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Preambul – Motivarea solicitării atestatului de abilitare în 

Inginerie Electrică 
 

Într-o realitate cotidiană caracterizată de o continuă schimbare, esența existenței este 

dată de adaptarea la context. Și cum nimic nu se schimbă mai repede ca tehnologia, 

persoanele care lucrează în acest domeniu trebuie să aibă capacitatea de adaptare cea mai 

rapidă. În momentul în care dorești să explici, să îndrumi și să-i înveți și pe alții, această 

capacitate rapidă de adaptare trebuie să fie dublată de vocația de a preda. Pe scurt, tot ceea ce 

am scris mai sus se îmbină, armonios și cursiv, în profesia de dascăl universitar în științe 

tehnice. 

Meseria de profesor universitar, prin contactul nemijlocit cu studenții, are, pe lângă 

importanța ei, un farmec aparte. Te obligă, dar te și răsplătește. Te obligă să stai la curent cu 

noutățile în domeniu; sa-ți adaptezi discursul la un public diferit an de an; să-ti refaci notițele 

de curs; să ai răbdarea să explici fiecăruia, de fiecare dată, și încă o dată; să te strădui să 

transmiți cunoștințele tale către alte minți, diferite de a ta; să găsești modalități adecvate 

pentru evaluarea acestor cunoștințe, să înveți să scrii cărți pentru a putea fi înțeles. Te 

răsplătește, infinit mai mult, prin zâmbetul si privirea celor care au înțeles explicația; prin 

plăcerea de a răspunde întrebărilor venite din sala de curs; prin satisfacția unei note maxime 

pe care o dai la examen; prin bucuria din ochii absolvenților și ai părinților acestora. 

Dar ”Teoria sine praxis...”...în inginerie, studiile teoretice trebuie dublate de 

experimentele practice. Pe lângă orele de curs și laborator, cercetarea științifică ocupă un loc 

important în activitatea unui profesor universitar. Ideile sunt transpuse în practică prin orele 

de simulări, încercări, dezvoltare de modele și circuite care, într-un final, dau rezultatele 

multașteptate. Rezultate care, de cele mai multe ori, te fac să-ți redefinești premisele și să o 

iei de la capăt. Dar te obișnuiești repede! Satisfacția unei lucrări publicate te face să uiți 

”chinurile facerii” și să fii nerăbdător sa ajungi la conferința unde susții lucrarea sau să ai 

acces la revista care ți-a publicat-o, sau să aștepți cu sufletul la gură eliberarea brevetului de 

invenție! Aceste satisfacții profesionale se regăsesc pregnant în activitatea doctorală dedicată 

absolvenților cu aptitudini de cercetare. 

Mediul academic te învață că ideile dau cele mai bune roade doar în echipă. Ideile 

pentru lucrările de licență sau disertație ale studenților, ideile pentru contractele de cercetare 

cu mediul privat și cele pentru proiectele naționale și internaționale, cu parteneri naționali sau 

internaționali, toate te fac să lucrezi împreună cu alți colegi, într-o echipă. Transpunerea 

ideilor într-un plan de proiect, scrierea și realizarea acestui proiect te învață că interacțiunea 

cu ceilalți nu este doar o componentă socială, ci este și o importantă componentă a 

progresului tehnologic. Iar ordonarea ideilor și activităților din cadrul unui proiect de echipă 

trebuie asumată de către un coordonator, care îndeplinește rolul de interfață intra-grup, 

precum și de interfață în relațiile echipei cu exteriorul. Coordonatorul de proiect, numit în 

cuvintele de astăzi managerul proiectului, are capacitatea de a-și asuma responsabilitatea 

desfășurării și finalizării proiectului, atât în nume personal, cât și colectiv, pentru întreaga 
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echipă. Prin atitudinea și implicarea lui, fiecare membru al echipei conștientizează atât 

responsabilitatea individuală, cât și cea colectivă. Iar bucuria reușitei este savurată infinit mai 

plăcut în echipă... 

Concis, paragrafele de mai sus prezintă experiența academică a candidatului, ce va fi 

detaliată în cele ce urmează. De la primul curs ținut ca și profesor suplinitor la un liceu tehnic 

clujean, trecând apoi la primele laboratoare ca asistent universitar și ajungând la primele 

cursuri ca șef de lucrări, o dată cu coordonarea primelor lucrări studențești de licență. De la 

prezentarea primului articol acceptat la o conferință, trecând prin cele publicate în reviste și 

ajungând, apoi, la paginile care au văzut lumina tiparului. De la emoția acordării primului 

brevet de invenție la emoția împărtășită cu studentul îndrumat la disertație, în momentul 

susținerii. De la bucuria premiilor pentru rezultate ale cercetării, a bucuriei întregii echipe 

pentru un proiect câștigat și finalizat, la satisfacția ”profesorului de suflet” sau a ”profesorului 

Bologna”al unei întregi promoții de studenți. 

În contextul prezentat, proiectele cele mai complexe, sub aspectul formării valorilor 

prin cercetare științifică, se regăsesc în activitatea școlii doctorale, în care binomul 

”conducător de doctorat – doctorand” poate genera performanța ce contribuie la dezvoltarea 

cunoașterii în domeniu. Acest lucru motivează ambele categorii de parteneri, iar în timp, 

rezultatele contribuie la comunicarea științifică internațională și, implicit, la creșterea 

prestigiului Universității. 

Prezența candidatului în comisii pentru acordarea titlului de doctor în inginerie, 

precum și îndrumarea tinerilor cercetători din cadrul colectivului de Măsurări Electrice al 

Departamentului de Electrotehnică și Măsurări, dar și din alte Departamente ale Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, aduce un argument în plus la solicitarea atestatului de abilitare. 

