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Obiectivele lucrării

 Șah – joc al minții, sport;

 Regulile jocului de șah – multe, complexe, 
necesită timp;

 Jocuri de societate inteligente – șahul, 
rezolvarea cubului Rubik, jocul de go;

 Tablă de șah inteligentă – sistem incorporat, 
determină mutarile posibile ale pieselor ridicate 
și contorizează timpul de joc. 
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Cerințele grupului țintă
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Gestionarea funcționalităților

parțiale ale tablei de șah inteligente 
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Schema bloc a tablei de șah 

inteligente
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Realizarea fizică a tablei de șah 

inteligente

Proiectare în mediul FreeCAD
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Realizarea fizică a tablei de șah 

inteligente - continuare

Tablă realizată fizic

8



Structura software simplificată
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Organizarea aplicației software
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Abordarea regulilor jocului de șah

-continuare-

 Mutările posibile ale regelui – detectarea amenințării de “șah”
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Teste efectuate pe parcursul

realizării proiectului
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Teste efectuate pe parcursul 

realizării proiectului - continuare
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Contribuții personale 

 Proiectarea și realizarea schemei hardware a sistemului;

 Scrierea bibliotecilor de funcții pentru configurarea modulelor și
implementarea regulilor jocului de șah, pornind de la indicațiile
prezentate în foaia de catalog a microcontrolerului ATmega2560 și
folosind o bibliotecă existentă pentru controlul LED-urilor WS2812C;

 Proiectarea și realizarea structurii fizice care încapsulează circuitul
electronic al tablei de șah;

 Efectuarea testelor asupra montajului hardware (cu ajutorul
multimetrului și al simulatorului Proteus) și introducerea unei metode
folosite pentru depanarea codului (prezentată în diapozitivele
anterioare).
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Concluzii

 Toate funcționalitățile tablei de șah sunt realizate 
în timp real;

 Structura de tip fagure – nu permite pătrunderea 
radiației optice decât pe câmpul destinat;

 Depanarea codului – facilitată prin reprezentarea 
informațiilor într-o manieră similară cu cea dorită
a fi obținută pe tabla fizic realizată.
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Vă mulţumesc!!!
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