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Abstract:Pentru a fi adoptate, tehnologiile mediului ambiental inteligent trebuie să folosească 

interfeţe avansate, care să permită personalizarea, accesibilitatea, sensibilitatea la context şi 

capacitatea de acceptare a altor interfeţe. Acest articol propune o metodologie de selecţie a unei 

astfel de interfeţe avansate - televizorul inteligent - care să poată asigura satisfacerea acestor 

cerinţe. Pentru aceasta se imaginează un scenariu specific unei case inteligente şi se analizează 

modul în care televizorul poate servi la îndeplinirea sarcinilor vizate. 

Cuvinte cheie: casă inteligentă, interfeţe inteligente, televizor inteligent 

Abstract: For intelligent environments to become broadly adopted, they need to employ 

advanced user interface technologies that have to provide support for personalization, 

accessibility, context-awareness and openness for 3rd-party contributions. This paper proposes 

a methodology of selection of such an advanced interface- intelligent TV- that is able to support 

each of these requirements. For this purpose a specific scenario for a smart house is created, 

analysing the way the TV can contribute to accomplish the targeted tasks. 
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1. Introducere 

        Mediul inteligent descrie un mediu fizic în care se întreţes senzori, actuatori (elemente de 

acţionare pentru executarea comenzilor), dispozitive de afişaj şi sisteme de procesare, integrate în 

obiectele din jurul nostru şi conectate printr-o reţea, sensibil la prezenţa oamenilor. 

Sistemele integrate într-un mediu ambiental inteligent necesită existenț a unor interfeț e uș or 

de utilizat, adaptate multiplelor aplicaț ii, capabile să preia ș i să afiș eze date de la diverse alte 

dispozitive precum PDA, laptop, etc. Interfeț ele utilizează tehnologii care trebuie să facă faț ă 

provocării de integrare a componentelor electronice active pe suprafeț e din ce în ce mai mari, 

cu calitate crescută ș i la costuri scăzute. De exemplu, în cazul televizoarelor, acest deziderat a 

fost realizat prin creș terea substratului de sticlă de la 320x400 mm
2
 în 1991 la 2x2 m

2
 astăzi. 

Substratul de plastic cu electronice organice va constitui noul pas în manufactură.  

 
Figura 1. Piaț a interfeț elor plate 
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Piaț a de interfeț e plate a depăș it deja piaț a semiconductoarelor (fig. 1), datorită cererii de 

dezvoltare a monitoarelor, afiș ajelor telefoanelor mobile dar mai ales datorită aplicaț iilor de 

televiziune.  

Evoluț ia către un mediu ambiental inteligent a stimulat evoluț ia tehnologiilor de afiș aj 

precum TFT-LCD (Thin-Film Transistor Liquid Crystal Displays) sau plasma (Plasma Display 

Panels- PDP), dar ș i noile tehnologii OLED (Organic Light Emitting Diodes).  

 

2. Metodologie  

 

  Metodologia propusă urmăreș te o sumă de parametri ce trebuie urmăriț i la alegerea unei 

interfeț e adecvate (televizor) pentru îndeplinirea sarcinilor propuse în scenariu, în contextul 

unei case inteligente dotată cu dispozitive de supraveghere ș i afiș aj, integrate într-o reț ea ș i 

conectate la Internet.  

 

Exemplu de Scenariu 

Dimineaț a la ora 7.30, când domnul Ionescu se trezeș te ș i se duce în bucătărie să ia micul 

dejun, televizorul porneș te cu emisiunea preferată radio, afiș ând în acelaș i timp pe ecranul 

împărț it în patru cadrane: o prezentare cu fotografii din ultimul concediu, starea vremii din 

ziua respectivă, starea traficului pe traseul obiș nuit către serviciu ș i eventuale sugestii de rute 

ocolitoare în caz de ambuteiaj. Acesta se stinge automat la ora 8.00. 

Soț ia domnului Ionescu în timp ce găteș te la  bucătărie, poate urmări diverse emisiuni TV 

simultan cu imaginea bebeluș ului, transmisă din dormitorul acestuia,  într-un colț  al 

ecranului. 

La ora 17.00, televizorul se deschide automat pe canalul de ș tiri preferat. 

Odată pe lună, prin acț ionarea telecomenzii universale ș i introducerea unui cod (ex. data 

naș terii) se realizează o video-conferinț ă cu medicul, pe acelaș i ecran de televizor. 

Acest articol stabileș te o metodologie de selectare a tehnologiei ș i echipamentelor necesare 

pentru ca acest scenariu să devină realitate. 