Acesta va avea un puternic impact pozitiv asupra dezvoltării activității academice de predare, 

de cercetare științifică, de management și de tutoriat a candidatului, cercetarea doctorală 

reprezentând o muncă a echipei candidat – îndrumător. Totodată, dobândirea atestatului de 

abilitare va crește capacitatea de cercetare și vizibilitatea Departamentului de Electrotehnică 

și Măsurări, și nu în ultimul rând, va spori și capacitatea de atragere de noi proiecte, contracte 

și finanțări pentru Universitate. 
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Direcții și competențe profesionale. Domenii de competență 

complementare Ingineriei Electrice 
 

Candidatul a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Universității Tehnice din Cluj-

Napoca, specializarea Electrotehnică Generală, obținând diploma de inginer electric în anul 

1999 ca și șef de promoție (lucrarea de diplomă realizată la Institut fuer Werkzeugmaschinen 

der Universitaet Stuttgart, Germania – program Socrates-Erasmus), concomitent cu diploma 

de licențiat în sociologie, specializarea Sociopsihopedagogie/Sociologie, la Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, in anul 1998. O continuare firească a reprezentat-o obținerea 

diplomelor de master/studii aprofundate în specializările Metrologie şi Instrumentaţie (2000) 

și Sociopsihopedagogie/Comunicare Socială (1999). 

Primul contact cu catedra a fost în toamna anului 1999, ca și profesor suplinitor la 

liceul cu profil tehnic Grupul Şcolar „Traian Vuia” din Cluj-Napoca, pe durata unui semestru 

(septembrie 1999 – februarie 2000), printre disciplinele predate numarându-se și Măsurările 

Electrice și Electronice. Tot în această perioadă, se înscrie la doctorat și ia contact cu primele 

contracte de cercetare științifică, în calitate de membru al echipei de cercetare. 

Din februarie 2000 candidatul a acces în învățământul universitar, angajându-se ca și 

preparator universitar în cadrul Catedrei de Măsurări Electrice a Facultății de Inginerie 

Electrică din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fiind responsabil cu lucrările de 

laborator la disciplinele de Măsurări Electrice și Electronice. Urmând pașii carierei 

universitare, din 2005 devine și titularul cursului de Fiabilitate (actualmente Calitate și 

Fiabilitate). 

O componentă importantă a stagiului de doctorat al aplicantului a constituit-o 

oportunitatea dezvoltării tezei și în cadrul internațional, concretizată prin burse, stagii de 

studiu, de profesor invitat sau cursuri la Universități de prestigiu din străinătate (National 

Technical University of Athens, Grecia – 2000; Tampere International Center for Signal 

Processing, Tampere University of Technology, Finlanda - 2001; Delft University of 

Technology, Olanda – 2002; Institut fuer Werkzeugmaschinen der Universitaet Stuttgart, 

Germania – 2004, 2006; Ajou University, Suwon, Coreea de Sud - 2005). Tot în această 

perioadă, înscriindu-se în linia preocupărilor academice de cercetare, remarcăm implicarea 

activă, ca membru în echipă, la 18 contracte sau proiecte de cercetare științifică, din care 

amintim câteva, cu subiecte în domeniul tezei de doctorat: Program de pregătire 

postuniversitară prin studii aprofundate şi doctorat „Sisteme avansate de măsurare şi 

procesarea semnalelor” / Post-graduated education program for master and doctorate 

„Advanced Measurements Sistems and Signal Processing”. Contract CNCSIS 40626 2000-

2002, Contract de cercetare între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi MultiPRO vof 

(Olanda), având ca obiect activităţi de cercetare în domeniul tehnologiei senzorilor şi 

dezvoltare de algoritmi în domeniul procesării semnalelor 2005–2006 și Cercetări privind 

tehnici de recuperare şi prelucrare a informaţiei de măsurare în circuite şi sisteme electrice, 

Contract CNCSIS 33385/29.06.2004, continuare 2005-2006. 
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Un moment remarcabil al carierei universitare a candidatului l-a constituit acordarea 

titlului de Doctor în Inginerie Electrică (Ordinul Ministrului nr. 4871 din 7 August 2006), cu 

mențiunea Magna cum Laude, în urma susținerii tezei cu titlul ” Contribuţii la dezvoltarea 

tehnicilor de detecţie sincronă şi aplicaţii”. Obținerea titlului academic de conferențiar 

universitar, în anul imediat următor (2007), a venit ca o confirmarea a experienței de predare 

și cercetare dobândite și a oferit oportunitatea pentru următorii pași: conducerea colectivelor 

de cercetare și implicarea și coordonarea lor în cadrul proiectelor și contractelor de cercetare 

științifică sau de dezvoltare instituțională și de formare a resurselor umane. 

Temele contractelor/proiectelor au fost alese atât din domeniile de cercetare de interes 

ale candidatului, dar și din interacțiunile acestuia cu alte instituții educaționale (universități, 

institute de cercetare, licee tehnice), precum și cu agenți economici (firme pentru aparatură și 

echipamente de laborator, firme de producție industrială, firme de formare profesională), atât 

din țară, cât și din străinătate. În acest sens, un real folos l-au constituit participările la 

conferințele internaționale, sau vizitele de studiu și stagiile de profesor invitat la alte 

universități din țară sau din străinătate (National University of Singapore 2009, HAMK 

2011). 

Un punct important al dezvoltarii și implicării în contractele de cercetare l-a constituit 

partea de inventică, începută încă din anii studiului la lucrarea de doctorat. Până în prezent, 

de-a lungul a zece ani, activitatea de inventică s-a concretizat în: 

 depunerea a 14 cereri de brevete de invenție (din care 3 în calitate de prim-

autor) 

 4 brevete de invenție acordate (celelalte 10 cereri fiind în cursul procesului de 

evaluare) 

 115 de premii (medalii de aur, medalii de argint, diplome de excelență, premii 

speciale, trofee) acordate pentru participarea și activitățile de la prestigioase 

saloane internaționale și naționale de invenții (Geneva, Bruxelles, Moscova, 

Zagreb, Budapesta, Taipei, Seoul, Varșovia, Nuremberg, Sevastopol, 

Chișinău, București, Iași, Cluj-Napoca) 

Din enumerarea celor de mai sus, ne sunt relevate direcțiile de cercetare și predare ale 

candidatului: 

