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SISTEM DE SUPRAVEGHERE UTILIZÂND 

SENZORI PIR ȘI ARDUINO 
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REZUMAT. Această lucrarea are ca scop realizarea unui proiect pe baza unui sistem de supraveghere realizat pentru 

o locuință uzuală, cu ajutorul unei plăci de dezvoltare ArduinoMega, cu senzori PIR pentru detectarea 

împrejurimilor încăperilor, cu comutatoare magnetice ce au ca rol activarea alarmei printr-un sunet generat de 

buzzer în caz de intrare a unei persoane străine, precum și folosirea unui keypad ce are ca rol setarea unei parole 

de către utilizator când acesta nu este în clădirea respectică. 

Cuvinte cheie: Arduino, senzori PIR, Software, Harware 

ABSTRACT. This paper aims to carry out a project based on a surveillance system made for a common home, 

made with the help of an Arduino Mega development board, with PIR sensors for detecting the surroundings of 

the rooms, with magnetic switches whose role is to activate the alarm by sound generated by buzzer in case of 

entry of a foreign person, as well as the use of a keypad whose role is to set a password by the user when he is 

not in that building 
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1. INTRODUCERE 

Din punct de vedere al definiției, “supravegherea” 

reprezintă monitorizarea atentă a unei persoane sau a 

a unui obiectiv, pentru prevenirea sau observarea unei 

infracțiuni. Prin urmare, un sistem de supraveghere 

video reprezintă un mijloc electronic de monitorizare 

a unei persoane sau a unui obiectiv. 

În această lucrare am descris modul de imple-

mentare a unui sistem de supraveghere dezvoltat cu 

ajutorul unei plăcuțe ArduinoMEGA și a senzorilor 

de mișcare PIR [1, 2].  

La început au existat decât sisteme de supra-

veghere pentru exterior. În jurul nostru există o 

mulțime de lucruri ce le folosim zi de zi, dar fiecare 

dintre ele au o mare poveste, unde astăzi noi suntem 

în siguranță datorită camerelor de supraveghere 

video, dar și faptul că în spatele acestor obiecte au fost 

depuse o muncă stăruitoare, muncă în care nu a fost 

realizată de o singură persoana, ci de o întreagă 

echipă. Apariția sistemelor de supraveghere virtuala a 

început la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru 

asistarea responsabililor închisorii să descopere 

metodele de evadare a prizonierilor. 

La mijlocul secolului XX, camerele de supra-

veghere s-au extins încât să devină incluse și în 

securitatea proprietăților dar și a personalului. Costul 

astronomic al primelor sisteme de supraveghere, au 

fost bazate pe camerele foto și video tradiționale pe 

bază de argint, fiind limitate doar pentru folosința 

clădirilor guvernamentale, bănci dar și cazinouri. 

Teoria din spatele acestor sisteme de supraveghere 

video a fost fondată pe baza a 4 factori care sunt 

folosiți și în momentul de față.  

Aceștia sunt: 

a. Intimidare/ Descurajare; 

b. Eficiență; 

c. Capabil de protectie; 

d. Detecție. 

2. DESCRIEREA SISTEMULUI 

HARDWARE 

2.1  Senzorii PIR 

Senzorul de mișcare PIR este ideal pentru 

detectarea mișcării. Acesta poate detecta mișcarea 

bazată pe schimbări în lumina infraroșie din mediul 

în care este amplasat. 

În primul rând, vom explica cum funcționează 

acest tip de senzor: atunci când un corp ce emite 

energie termică într-o formă de radiație infraroșie, de 

exemplu corpul uman sau animal, va intra în raza 

senzorului PIR, acesta va detecta o mișcare. De aici 

vine și numele senzorului pasiv infraroșu (PIR). 

Acest senzor nu emite nicio energie pentru detectarea 

ființelor aflate în mișcare, ci doar detectează energia 

emisă de către acestea, printr-un senzor piroelectric.  

Modulul este acoperit de un capac format din 

lentile Fresnel ce concentrează semnalele infraroșii 

pe senzorul piroelectric (figura 1). 
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Fig. 1. Senzor de de mișcare PIR 

2.1. Ecran LCD 

În figura 2 este prezentat un display-ul LCD de 

20x4 caractere, el fiind un model de bază și este foarte 

frecvent utilizat în diferite dispozitive și circuite. 

Aceste module sunt preferate peste șapte segmente și 

alte Led-uri cu mai multe segmente. Acest LCD are 2 

registre și anume, Comandă și Date, unde acesta este 

un controler LCD standard HD44780. 

Despre acest controler de afișare cu matrice 

punctuală HD44780 display cu cristale lichide si 

driver LSI cu display alfanumeric, precum și 

caractere speciale și simboluri. 