 

A. Dimensiunea 

 

      Primul parametru de selectare îl constituie dimensiunea ecranului, care este dată pe de o 

parte de distanț a până la acesta, dar ș i de ce se doreș te în ceea ce priveș te dimensiunea 

propriu-zisă a dispozitivului.  
Dimensiunea imaginii TV se alege în funcţie de acuitatea vizuală, de dimensiunile spaţiului în care se 

face vizualizarea şi de numărul de observări.  
Experimental s-a constatat că se obţin condiţii confortabile de vizualizare dacă imaginea este privită 

de la o distanţă de 5-8 ori mai mare decât înălţimea ecranului (tabelul 1).  
 

Tabel 1: Dimensiunea ecranului în funcț ie de distanț a de vizualizare 
Dimensiunea  

ecranului (inch) 

Distanț a  

de vizualizare (m) 

15–26 1.5-2.4 

26–32 2.4-3.5 

32–42 3.5-4 

42–55 >4 



În ceea ce priveș te dimensiunea propriu-zisă a dispozitivului, aceasta depinde de spaț iul 

disponibil pentru poziț ionarea acestuia. În scenariul imaginat, amplasarea televizorului pe 

perete ar constitui cea mai bună soluț ie (din motive de economie de spaț iu). 

 

B. Tehnologia de afiș aj 

       

      Pentru selectarea tipului de tehnologia ecranului se consideră cele trei variante utilizabile 

pentru ecranele plate: plasma, LCD sau OLED (CRT iese din discuț ie din cauza dimensiunii).  

Spre deosebire de televizoarele LCD, televizorul cu plasmă beneficiază de o serie de avantaje 

cum ar fi: diagonale mari de până la 380 de cm, luminozitate mai bună, gama de culori mai largă, 

nivel de negru mai profund (contrast mai bun), unghi de vizualizare de până la 178
o
 ș i timp de 

răspuns mult mai rapid. Potenț ialele dezavantaje ar fi: consumul electric mai ridicat care este 

proporț ional cu intensitatea scenelor afiș ate ș i durata estimată de viaț ă de aproximativ 

60.000 de ore (aproximativ 27 de ani de folosire la un timp mediu de funcț ionare de 6 ore pe 

zi). Această estimare indică punctul în care luminozitatea va fi scăzut la jumătate din cea 

iniț ială. De asemenea, dimensiunea pixelilor este mai mare (reducerea dimensiunii sub 0,3 mm 

este dificilă), luminozitatea scade în timp, greutatea este mai mare comparativ cu afişajele cu 

cristale lichide, iar consumul mediu de energie este mai ridicat decât cel al afişajelor cu cristale 

lichide. 

 

OLED-urile sunt o sursă de lumină rece, ceea ce implică o eficienţă foarte mare, comparativ cu 

becurile clasice,fiind mai eficiente chiar şi decât neoanele. O tensiune de doar 3-4 V este 

suficientă pentru ca un OLED să lumineze. 

 Deș i încă nu este destinat producerii în masă, OLED prezintă multe avantaje:  

- în funcț ie de substratul folosit, acesta poate fi flexibil (Flexibil OLED sau FOLED),  

- contrast bun (atât cel dinamic cât ș i cel static) contrast alb-negru de 5000: 1  

- unghi larg de vizionare (deoarece pixelii emit lumină), culorile rămânând intacte chiar la 

unghiuri apropiate de 90 de grade (scală de culoare de 80%) 

- lipsa filtrului de culoare ș i a iluminării de fundal. 

- timp de răspuns mai mic decât la ecranele LCD (0.01 ms ce permite frecvenț a de 

reîmprospătare de 100.000 Hz faț ă de 1 ms cu frecvenț a de reîmprospătare de 1000 Hz la 

LCD) 

- consum în general mic (60-80% din consumul unui LCD) dar de trei ori mai mare în cazul 

afiș ării unei imagini pe fundal alb 

 Dezavantaje:  

- viaţa limitată a materialelor organice din care sunt confecţionate -14.000 de ore faț ă de 60.000    

la LCD 

- balanț a de culori 

- sensibilitatea la aer şi umezeală  

- preţul încă foarte mare 

Printre avantajele televizoarelor cu LCD se numără: rezoluț ia este mai bună decât cea a 

televizoarelor clasice sau cu plasma ș i sunt mai uș or de montat pe perete. De asemenea, 

televizoarele LCD sunt foarte bune pentru timpul zilei, au o claritate mai bună a imaginii în acest 

caz, pe când un televizor cu plasma este mai performant în imagine în timpul nopț ii. Ecranele 

LCD reflectă foarte puț in lumina, reuș ind să menț ină un anumit nivel de contrast chiar ș i în 



camerele foarte luminate fără a  fi afectat de strălucire. Unghiul de vizualizare este foarte mare, 

de 178
o
. 