 Măsurări Electrice și Electronice, Procesarea Semnalelor de Măsurare 

 Fiabilitate și Testare 

 Automatică, Monitorizare și Control de Proces 

Preocupările de cercetare au avut la bază formarea candidatului din perioada de 

doctorat, dar și contractele de cercetare în care acesta a fost implicat (30 de contracte), mai 

ales cele patru contracte de cercetare câștigate prin competiție, în care a fost director sau 

responsabil de proiect. Rezultatele și experiența acumulate de-a lungul acestor cercetări din 

perioada post-doctorală (iunie 2006 – prezent) s-au materializat în 4 brevete de invenție, alte 

10 cereri de brevet depuse la OSIM, 7 cărți și 94 de articole științifice publicate în reviste 

internaționale / naționale sau prezentate la conferințe internaționale de prestigiu. Nu este de 
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neglijat nici activitatea de îndrumare a studenților pentru realizarea lucrărilor de licență și 

disertație, sau implicarea activă în temele de cercetare ale unor doctoranzi din colectivul de 

Măsurări Electrice, activitate vizibilă prin lucrările științifice rezultate ca urmare a acestor 

colaborări. Experiența dobândită este valorificată și ca recenzor/editor la reviste științifice de 

prestigiu sau la conferințe științifice internaționale de largă recunoaștere. 

Dubla specializare a candidatului (Inginer Electric - Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca, Facultatea de Electrotehnică – 1999 și Licenţiat în Sociologie - Universitatea Babeş-

Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie – 1998), precum și absolvirea Liceului 

de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, i-au permis o abordare interdisciplinară 

a temelor și subiectelor de cercetare, aducându-le acestora componenta de complementaritate 

(Inginerie Electrică + Calculatoare + Energie Verde). Nu în ultimul rând, calificările obținute 

ca Manager de proiect și Consilier orientare privind cariera i-au permis organizarea 

riguroasă a proiectelor științifice, dar și a procesului didactic, candidatul având o contribuție 

remarcabilă (10 articole la conferințe internaționale) în domeniul Managementului și Calității 

în Învățământul Superior. Iar interesul activ manifestat în domeniul Inventicii, pe lângă 

brevetele și premiile obținute și cererile de brevet depuse, este valorificat și din poziția de 

Consilier Educaţie Proprietate Intelectuală (Educaţie, Relaţii Internaţionale) în cadrul 

Departamentului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării al Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca. 

Competențele de cercetare ale candidatului, dezvoltate de-a lungul carierei 

universitare, pot fi grupate în două mari categorii, specifice proceselor moderne de evaluare: 

Competențe profesionale 

 Inginerie Electrică, cu specializare pe Măsurări Electrice și Electronice, 

Fiabilitate, Achiziții de Date și Procesare de Semnal 

 Aplicații industriale, în special pentru automatizare și control, particularizate 

la aplicații domotice și monitorizare de proces 

 Cunoștințe avansate ale metodelor și tehnicilor inginerești de cercetare multi- 

și intradisciplinare 

 Utilizarea sofware-urilor specifice problemelor de cercetare studiate, cu accent 

pe un pachet software pentru analiză complexă de fiabilitate 

 Noțiuni avansate de inventică, centrate pe explicarea problemelor și a 

soluțiilor inginerești din punctul de vedere al necesității și rigurozității 

brevetării 

Competențe transversale 

 Managementul proiectelor și a resurselor umane implicate - certificat de 

manager de proiect, manager/responsabil de proiect la două proiecte 

instituționale POS-DRU (Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerinţelor 

de management integrat al proiectului; Planificarea activităţilor şi jaloanelor 

proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru 

proiect; Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; Managementul 
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riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul comunicării în 

cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului) 

 Consilier orientare privind cariera - certificat R29 (Întocmirea rapoartelor; 

Întocmirea și administrarea documentelor specifice; Adoptarea deciziilor; 

Elaborarea psihoprofesiogramelor; Elaborarea studiilor sociologice; Lucrul în 

echipă; Administrarea și prelucrarea informațiilor cu ajutorul tehnicii de 

calcul;Culegerea și organizarea informațiilor; Perfecționarea profesională; 

Evaluarea componentei profesionale a salariaților agenției; Evaluarea 

psihoprofesională a clienților; Instruirea clienților pentru automotivare; 

Organizarea întâlnirilor de grup programate; Planificarea activității proprii; 

Comunicarea interpersonală; Consilierea profesională) 

 TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor) 
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Memoriu tehnico-științific al activității și rezultatelor de cercetare 

din perioada de după conferirea titlului de doctor (septembrie 

2006 – mai 2015) 
 

 

Activitatea de cercetare a candidatului concentrându-se pe cele 3 direcții enumerate 

mai sus, se va păstra aceeasi structură și în continuare. Descrierea acestei activități, în 

paginile care urmează, va fi sprijinită de informația din brevetele sau cererile de brevete de 

invenție ale acestuia, dar și de cea din articolele științifice ale candidatului. În funcție de 

direcție și de limitările de volum impuse, echilibrul poate înclina într-o parte sau alta. 

Accentul va cădea pe acele realizări unde implicarea candidatului a fost foarte intensă (prim 

autor, co-autor principal, domeniu de cercetare de interes), punându-se în evidență 

creativitatea și inovarea, acestea reprezentând caracteristici ale unei activități de cercetare de 

succes și premisele unei îndrumări mai pertinente ale viitorilor doctoranzi. 
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1. Măsurări Electrice și Electronice, Procesarea Semnalelor de Măsurare 

 

Candidatul și-a susținut teza de doctorat în acest domeniu, iar după finalizarea 

acesteia preocupările de cercetare au continuat, în mod firesc. Dintre cele 34 lucrări și brevete 

de invenție încadrate pe această direcție de cercetare, în cele ce urmează se vor prezenta 

succint câteva realizări ale candidatului. 

 

Metodă intuitivă şi aparat electronic pentru determinarea defazajului la 

analizoare frecvenţiale 

Cererea de brevet de invenție [B6] se referă la o metodă intuitivă şi la un aparat 

electronic ieftin şi simplu, recomandat în special pentru uz didactic, destinat determinării 

defazajului dintre două semnale electrice sinusoidale, în cazul analizei frecvenţiale. Analiza 

comportării elementelor sau sistemelor la semnale de excitaţie sinusoidale – analiza 

frecvenţială – este o metodă eficace în studiul fenomenelor specifice din Electrotehnică, 

Electronică, Automatică, atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în facultăţile de profil. 

