanelor vârstnice. Deocamdată ea se află încă în faza de pionierat. Cu timpul, 
vor apărea noi şi noi aplicaţii, devenind o parte importantă a societăţii bazate pe cunoaştere, 
participând nemijlocit la schimbul de informaţii dintre oameni şi mediu, prin integrarea 
mijloacelor de comunicaţie. 
 În prezent există costume de schi cu GPS integrat şi cu senzori de temperatură, care, în 
cazul detectării scăderii temperaturii corpului sub un anumit prag, declanşează sistemul de 
încălzire şi transmit un semnal de alarmare care conţine coordonatele poziţiei. Se evită, în 
acest fel, pericolul de degerare şi se uşurează salvarea accidentaţilor. 

De asemenea, există îmbrăcăminte de copii cu GPS şi cameră video, pentru urmărirea 
şi supravegherea acestora. 
 
 
 
 
 
Bibliografie: conform fișei disciplinei. 

Figura 6.6 Structura QTC 