 

C. Calitatea imaginii 

 

      Următorul criteriu de selecț ie îl constituie calitatea imaginii, având în vedere varietatea 

aplicaț iilor pentru care este folosit: întrevederea cu medicul, vizualizare filme, fotografii, etc. 

Parametrii care trebuie urmăriț i sunt:  

 

Contrastul: Raportul între strălucirea unui pixel aprins şi strălucirea unui pixel stins. Valorile 

tipice sunt: 500:1...5000:1  

 

Luminozitatea: acest parametru indică strălucirea imaginilor. În general s-a constatat că 

strălucirea optimă pentru imaginea TV trebuie să aibă o valoare mai mare de 200 Cd/m
2
(se 

ajunge până la 1500 cd/m
2
). 

 

Timpul de răspuns: Viteza de reacţie a afişajului la o comandă de schimbare a stării unui pixel 

 Timp de răspuns mai redus imagini în mişcare mai clare 

 Timp de răspuns ridicat efectul de umbră(“ghosting”), dispariţia cursorului 

 Valori tipice: 1 .. 8ms (se ajunge până la 0.01 ms) 

 

Rezoluț ia: numărul de pixeli distincţi pe cele două dimensiuni ( Full HD este de 1920 x 1080) 

 

Rata de reîmprospătare: minim 100 Hz (pentru a nu percepe imaginea ca tremurată) până la 

 600 Hz. 

 

Unghi de vizionare: unghiul în care se poate viziona imaginea ia valori de până la 178
o
. 

 

Raport aspect: Standardele uzuale prevăd pentru imaginea TV un raport de forma p=H/V=4/3. 
În ultimul timp, pentru televiziunea de înaltă definiţie, s-a propus un raport de forma p=H/V=16/9, 

considerându-se că o astfel de imagine are o mai mare profunzime. 
 

Tuner digital: Un tuner digital, denumit şi tuner ATSC sau tuner HDTV, este un receptor 

audio/video care permite televizorului să recepţioneze şi să afişeze semnale de televiziune 

digitală, în diferite formate:DVB-T/C/S/S2, MPEG2, MPEG4-AVC, H.264. 
 

Claritatea imaginii este un parametru pur subiectiv care exprimă modul în care este percepută o 

imagine prin senzaţiile pe care le provoacă omului. Ea defineşte o senzaţie globală legată de 

percepţia unei imagini şi include: o strălucire optimă, un contrast corect, o conturanţă bună şi o 

definiţie confortabilă pentru ochi (elemente prea fine pot să obosească ochiul), lipsa perturbaţiilor (în 

special a zgomotelor de tip “purici pe imagine”). 

 

Fidelitatea imaginii de televiziune reprezintă performanţa acesteia de a reda cât mai exact imaginea 

originală. În mod obiectiv, imaginea de televiziune prezintă destul de multe abateri faţă de cea 

originală, dar multe din ele sunt tolerate de ochi, uneori chiar fără a fi sesizate.  

În practică se apreciază mai uşor lipsa de fidelitate care determină aşa numitele perturbaţii şi 

distorsiuni ale imaginii TV. 



 

 

 

D. Conectivitate 

 

      Având în vedere necesitatea recepț ionării de semnal video preluat de la camera video 

instalată în dormitorul copilului sau la uș a de la intrare, televizorul trebuie să accepte semnal 

video de la surse externe (port pentru surse externe). Acestea sunt prezente în majoritatea 

televizoarelor LCD (porturi de intrare: DVI, VGA, LVDS, DisplayPort, S-Video, HDMI). 

Funcț ia wireless este necesară pentru a putea conecta televizorul la senzorii din casă, dar ș i la 

Internet pentru a putea accesa conț inut web. 

Transmiterea de conț inut video printr-o conexiune de tip wireless reprezintă o opț iune 

exclusivă pentru serviciile de tip IP, precum IPTV, Internet sau VoIP. Denumită și "Televiziune 

IP", IPTV utilizează tehnici de flux video pentru a furniza programe de televiziune sau video 

selectate, la cerere (VOD). Spre deosebire de transmisia pe cale aeriană sau prin cablu către un 

televizor, IPTV foloseș te protocolul IP ca mijloc de transport și presupune utilizarea unui IPTV 

set-top box pentru a decoda imaginile in timp real. În momentul în care un utilizator schimbă 

canalul sau selectează un program, un nou flux de conținut este transmis de la serverul 

operatorului direct către set-top box-ul utilizatorului. 