Sunt utile şi în testarea echipamentelor de automatizare, a circuitelor electrice /electronice, 

înregistratoare / plottere, aparatură audio, etc. 

Analizoarele frecvenţiale sunt aparate electronice complexe, implementate în tehnică 

analogică sau numerică, care studiază modificarea amplitudinii şi a valorii defazajului 

semnalului de ieşire în raport cu semnalul de intrare, dacă la intrare se aplică un semnal 

sinusoidal de amplitudine constantă, dar de frecvenţă variabilă. Rezultatele analizei 

frecvenţiale se referă la afişarea raportului amplitudinii semnalului de ieşire faţă de 

amplitudinea semnalului de intrare, precum şi la afişarea defazajului între cele două semnale. 

Se cunosc variante de analizoare frecvenţiale complexe, de precizie ridicată şi gamă 

largă de frecvenţe, dar care sunt foarte scumpe, accesibile doar laboratoarelor sau firmelor 

specializate, fiind rare chiar şi în universităţile de profil. 

Măsurarea amplitudinilor semnalelor în cazul analizei frecvenţiale este mai simplă, 

indiferent de aparatele analogice sau numerice de afişaj. În variantele cunoscute, măsurarea 

defazajului semnalelor este mai dificilă şi apelează la soluţii tehnice complexe. Problema 

tehnică rezolvată constă în faptul că permite afişarea intuitivă a defazajului prin poziţia unui 

marker (puls scurt) pe ecranul unui osciloscop în gama (0
o
  +180

o
) pentru avans şi (0

o
  -

180
o
) pentru întârziere de fază în condiţiile modificării frecvenţei generate de aparat. În 

legătură cu Figura 1.1.a. se prezintă cazul unui defazaj de (-36
o
), iar în Figura 1.1.b., cazul 

unui defazaj de (+108
o
). La o creştere uniformă a frecvenţei sinusoidei, viteza de deplasare a 

markerului pe ecran este importantă în cazul interpretării răspunsului frecvenţial (diagrama 

Bode). 
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Figura 1.1. Exemplu de afişare a defazajului: a) =-36
o
, b) =+118

o
 

Funcţionarea aparatului potrivit invenţiei este prezentată în legătură cu Figura 1.2. Pe 

ecranul osciloscopului nr.1 se afişează valoarea defazajului, iar osciloscopul nr.2 afişează 

amplitudinile semnalelor de intrare respectiv de ieşire. Se prezintă în continuare blocurile 

care realizează funcţia amintită. Generatorul complex de semnale produce semnale 

triunghiulare (t1), dreptunghiulare (d1) şi sinusoidale  iu~ , reprezentate în legătură cu Figura 

1.3, de unde rezultă şi sincronizarea relativă a acestora. Frecvenţa se modifică continuu şi 

decadic. Evoluţia posibilă a semnalelor de intrare  iu~  şi de ieşire  ou~  aferente elementului 

sub analiză este prezentată în legătură cu Figura 1.4. În momentul trecerii prin zero a 

semnalului de ieşire  ou~ , modulul de procesare semnale generează impulsuri bipolare scurte 

(uimp). O diodă din componenţa modulului de procesare transmite doar pulsurile pozitive care 

sunt însumate cu semnalul dreptunghiular d1(t). Semnalele (t1) şi (d1+uimp) date în legătură cu 

Figura 1.5 se aplică: (t1) pe baleiajul orizontal (x), respectiv (d1+uimp) pe axa verticală (y), 

rezultând imaginile din Figura 1.1 pe ecranul osciloscopului nr.1. Poziţia marker-ului indică 

nu numai valoarea absolută a defazajului, dar şi semnul acestuia (avans – întârziere). 
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a m p l i t u d i n e   
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d1 
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x1  
y1  
y2  

Afişare defazaj  

o s c i l o s c o p  n r . 1  

Analizor 

 

Figura 1.2. Schema bloc a analizorului propus 
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Figura 1.3. Diagrama semnalelor aferente: a) triunghiular (t1), b) dreptunghiular (d1),  

c) sinusoidal  iu~  
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Figura 1.4. Generarea impulsurilor (uimp) la trecerea prin zero a sinusoidei de ieşire )(~
0 tu  



Radu Munteanu 

 

13 
 

 

  2 0 t 
 

A
*
t 

t1 

axa y 

axa x 

-A
*
t 

 

Figura 1.5. Generarea semnalelor complexe (t1) şi (d1+uimp) 

 

Prin aplicarea invenţiei se obţin o serie de avantaje: 

- realizarea unor aparate simple şi ieftine pentru analiza comportării frecvenţiale 

pentru reţele electrice, sisteme automate etc., utile în procesul didactic atât în 

învăţământul preuniversitar (colegii tehnice de electrotehnică, de electronică), cât 

şi în universităţi de specialitate; 

- aprofundarea înţelegerii fenomenelor care au loc în procese electrice, mecanice, 

etc. în cazul comportării periodice; 

- prezentarea intuitivă a problemei defazajului a două fenomene periodice, prin 

poziţia şi mai ales deplasarea unui marker pe ecranul unui osciloscop. 

 

Traductor electronic analogic pentru măsurarea puterii în curent continuu  

Cererea de brevet de invenție [B7], [A123] se referă la un traductor electronic 

analogic utilizat pentru măsurarea puterii în circuite de curent continuu. Traductorul poate fi 

utilizat în sisteme de reglare automată a diferitelor mărimi dinamice (cuplu, viteză) sau 

tehnologice (temperatură, presiune, etc.) sau în cazul reglării puterii degajate pe rezistenţa de 

sarcină la încălziri, topiri, evaporări sau a puterii dezvoltate de celule fotovoltaice, pile de 

combustie, etc. 

