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 Echipa „Echo Pulse” este echipa de robotică ce reprezintă Colegiul Național „Ferdinand 

I” Bacău. Ea s-a format în octombrie 2017, din visele și ambițiile unor elevi motivați și profesori 

dedicați, cu scopul de a crea un spațiu de dezvoltare pentru pasionații de robotică din școală.  

 Cei mai buni elevi ai clubului de Arduino existent au pus bazele 

acestei echipe, dorind să creeze o familie cât mai mare care să se 

extindă în timp și în spațiu, definind comunitatea STEM Ferdinand, 

parte a comunității STEM locale și naționale.  

 Pentru a ajunge la îndeplinirea obiectivelor din viitorul apropiat, 

dar și a celor pe termen lung, echipa urmărește un sistem bazat pe 

învățare și predare, în care atât profesorii cât și elevii sunt adolescenți 

între 14 și 18 ani, care odată ce dobândesc noi cunoștințe, le expun 

celorlalți membri. Astfel, nu numai că aceștia evolează constant, dar ating și un nivel cognitiv 

mult mai ridicat, impreună.  

          

 În fiecare an echipa Echo Pulse participă la Campionatul Național de Robotică, un 

campionat ce aduce împreună mințile elevilor din toată țara. Această competiție propune în 

fiecare nou sezon, o temă pentru membrii echipelor din România. Provocarea constă în crearea 

fizică a unui robot funcțional, care să îndeplinească task-urile specificate.    

  



 Robotul construit de echipă anul acesta se numește Bob The Builder. Misiunea principală 

a acestuia este de a ridica la o anumită înălțime (maxim 120cm) „cărămizi” de diferite forme și 

mărimi, pentru a construi . Experiența anilor anteriori cu brațe robotizate și mecanisme complexe 

a oferit bune referințe, căci elevii au știut ce este de evitat și ce cale ar trebui să abordeze în 

gândirea, proiectarea, construcția și programarea robotului care să îndeplinească scopurile 

stabilite.  

 Una dintre capacitățile interesante ale robotului este posibilitatea lui de a îndeplini sarcini 

atât autonom, cât și controlat. Comunicarea dintre om și robot este realizată prin intermediul a 

două telefoane denumite sugestiv „Driver Station” și „Robot Controller”. „Driver Station” este 

telefonul care nu este conectat fizic la robot, ci la telecomanda prin care acesta poate fi controlat 

manual. În funcție de cât de multe acțiuni pot fi efectuate de robot, echipa folosește unul sau 

două telecomenzi. „Robot Controller” este telefonul conectat la robot, mai exact la Expansion 

Hub. În acest telefon este introdus codul scris în Java de către programatorul echipei. Java este 

limbajul de programare folosit, limbaj orientat pe obiect care facilitează crearea și personalizarea 

unor entități, asupra cărora programatorul poate avea control, stabilind relații între ele. Cele două 

telefoane sunt conectate prin Wi-Fi Direct și fiecare are instalat pe el câte o aplicație (Driver 

Station și Robot Controller) care permit configurarea elementelor folosite pe robot și realizarea 

unei legături între numele lor din cod și numele asociat fiecărui buton utilizat al 

telecomenzii/telecomenzilor. Expansion Hub-ul este un dispozitiv care poate comunica cu orice 

computer și asigură o interfață necesară pentru construirea de roboți. Port-urile disponibile pe un 

Expansion Hub au fost folosite de membri echipei pentru a conecta servo-uri, motoare, senzori 

și, desigur, bateria robotului.  

   Tema propusă anul acesta a fost studiată de membri echipei care au realizat o structură a 

robotului pe baza a trei componente principale: cea care asigură mișcarea pe planul solului (pe 

axele OX, OY, în jurul axei centrale și în jurul unui punct de la nivelul solului), cea care asigură 

ridicarea cărămizilor la o anumită înălțime și cea care asigură colectarea acestora.  

1. Pentru mișcarea robotului pe axele OX, OY, în jurul axei sale și în jurul unui punct de la 

nivelul solului echipa a folosit 4 roți Mecanum. Beneficiile aduse de aceste roți sunt 

libertatea mișcării, adică exact scopul principal al acestui task.  



2. În repetate rânduri, elevii au folosit motoare și servo motoare. Acestea sunt componente 

esențiale, fără de care niciun mecanism nu ar putea să se miște și să îndeplinească scopul 

său.  

3. Acel mecanism pe care se bazează întreg robotul este numit șasiu și reprezintă fundația 

tuturor celorlalte mexanisme. Pe șasiu sunt montate, de asemenea, și roțile Mecanum. 

Pentru ca toate tipurile de mișcare să poată fi realizate folosind roțile Mecanum, există 

anumite reguli ce trebuie respectate la construirea șasiului, de exemplu: centrele roților 

trebuie să formeze un pătrat și să fie situate în cele 4 colțuri ale acestuia. 

4. Unul dintre lucrurile pe care echipa le-a avut in vedere a fost păstrarea unei înălțimi cât 

mai reduse, urmând ca mecanismul de ridicare să se extindă și urmărind ca acesta să fie 

cât mai plat în faza lui neextinsă.  

5. Robotul se bazează, de asemenea, pe libertatea de gândire și pe creativitatea ideilor 

membrilor echipei. Astfel, ideile au fost deseori puse în practică prin folosirea proiectării 

și printării 3D a pieselor necesare, care nu numai că sunt unice, dar sunt și mult mai 

ușoare decât cele metalice și oferă astfel încă un avantaj al folosirii lor.  