El poate fi configurat pentru a conduce un ecran 

cu cristale lichide cu matrice de puncte sub controlul 

unui microprocesor pe 4 sau 8 biți. 

Deoarece toate funcțiile, cum ar fi display-ul 

RAM, generarea caracterelor și driverul de cristal 

lichid, necesar pentru a conduce matricea de punct a 

displayului de cristal lichid sunt furnizate intern pe un 

singur cip, un sistem minim ce poate fi realizat 

interfată cu acest controler/ driver. 

Un singur HD44780U poate afișa pana la o linie 

de 8 caractere sau două linii de 8 caractere. 

HD44780U are o compatibilitate a funcției PIN cu 

HD44780S ce permite utilizatorului să înlocuiască cu 

ușurință un LCD-II cu HD44780U. 

Generatorul de caractere ROM al HD44780U 

este extins pentru a genera 208 de 5 X 8 fonturi de 

caractere punct și 32 de 5 X 10 fonturi de caractere 

pentru un total de 240 de fonturi de caractere diferite.  

2.2. Breadboard 

Breadboardurile sunt panouri fără lipire sunt 

foarte populare în rândul studenților și în educația 

tehnologică. Tipurile mai vechi de panouri nu aveau 

această proprietate. Pentru un contactul optim al 

firelor, alcătuirea conexiunilor interne este realizată 

prin placarea cu aliaj de bronz și nichel. Breadboardul 

folosit este cu 830 puncte (figura 3). 

 
 

Fig. 2. Ecran LCD 

 

 
 

Fig. 3. Breadboard cu 830 puncte 

2.3. Sursa de alimentare 

Sursa de alimentare necesară este de la 2.7V la 

5.5V, controlerul LCD standard HD44780U fiind 

potrivit pentru orice produs portabil cu baterie ce 

necesită disipare a puterii reduse .  

Sursa de alimentare se introduce în breadboard 

prin intermediul pinilor aflați pe spatele sursei. 

Aceasta este special proiectată pentru alimentarea 

linilor de pe breadboard marcate cu culorile roșu (+) 

și albastru (-).  

2.4. Arduino MEGA 2560 

Plăcile originale Arduino au fost create de către 

Smart Projects care este o companie italiană.  

Unele plăcuțe sunt proiectate de companiile 

Adafruit Industries și SparkFun Electronics care sunt 

americane. Până la această dată au fost create în scop 

comercial șaisprezece versiuni, printre care: Arduino 

Diecimila, Arduino MEGA 2560 R3, Arduino Uno, 

Arduino Duemilanove, Arduino Leonardo, Arduino 

Nano, Arduino Mega, Arduino Due, LilyPad Arduino, 

Arduino Yun. Fiind o componentă hardware, Arduino 

poate funcționa fie conectat la alte sisteme electronice, 

fie conectatat la un calculator, oferind astfel utiliza-

torului posibilitatea accesării datelor furnizate de 
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dispozitivele de intrare, fie ca un sistem independent 

(ca un robot). 

Arduino este o placă de dezvoltare hardware 

open-source utilizată pentru proiectare și construirea 

dispozitivelor ce interacționeaze cu lumea reală, 

îndeplinind sarcinile și necesitățile oricărui utilizator. 

Arduino poate să citească cu ajutorul pinilor de 

intrare semnalele oferite de anumite dispozitive, 

precum comutatoare sau senzori și poate transmite 

către ieșire comenzi diferitelor sisteme de acționare, 

pompe, motoare, etc.   

Arduino a dezvoltat mai multe versiuni de plăci, 

ele fiind diferențiate prin structura hardware și tipul 

de microcontroler utilizat. Pentru realizarea acestui 

proiect s-a folosit placa de dezvoltare Arduino Mega 

2560, ce are în componentă sa un microcontroler 

Atmega2560, precum și o placută Uno [2, 3, 4].  

2.5. Specificații Arduino Mega 2560: 

Această placa dispune de 54 de pini digitali pentru 

intrare/iesire și 16 pini pentru prelucrare de semnale 

analogice.  

Unii dintre pini pot avea funcții multiple, realizând 

semnale pentru diferite interfețe de comunicație 

(UART, SPI, I2CPinii Serial sunt folosiți pentru recepția 

(RX) și transmisia (TX) datelor seriale TTL. Acesti pini 

sunt conectați la pinii corespunzători ai plăcii Mega 

2560 ce au ca rolul de convertor USB/TTL Serial Chipo 

intensitate a curentului de minim 0.25A, sau când placa 

trebuie să alimenteze periferice mari consumatoare, 

precum ar fi motoarele.     Pinii Serial sunt folosiți pentru 

recepția (RX) și transmisia (TX) datelor seriale TTL.  