Sunt cunoscute diferite tipuri de traductoare analogice pentru măsurarea puterii în 

curent continuu şi care diferă în primul rând prin modul de realizare a multiplicării 

(produsului matematic) dintre semnalul corespunzător tensiunii continue (Um) pe circuitul 

supus măsurării şi respectiv curentul continuu (Im) prin circuitul menţionat, întrucât 

mm IUP  . Dintre metodele de principiu se amintesc: folosirea efectului Hall, a 

generatoarelor de funcţii de tip ridicare la pătrat şi, respectiv, folosirea modulaţiei în durată 

(PWM-Pulse Width Modulation). În primul caz tensiunea generată de elementul Hall este

HHH IBkU  , în care (kH) este constanta proprie elementului Hall, (B) este inducţia 
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câmpului magnetic în care se află elementul Hall, iar (IH) este curentul continuu care străbate 

elementul Hall. 

Diferitele soluţii tehnice particularizează realizarea dependenţei dintre inducţia (B) şi 

tensiunea (Um) pe circuitul supus măsurării şi respectiv curentul (IH) şi curentul (Im) prin 

circuitul supus măsurării puterii. În cazul circuitelor de funcţii pătratice, tensiunile (Um) pe 

circuitul de măsurat şi tensiunea ( mI ) pe şuntul de măsură de valoare () sunt adunate 

 mm IU   şi apoi scăzute  mm IU  . Prin ridicarea la pătrat a sumei şi diferenţei şi apoi 

scăderea valorilor ridicării la pătrat rezultă        PkIUIUIU mmmmmm   4
22

 în 

care (k) este constanta circuitului de măsură. În cazul folosirii unui modulator în lăţime 

(PWM), valoarea medie  oU  a tensiunii dreptunghiulare de ieşire, de perioadă (T) şi de 

amplitudine (E) în legătură cu figura 1 este dată de ecuaţia EUo    în care () este factorul 

de umplere: 
T

  . 

Pentru a măsura puterea electrică, este necesară realizarea unei dependenţe liniare 

între factorul de umplere () şi tensiunea (Um) sau curentul (Im). Se mai cunosc variante de 

circuite digitale pentru calculul puterii electrice, dar sunt circuite mult mai complexe şi mai 

scumpe. 

Toate variantele menţionate anterior prezintă o serie de dezavantaje: circuite 

electronice complicate şi în unele cazuri, voluminoase, sensibilitate la temperatura mediului 

ambiant, reproductibilitate redusă şi comportări neliniare. 

Problema tehnică pe care o rezolva invenţia este de a realiza un traductor cu un circuit 

electronic cu structura simplificată, cu sensibilitate redusa la diferiti factori externi (exemplu 

variatia temperaturii mediului, variatia tensiunilor de alimentare), cu zona de functionare 

liniara extinsa si cu precizie de masurare ridicată.  

Traductorul electronic analogic pentru măsurarea puterii în curent continuu, conform 

inventiei, se bazează pe principiul modulaţiei în lăţime (PWM) şi a utilizării reacţiei negative 

interne într-o buclă închisă pentru a genera la ieşirea circuitului o tensiune (Uo) proporţională, 

la o scară prestabilită, cu puterea electrică P şi este alcătuit dintr-un generator de undă 

dreptunghiulară cu factor de umplere controlat (PWM), un circuit compus din două 

optocuploare contraconectate prin care se modifică efectiv valoarea factorului de umplere al 

undei dreptunghiulare, un circuit de comandă a celor două optocuploare, un circuit compus 

din două tranzistoare cu rol de comutatoare (ON/OFF) şi două circuite de tip filtru trece jos 

pentru a netezi undele dreptunghiulare generate de comutatoare. 

Potrivit invenţiei, pentru a extinde zona funcţionării liniare a traductorului, 

modulatorul este inclus într-o buclă de reacţie negativă cu factor ridicat de amplificare. 

Avantajul esenţial constă în modul simplu în care se realizează proporţionalitatea dintre 

factorul de umplere () şi tensiunea (Um). Tensiunea (Ui) este obţinută pe un şunt parcurs de 

curentul (Im). 
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Figura 1.6. Principiul modulaţiei în lăţime (PWM) 

 

 

Figura 1.7. Schema de principiu a traductorului de putere 

 

Principiul de funcţionare al traductorului (Figura 1.7) se bazează pe modificarea 

factorului de umplere cu ajutorul unui circuit de generare a factorului de umplere (), a două 

comutatoare electronice (K1, K2) realizate cu tranzistoare şi două filtre trece jos (FTJ-1) şi 

(FTJ-2).  

Pentru generarea valorii adecvate a factorului de umplere () se foloseşte un circuit 

basculant astabil bazat pe un amplificator (A2) cu reacţie pozitivă prin (R1) şi (R2) dar şi cu 

reacţie negativă prin diodele (d1, d2), rezistenţele echivalente comandate (r1, r2) şi 

condensatorul (C). Rezistenţele echivalente corespund la două tranzistoare bipolare din două 

optocuploare contraconectate. Variaţia rezistenţelor (r1, r2) conduce la variaţia curentului de 

colector care contribuie la încărcarea / descărcarea condensatorului (C), modificând astfel 

duratele () şi respectiv (T-) în legătură cu figura 1.6. 
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Tensiunea de ieşire (u2) a amplificatorului diferenţial (A2) comandă în sincronism 

două comutatoare electronice (K1, K2). Curentul diodelor luminiscente din optocuploare este 

controlat de către amplificatorul de eroare (A1) care compară tensiunea medie  oU  de ieşire 

a filtrului (FTJ-1) cu tensiunea (Um) pe circuitul supus măsurării. Datorită factorului de 

amplificare ridicat al amplificatorului (A1), se admite că  mo UU  . 

Pe de altă parte, în cazul modulaţiei în lăţime este cunoscută relaţia 

refrefo EE
T

U  


, în care tensiunea de referinţă (Eref) este stabilizată cu precizie şi va 

intra în calculul constantei de măsură a traductorului. Din relaţia mrefo UEU    rezultă 

proporţionalitatea dintre valoarea factorului de umplere () şi tensiunea (Um). Pe baza 

aceloraşi proprietăţi ale circuitului de modulaţie în lăţime, tensiunea medie de ieşire  2oU  a 

filtrului (FTJ-2) este dată de ecuaţia  mio IUU  2  şi, deci, 

mm

ref

m

ref

m
o IU

E
I

E

U
U 


2  sau PKUUo  22 . 