 

Ultimul standard de televiziune wireless este cunoscut sub denumirea de Wireless Home Digital 

Interface- WHDI, adoptat de multe companii precum Sony, Hitachi, Motorola, Samsung, Sharp 

ș i AMIMON. Concurentul principal al acestei tehnologii este Apple, care a dezvoltat Apple TV, 

ce utilizează un transmiț ător denumit AirPort Extreme. WHDI oferă o conexiune wireless 

fiabilă, care poate furniza date video cu rate de până la 3Gbps într-un canal de 40MHz în banda 

de 5 GHz fără licenţă, în conformitate cu reglementările de utilizare a spectrului de frecvenţe 

radio de 5GHz. Raza de acț iune este mai mare de 30 m, prin pereţi, iar întârzierea este mai mică 

de o milisecundă. WHDI este similar standardului WiFi ș i permite oricărui televizor din casă 

conectarea fără cabluri la un anumit furnizor de servicii. 

Principalele tipuri de conectori sunt:  

 Intrări HDMI pentru conectarea de dispozitive  precum playere de discuri, console de 

jocuri şi componente de antenă de satelit , camere foto, camere video şi laptopuri 

 Intrare video Composite 

 Intrări Scart (RGB) 

 Intrare AV RCA 

 Intrări Component 

 Intrare radiofrecvenţă  

 Intrare USB 2.0 

 Intrare PC (D-Sub cu 15 pini)  

 Slot pentru card PCMCIA 

 Conectivitate Bluetooth 

 Ieşire audio digitală (optică), ieș ire audio RCA 

 Intrare Ethernet 

 

E. Funcț ionalităț i 

 



     Un criteriu esenț ial pentru  selectarea unei tehnologii adecvate scenariului imaginat este 

complexitatea aplicaț iilor sau funcț ionalităț ilor dorite. În acest caz este necesară existenț a 

unei conexiuni la Internet ș i a unui tuner FM pentru recepț ionarea de posturi radio. 

Integrarea funcț ionalităț ilor wireless descrisă în scenariu este foarte complexă ș i necesită 

existenț a unui procesor integrat în televizor. Pentru a fi realizabil, există două variante:  

a. conectarea televizorului la un calculator sau laptop prin utilizarea unui adaptor wireless 

pentru televizor, care după instalarea unui software acceptă orice conț inut media de pe 

calculatorul gazdă cu o rezoluț ie de până la 1280x720 ș i o rată a cadrelor de până la 

30cps. Dezavantajele în acest caz sunt: reducerea calităț ii imaginii, necesitatea 

compatibilităț ii cu televizorul. Avantajele constau în gama extinsă de funcț ionalităț i 

care pot fi programate în laptop ș i proiectate apoi pe ecranul televizorului, care includ 

video-conferinț a, accesul la informaț ii preluate de pe Internet referitoare la starea 

vremii sau a traficului 

b. existenț a unui procesor integrat  

Pe piaț ă există deja televizoare cu procesoare integrate, care  se pot conecta la Internet pentru a 

viziona filme, fotografii digitale, starea vremii prin interfaț a touch screen sau naviga pe 

Internet. De asemenea, acestea pot încorpora funcț ii precum lumină ambientală, cititor de 

carduri ș i un webcam (extrem de important pentru întrevederea cu medicul). 

Pe lângă funcț ionalităț ile analizate, mai sunt ș i altele care îmbogăț esc experienț a 

utilizatorului: 

- 3D pentru reproducerea imaginilor 3D, se utilizează metoda redării secvenț iale de cadre 

Full HD x 2, imaginile fiind alternate cadru cu cadru, atât pentru ochiul stâng cât ș i 

pentru cel drept, la rezoluț ie Full HD 

- Iluminare led pentru ambianț ă 

- Oprire programabilă, căutare automată de programe, programare alarmă 

- Picture-in-picture necesar pentru vizualizarea simultană a bebeluș ului ș i a altor 

emisiuni TV 

 

F. Consum 

 

     Un alt criteriu care se poate urmări este consumul. Tehnologia Senzor Inteligent (Intelligent 

Sensor) adaptează luminozitatea ecranului la condiț iile de lumină din cameră, consumând astfel 

cu aproape 70% mai puț ină energie electrică. Senzorul inteligent foloseș te informaț iile de 

lumină, culoare ș i temperatură din mediul ambiant pentru a stabili luminozitatea ecranului, 

oferind imaginea optimă pentru un anumit moment. Ecranele LCD au un consum de putere mai 

mic decât ecranele cu plasmă de dimensiuni similare. 

