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● CINE SUNTEM?
Suntem şase elevi din cadrul Colegiului Naţional “Ferdinand I” Bacău, inteligenţi, entuziaşti, pasionaţi de robotică, şi cu dorinţa de a 
face performanţă. Munca în echipă, spiritul antreprenorial şi rezolvarea de probleme sunt doar câteva dintre abilităţile pe care 
noi le dezvoltăm. Ne dorim să participăm la cât mai multe competiții de robotică pentru a evolua, a căpăta experiență şi a aplica 
cunostiinţele de fizică, matematică şi informatică la nivel practic.

• Introducere 
Scopul participării la realizarea acestui proiect l-a constituit încurajarea exprimării creativității digitale, orientarea spre învățarea și 
aplicarea științelor teoretice (STEM) prin metoda descoperirii. Motivarea a reprezentat șansa de a acumula cunoștințe, încredere și 
abilități de cercetare, de aplicare, de viață.
Îmbinarea ideii de control și deplasare in aer, utilizând un sistem automatizat, cu  noțiuni de informatică, matematică, mecanică, fizică a 
condus la realizarea proiectului Pompierul Viitorului.
Prototipul construit de noi se bazează pe o placă Apm 2.8

• Prezentarea obiectivelor lucrării
• Crearea unui cadrul de lucru educațional, de tip STEM (îmbinarea cunoștințelor de programare, matematică, fizică)
• Stimularea și încurajarea implicării în dezvoltarea de proiecte tehnice, în rezolvarea de sarcini complexe într-un mod creativ
• Stimularea și încurajarea implicării în dezvoltarea de proiecte cu impact social
• Încurajarea spiritului de echipă, a împărtășirii de experiențe și cunoștințe
• Inițierea unei colaborări  în domeniul roboților, al dronelor și al informaticii cu Smart Cluster Bacău și cu specialiști din 

domeniul ISU de la Bacău pentru a descoperi cele mai bune soluții, pentru a îmbunătății ideile pe care le aveam, dar și a aduce 
unele noi.

• Realizarea unui Pompier Zburător



• Rezumatul proiectului
Scop: Construcția unei drone autonome care să ușureze munca pompierilor.
Motivare:

• Șansa de a acumula cunoștințe, încredere și abilități de cercetare, de aplicare, de viață 
• Șansa de a construi o dronă autonomă

Metodele care stau la baza lucrării:
• STEM reprezintă un concept educațional ce se bazează pe ideea de educare a elevilor în patru domenii: știință, tehnologii, 

inginerie și matematică, folosind o abordare multi-disciplinară și aplicată. STEM integrează aceste cunoștințe într-o paradigmă 
de învățare coerentă bazată pe aplicații din lumea reală, empirică, ținând cont de vârsta și cunoștințele elevilor 

• Metoda de a lucra cu softuri și platforme prin învățarea cu demo-uri și tutoriale video 
• Metoda de învățare prin descoperire. 

Informații referitoare la realizarea lucrării:
• Pompierul Viitorului este o dronă autonomă care ușurează munca pompierilor.  Drona primește comenzi de la pilotul 

acesteia(mișcare/alte comenzi).Creierul dronei este o placă Apm 2.8 care controlează cele 6 motoare.Printr-un recever (Fs-IA10B) 
drona face conexiunea cu controllerul piloului. Drona este dotată cu:

• 1 camera Go Pro (imagini LIVE)  + 2 camere FPV 
• Un senzor termal (pentru a afla mai ușor dacă există persoane în viață sub construcțiile dărâmate)
• Un senzor ultrasonic(pentru evitarea unui accident cu o păsări/obiecte etc în timpul zborului)
• Statii radio (pentru comunicarea cu persoanele aflate în pericol)
• O minge Elide-Fire(pentru stingerea unui incendiu mai mic)



• Ham (pentru a lua persoanle/victimele)
• Senzor de gaz (pentru măsurarea nivelului de dioxid de carbon)
• 6 motoare
• Rezultatele experimentale

• Drona autonomă, autentică, modernă, inteligentă, sigură
• Salvarea persoanelor in pericol

• Stingerea micilor incendii
•Anexe
               Ajutor

În realizarea proiectului nostru ne-am bucurat de experiența și de îndrumările domnului inginer Cătălin Măgirescu pentru reușita 
punerii în practică a ideilor, pe partea tehnică și de programare.