Rezultă că tensiunea de ieşire a filtrului (FTJ-2) este o măsură a puterii electrice în 

curent continuu degajate pe circuitul de măsurat şi corespunde unei constante de măsurare 

refE
K


 . 

Testarea traductorului foloseşte circuitul din Figura 1.8 şi conţine un 

autotransformator de alimentare (AT), o punte redresoare (PR), un condensator de filtrare 

(CF), o rezistenţă de sarcină (R) înseriată cu o rezistenţă () cu rol de şunt. Testarea 

traductorului foloseşte metoda volt-ampermetrică de măsurare a puterii. Datele experimentale 

(Um) şi (Im) sunt trecute în Tabelul 1.1. 
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Figura 1.8. Schema experimentală de testare a traductorului 
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Um (V) 12 9 6 3 

Im (A); =1() 4 3 2 1 

Uo (V) 10,51 5,86 2,61 0,65 

P (W) 48 27 12 3 

Tabelul 1.1. Datele experimentale 

 

Caracteristica statică ridicată experimental este prezentată în Figura 1.9, rezultând o 

comportare liniară în gama de măsură şi o precizie ridicată a măsurării, datorată în primul 

rând includerii modulatorului în buclă închisă.  

 

Figura 1.9. Caracteristica statică trasată pe baza datelor ridicate experimental. 

 

Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje: 

- realizarea unui circuit de măsură ieftin, cu număr redus de piese; 

- folosirea în circuit a unor dispozitive semiconductoare de uz curent; 

- insensibilitatea la variaţia temperaturii mediului şi 

- precizie şi liniaritate ridicată a rezultatelor măsurărilor. 
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Algoritm direct, simplificat pentru determinarea răspunsului frecvenţial la 

semnale sinusoidale 

Cererea de brevet de învenție [B12] face referire la un algoritm direct, simplificat 

pentru determinarea răspunsului frecvenţial la semnale sinusoidale. Analiza frecvenţială este 

aplicabilă în identificarea experimentală a sistemelor - întâlnite în Automatică, Electrotehnică 

şi Electronică, Robotică, etc., dar poate avea şi aplicaţii industriale - şi constă în aplicarea la 

intrarea sistemelor a unor semnale sinusoidale de diferite frecvenţe şi studierea semnalului de 

ieşire obţinut. Datorită importanţei metodei, s-au construit analizoare frecvenţiale 

convenţionale, complicate şi scumpe, bazate pe metoda matematică a corelaţiei. Acestea 

conţin - pe lângă generatorul de semnal sinusoidal şi cosinusoidal cu frecvenţe şi amplitudini 

controlate - multiplicatoare şi integratoare, în variante analogice sau numerice. La ieşire se 

obţine componenta reală, respectiv imaginară, a răspunsului frecvenţial, notat H(j). Partea 

cea mai complicată şi care afectează direct precizia analizorului este multiplicatorul de 

semnal. 

Soluţia propusă este directă, mult mai simplă, ieftină şi uşor de implementat, care nu 

necesită multiplicatoare, soluţie bazată pe relee (electronice). Noutatea soluţiei tehnice constă 

în efectuarea integrării semnalului pe intervale de timp bine definite, pentru a obţine 

componentele Re() şi Im(), eliminând efectuarea corelaţiei şi, implicit, multiplicatoarele, 

inerente în variantele clasice. Potrivit invenţiei, un generator produce un semnal sinusoidal 

u(t) (de frecvenţă controlată şi amplitudine constantă), precum şi două semnale 

dreptunghiulare de control c1(t) şi c2(t), sincronizate cu semnalul sinusoidal, corespunzător 

Figurii 1.10. Delimitarea domeniilor de integrare se bazează pe controlul strict a celor două 

comutatoare electronice sincronizate cu semnalul u(t). 

 

Figura 1.10. Semnalele folosite în algoritmul propus 
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Semnalul de ieşire analizat,    tMty isin)( , este aplicat la intrările releelor 

C1 şi C2, controlate de semnalele c1(t), respectiv c2(t), iar semnalele de ieşire ale releelor sunt 

conduse la două filtre trece jos (FTJ), Figura 1.11. Stările închis/deschis ale relee electronice 

au durate precis controlate. 
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Sistem 

FTJ1 

FTJ2 

y(t) sin(it) 

c1(t) 

c2(t) 

C1 

C2 

Re[H(ji)] 
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Figura 1.11. Schema de principiu a soluţiei propuse 

La orice pulsaţie (
*
), cu 

*

* 2




T , comutatorul (C1) se închide pe durata  

2
0

*T , 

rămânând deschis pe intervalul de timp  **

2
TT  , ş.a.m.d., iar contactul (C2) se închide pe 

intervalul  
4

3
4

** TT  , pe restul perioadei rămânând deschis. Semnalul binar generat are 

valoarea „1” logic pe intervalul ,  
2

0
*T  şi valoarea „0” logic pe intervalul  **

2
TT  , 

controlând astfel releul C1 („1” logic  C1 închis). Semnalul binar are valoarea „1” pe 

intervalul  
4

3
4

** TT  , fiind „0” logic pe restul perioadei, controlând comutatorul electronic 

(C2). Astfel, potrivit invenţiei, se realizează pe fiecare perioadă următoarele relaţii 

matematice: 

      i

T

i

T

jHMdttMdtty  Recossin
2

0

2

0

11

   

în care          iii MjH  cosRe   

şi         i

T

T

i

T

T

jHdttMdtty  Imsin
4

3

4

4
3

4

1

1

1

1

   

în care        iii MjH  sinIm  , iar T1 reprezintă o perioadă. 