 

3. Rezultate 

 

      În urma analizei cerinț elor identificate în scenariu, s-au selectat următoarele caracteristici 

tehnice pentru interfaț a video selectată – televizorul inteligent, listate în tabelul 2: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabelul 2. Caracteristicile tehnice ale interfeț ei video selectate 

 

Nr. 

crt. 

PARAMETRI DE 

SELECȚ IE 

SOLUȚ IE CRITERIU 

1 Dimensiunea 

(diagonală ecran) 

 

  26 inch/66 cm Necesitatea vizionării mai multor imagini 

pe acelaș i ecran. 

2 Tehnologia de 

afiș aj 

 

  LCD Avantaje faț ă de LED sau plasmă: 

rezoluț ia mai bună, permite un unghi de 

vizualizare foarte mare, de până la 178
o
, 

claritate mare a imaginii pe timpul zilei. 

3 Calitatea imaginii:  

Contrast dinamic 5 000:1 Pentru o calitate foarte bună a imaginii. 

Luminozitate 500 cd/m
2
 Strălucire optimă. 

Timp de răspuns 1 ms Imagini în miș care clare. 

Rezoluț ia 1920 x 1080 Imagine Full HD. 

Rata de 

reîmprospătare 

600 Hz Pentru a nu se percepe imaginea ca 

tremurată. 

Unghi de vizionare 178
o
 Pentru o calitate bună a imaginii având în 

vedere unghiurile de vizionare care 

variază considerabil din cauza diverselor 

alte activităț i desfăș urate în bucătărie.  

Raport aspect 16/9 Imaginea are profunzime mai mare decât 

la raportul de 4/3. Este un raport standard 

pentru televiziunea de înaltă definiț ie. 

Tuner digital DVB-T, DVB-C Permite televizorului să recepţioneze şi să 

afişeze semnale de televiziune digitală, în 

diferite formate (DVB-T/C/S/S2, MPEG2, 

MPEG4). 

4 Conectivitate  

Conexiune reț ea RJ45 Wireless Ready Conexiune Ethernet 

Conexiuni 

recepț ie/transmisie 

SCART 

HDMI 

Pentru recepț ie/transmisie semnale de 

diverse tipuri: analog, digital 

Intrări RF, Audio PC, AV, 

USB 2.0, component 

PC (D-sub 15 pini) 

Vizualizare fotografii sau filme, redare 

audio/video 

 

Ieș iri  

 

Ieș ire audio  digitală 

(optică) 

Sunet de calitate pentru aplicaț ia de 

videoconferinț ă. 



 Slot Slot card PCMCIA Vizualizare fotografii din concediu. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcț ionalităț i  

Imagine tri-

dimensională 

3D 

 

Redare filme 3D. 

Comunicare cu alte 

dispozitive 

Bluetooth 

 

Comunicare cu dispozitive precum 

imprimantă sau căș ti compatibile. 

Economie de energie Senzor inteligent 

 

Senzorul inteligent contribuie la economii 

de energie (adaptează consumul la 

condiț iile de luminozitate). 

Conexiune wireless Wireless AV link Permite conectare wireless la diverse 

dispozitive (Home Cinema, etc.). 

Interoperabilitate  DLNA 

 

Standardul DLNA permite 

interoperabilitatea cu alte dispozitive 

precum camera WiFi din dormitorul 

copilului. 

Conț inut web NetCast Necesar pentru furnizarea de conț inut 

media (vreme, trafic, etc.). 

Videoconferinț ă Cameră  Web 

integrată 

Realizarea de video-conferinț ă cu 

medicul 

 Imagini multiple Picture-in-picture Imagini multiple pe ecran. 

6 Consum  

  149 W Economisire costuri energie. 

 

4. Concluzii 

 

     Metodologia selectată permite parcurgerea unor paș i care vor conduce la selectarea unui 

televizor ca interfaț ă cu tehnologiile ce populează o casă inteligentă. Rolul acestei metodologii 

este de a uș ura alegerea în funcț ie de specificaț iile dorite de fiecare utilizator în parte. 

Eficienț a utilizării unei astfel de metodologii constă în aceea că, de la un pas a altul, decizia de 

alegere devine mai uș oară prin reducerea progresivă a variantelor existente pe piaț ă ca urmare 

a filtrării lor prin prisma parametrilor cheie ai unei astfel de interfeț e inteligente. 
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