Acesti pini sunt conectați la pinii corespunzători 

ai plăcii Mega 2560 ce au ca rolul de convertor 

USB/TTL Serial Chip (figura 4). 

 
Fig. 4. Plăcuța Arduino Mega 2560 

3. DESCRIEREA SISTEMULUI DE 

CONTROL (SOFTWARE) 

Placa de dezvoltarea Arduino poate fi programată 

de către un utilizator printr-un software dezvoltat 

chiar de aceștia, denumit Arduino IDE [3 ].  

Plăcile oferă utilizatorului pini I/O, analogici și 

digitali, ce pot fi integrați cu o diversă gamă de plăci 
numite scuturi și cu diferite circuite. De asemenea, 

plăcuțele dispun de interfețe de comunicații seriale, 
chiar USB pe anumite modele, care permit încărcarea 

programelor din calculatoarele personale.  

Arduino IDE este un software open-source scris 
în limbajul de programare Java, C, C++ și poate 

funcționa pentru o mare varietate de sisteme de 
operare precum: Linux, Windows, MacOS. Princi-

palul scop este scrierea și compilarea codului în 
modulul Arduino. Acesta conține pe langă multe 

altele, un editor de tip text pentru scrierea codului, un 
compilator ce verifica codul , o zona de mesaje pentru 

afișarea eventualelor erori și o bară de instrumente cu 
funcțiile specifice. Programele scrise în Arduino IDE 

poarta denumirea de „schițe” și au extensia “.ino”. 
Limbajele de programare utilizate pentru scrierea 

codurilor sunt “C” si “C++” [4, 5]. 
După scrierea codului și compilarea acestuia, 

programul este încărcat in modulul plăcii de 
dezvoltare Arduino. Realizarea conectării cu placa 

Arduino se face prin intermediul unui port COM, care 

trebuie selectat înainte ca programul să fie încărcat. 
Citirea datelor de intrare sau de ieșire in timp real se 

realizează cu o funcție din bara de instrumente 
denumită Serial Monitor. Versiunea de software 

utilizată în acest proiect este Arduino 1.8.12. 

4. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  

În aceast capitol se va prezenta diagrama finală. 
Piesele necesare pentru realizarea schemei sunt: 

• Placă Arduino MEGA 2560 
• Placă Arduino Uno (pentru controlul luminii) 

• Modul LCD Display 20x4 cu backlight 
albastru și interfață I2C 

• Buzzer 
• Ceas microcristal în timp real  

• Servo HS-311 
• Modul releu de 5V cu 4 canale 

• 2x Modul senzor PIR HC-SR501 

• 2x Breadboard HQ cu 830 puncte 
• 2 x Potențiometru de 4.7k Ohm  

• Tastatură matriceala 4x4  
• Leduri roșii 

• Leduri verzi 
• Led RGB 

• 10x40 Pin mamă de 2.54mm 
• 10x40 Pin tată de 2.54mm 

• Fire pentru breadboard 
• 4x Rezistențe cu capacitate de 1 KOhm 

• Buzzer alarmă  
• 2x Contact uși magnetice  

• Camera IP D-LINK DCS-932L cu infraroșu, 

wireless și WPS 
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• Aparat de filmat-Sony Handycam 

• Modul HC-06 Bluetooth 

În primul rând înainte de a începe procesul de reali-

zare a proiectării trebuie ținut cont de disponibilitatea, 

de modul de lucru pentru fiecare piesă, precum și de o 

programare corectă a interaciunii acestor piese cu o 

placă Arduino MEGA 2560. Diagrama finală este 

realizată în Fritzing (Figura 5). Programul Fritzing 

permite posibilitatea proiectării PCB-ului prin plasarea 

de piese, straturi și rute. Dacă piesele nu există în 

biblioteca de componente Fritzing, se pot edita cu un 

editor de piese. Fritzing este o aplicație utilă de pro-

iectare PCB pentru pasionații de design, deoarece softul 

mai oferă și vederea dinamică precum și instrumente 

pentru personalizarea proiectelor electrice, ceea ce face 

Frizting o alegere de calitate pentru proiectarea și 

partajarea PCB-urilor. 

5. CONCLUZII 

Detectoarele de mișcare sunt o componentă vitală 

a sistemelor de supravegherea și securitate atât pentru 

locuințe cât și pentru diversele companii. Senzorul 

infraroșu pasiv PIR este cel mai utilizat senzor în 

detectoarele de mișcare. Senzorul PIR se adaptează 

optimal la detecția mișcărilor ce provoacă schimbări 

în poziționarea unghiulară față de el a corpurilor, 

atunci când ele se află în raza de acțiune a senzorului. 

Această temă a fost aleasă din dorința de a realiza un 

sistem de supraveghere cu scop didactic, practic și de 

actualitate, având în vedere utilitatea temei. 
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