O altă noutate este înlocuirea integratoarelor din metodele convenţionale cu filtre de 

mediere de tip trece-jos. 
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Prin acest algoritm rezultă direct, după filtrare, componenta reală şi componenta 

imaginară a răspunsului la frecvenţă. Există relaţii matematice simple prin care se poate 

determina uşor modulul şi faza răspunsului, folosind componenta reală şi imaginară obţinută 

prin algoritmul propus. Datorită simplităţii, a timpului foarte scurt de obţinere a rezultatelor 

răspunsului frecvenţial şi a eficacităţii metodei, este uşurată foarte mult posibilitatea aplicării 

directe a unor semnale sinusoidale cu variaţia continuă a frecvenţei (de exemplu semnale 

„chirp”). Aplicarea acestor semnale la metodele convenţionale este greoaie şi necesită un 

timp foarte lung. 

În Figura 1.12 sunt prezentate, comparativ, răspunsurile obţinute în mediul de 

simulare Matlab pentru metoda „convenţională, cu multiplicatoare” şi, respectiv, prin 

metoda propusă potrivit invenţiei. Este uşor de constatat echivalenţa între rezultatele obţinute, 

dovedind aceeaşi precizie a metodei propuse ca şi în cazul metodelor convenţionale existente. 

Diferenţele dintre semnale se datorează metodelor folosite, dar informaţia utilă furnizată de 

semnale este identică.  

 

a) partea reală 

 

b) partea imaginară 

Figura 1.12. Comparaţie între rezultatele unei metode convenţionale şi rezultatele metodei 

propuse 
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În Figura 1.13 se compară un răspuns frecvenţial folosind metoda potrivit invenţiei cu 

rezultatele teoretice exacte, calculate în Matlab, dovedind similitudinea informaţiei utile 

furnizatede algoritmul propus, comparativ cu valoarea teoretică obţinută. 

 

 

a) partea reală 

 

b) partea imaginară 

Figura 1.13. Comparaţie între rezultatele teoretice calculate şi rezultatele metodei propuse 

 

Din Figurile 1.12 şi 1.13 rezultă eficacitatea evidentă a algoritmului propus, chiar 

dacă structura de implementare a aparaturii este mult mai simplă şi mai ieftină decât 

variantele existente pe piaţă. 
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Metoda detecţiei sincrone multiple de măsurare a rezistenţei neliniare şi a 

rezistenţei statice 

În [A46] este prezentată metoda detecţiei sincrone multiple de măsurare a rezistenţei 

neliniare şi a rezistenţei statice, continuând preocupările candidatului din perioada tezei de 

doctorat în domeniul detecției sincrone. Această metodă a fost dezvoltată pe baza cercetărilor 

existente în teza de doctorat a candidatului. 

Analiza în regim permanent a circuitelor neliniare excitate cu semnale periodice 

prezintă dificultăţi, pe de o parte datorită faptului că în soluţiile generale ale sistemului de 

ecuaţii integro-diferenţiale neliniare nu se pot separa componentele regimului permanent, iar 

pe de altă parte datorită structurii diferite a semnalului răspuns faţă de semnalul de excitaţie. 

Caracteristic pentru elementul neliniar este faptul că între mărimea de intrare şi mărimea de 

ieşire nu există o relaţie de proporţionalitate. 

Un caz particular îl constituie rezistenţa neliniară. Acest element de circuit se 

defineşte cu ajutorul termenilor fundamentali ai seriilor trigonometrice ale tensiunii şi 

curentului. Caracteristicile rezistenţei neliniare se aproximează cu ajutorul unui polinom, iar 

lucrarea prezintă o metodă de determinare a coeficienţilor acestui polinom pentru calculul 

rezistenţei neliniare, cât şi a rezistenţei statice corespunzătoare unei excitaţii periodice de 

curent aplicate rezistorului neliniar, cu ajutorul detecţiei sincrone multiple. 

În a doua parte a lucrării este prezentat un instrument pentru măsurarea în tehnică 

virtuală a rezistenţei neliniare şi a rezistenţei statice, implementat în mediul de programare 

LabVIEW, implementare ce permite o măsurare rapidă şi convenabilă a acestor importante 

componente de circuit, împreună cu o reprezentare grafică adecvată. Performanţele acestei 

tehnici de măsurare sunt: uşurinţa proiectării, flexibilitatea interconectării blocurilor de 

prelucrare soft a semnalelor, prezentarea clară a rezultatelor în panoul frontal al 

instrumentului virtual şi, nu în ultimul rând, acurateţea prelucrării soft a datelor de măsurare. 

 

Utilizarea Transformatei Hilbert Discrete pentru realizarea unui vector-

voltmetru în timp discret 

Lucrarea [A129] prezintă o aplicație în timp discret pentru realizarea unui vector-

voltmetru numeric. Detectoarele sincrone numerice utilizand Transformata Hilbert Discretă 

sunt detectoare sincrone in cuadratură, operatori numerici. Un detector sincron numeric 

constă dintr-un un circuit multiplicator si un filtru numeric trece jos. 

Detectorul sincron este activat de două secvențe numerice: x[n] - o secvență numerică 

de intrare care poartă informația de măsurare și xref[n] - o secvență numerică de referință care 

fixează originea de fază. Filtrul numeric trece jos FTJ are banda de trecere foarte îngustă, 

încât să selecteze numai componenta continuă sau lent variabilă la ieșire. Secvența numerică 

de intrare provine din eșantionarea semnalului analogic, semnal armonic, purtător de 

informație. Secvența numerică de referință este generată software și este echivalentă cu 

secvența numerică a unui semnal armonic de amplitudine constantă. Sensibilitatea 
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detectorului sincron este dependentă de faza secvenței de referință. Din acest motiv, pentru a 

obține o sensibilitate maximă, faza semnalului numeric de referință poate fi modificată printr-

un algoritm controlabil.  

 

 

Figura 1.14. Schema bloc a unui detector sincron discret 

 

Algoritmul de sinteză a detectorului sincron în timp discret în cuadratură prin 

choppare se face plecând de la consideraţiile detectorului sincron analogic prin choppare. În 

figura  este prezentată schema generală a acestuia. 

 

 

Figura 1.15. Detector sincron în timp discret în cuadratură, varianta prin choppare 

 

Ecuațiile detectorului sincron DS1sunt: 
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Astfel, la ieşirea detectorului sincron se obţine secvenţa: 

][cos][
2

][01 nnXnX c 


   

 

 Ecuatiile dedectorului sincron DS2 sunt: 
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Astfel, la ieşirea detectorului sincron se obţine secvenţa: 

][sin][
2

][02 nnXnX c 


  

Filtrul numeric selectează semnalul original dacă frecvenţa de tăiere îndeplineşte 

condiţia:
e

et
f

f
T 0

00 222   . 

Detectorul sincron în timp discret prin choppare prezintă avantajul că furnizează la 

ieşire secvenţe independente de amplitudinea refX . Acest lucru face posibil ca în circuitul 

primar de măsurare să nu fie necesară operaţia de calibrare în amplitudine a semnalului de 

referinţă. Pe de altă parte, în situaţii în care se cunoaşte cu precizie frecvenţa 0  (implicit 0

), semnalul de referinţă poate fi generat virtual. O asemenea situaţie poate fi acceptată când 

nu este importantă informaţia de fază, ci numai informaţia de amplitudine a semnalului 

analogic ).(tx  

Concluzia teoretică ar fi următoarea: în cazul semnalului de măsurare înglobat în 

amplitudine sau fază, este de preferat recuperarea lui printr-o operaţie de detecţie sincronă în 

cuadratură, realizată în timp discret, cu ajutorul Transformatei Hilbert. În acelaşi timp, în 

aplicaţiile practice, detectoarele sincrone discrete sunt mult mai simplu de calibrat. 

Vector-voltmetrul reprezintă o aplicaţie directă a unei configuraţii de două detectoare 

sincrone în cuadratură. Se utilizează pentru a determina atât informaţia conţinută în 

amplitudine, cât şi informaţia conţinută în fază. 

 Schemele-bloc ale vector-voltmetrului sunt ilustrate în figurile de mai jos. Sunt 

implementate ecuațiile detectorului sincron în cuadratură, în două variante. 



Radu Munteanu 

 

25 
 

 

Figura 1.16. Vector-voltmetru – Schema-bloc, varianta I 

 

 

Figura 1.17. Vector-voltmetru – Schema-bloc, varianta II 

 

 În cadrul acestei direcții de cercetare menționăm și [A36], [A37], [A39], [A40], 

[A42], [A44], [A51], [A67], [A96], [A103], [A128], [C6], [C7], [C9], din lista de lucrări a 

candidatului. 
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2. Fiabilitate și Testare 

 

Dintre cele 19 articole ale candidatului încadrate pe această direcție de cercetare, în 

paginile următoare vor fi trecute în revistă câteva dintre cele mai reprezentative, care să 

ilustreze utilitatea și aplicabilitatea analizei de fiabilitate în domenii diverse. 

 

Studiul fiabilității motoarelor electrice cu magneți permanenți 

Articolul [A91] își propune estimarea probabilității de bună funcționare a unui motor 

electric MS-1 N-8811 cu magneți permanenți. Pentru a determina fiabilitate unui motor, s-a 

utilizat metoda analitică, tinându-se cont de fiabilitățile rulmenților, ale contactelor și ale 

înfășurărilor. Au fost utilizate modelele repartițiilor exponențială și Weibull. În calculul de 

fiabilitate, pentru fiecare dintre componentele motorului, coeficienții au fost aleși ținându-se 

cont de perioada normală de 5 ani de funcționare. 

Calculul analitic de fiabilitate pentru motoarele electrice cu magneți permanenți a fost 

implementat în mediul de programare grafică LabVIEW, iar algoritmul propus în articol 

poate fi aplicat pentru calculul fiabilității oricărui tip de motor electric cu magneți 

permanenți. 

 

Figura 2.1. Panou frontal aplicație pentru calculul fiabilității motorului electric MS-1 N-8811 

 

Același tip de motor (MS-1 N-8811) a fost folosit și în [A104], ca și parte a unui 

studiu mai extins pentru un algoritm de calcul al indicatorilor statistici și de fiabilitate folosiți 

în proiectarea și analiza motoarelor electrice de dimensiuni mici și medii, precum și al 

sistemelor în care acestea sunt incluse. Articolul abordează cazul unui sistem compus dintr-

un panou fotovoltaic pentru alimentarea cu energie, încărcător și modul pentru baterie, modul 

de control și motor. Metoda utilizată este FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), 

avându-se în vedere defecțiunile uzuale care pot apărea în funcționarea motorului. Astfel, este 
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calculată influența părților constructive ale motorului asupra fiabilității sale, predicția 

numărului de defecțiuni de-a lungul perioadei maxime de funcționare, analiza nivelului de 

risc și sunt determinate valorile critice ale elementelor motorului. 

FMEA descompune sistemul în componente, urmărind care dintre acestea se pot 

defecta, ce defecțiuni pot apărea și care sunt motivele acestor defecțiuni. Pentru a determina 

consecințele defecțiunilor asupra întregului sistem, FMEA include analiza modurilor de 

funcționare critice ((Relex Reliability Studio, 2007; Bird, J. 2004). 

 

Figura 2.2. Arborele sistemului analizat 

 

 

Figura 2.3. Structura FMEA, rezultatele procentuale ale componentelor sistemului și rata de 

defectare a sistemului 

 

Metoda FMEA analizează sistemul pornind de la nivelul cel mai de jos (elementele 

constructive ale unui dispozitiv, sau un singur pas din cadrul unui proces complex) și 

identifică toate posibilitățile de defectare ale sistemului. Următorul pas este determinarea 

(bazată pe experiență și cunoaștere) rezultatelor și consecințelor defecțiunilor apărute. 
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Urmărind aceste consecințe, analiza poate determina gravitatea lor, probabilitatea de 

defectare și modalitățile de detectare ale acestora (Relex Reliability Studio, 2007, 2003). 

Prin evaluarea rezultatelor obținute, se poate observa influența fiecărei componente 

asupra fiabilității sistemului, precum și o prognoză a numărului de defecte care pot apărea de-

a lungul perioadei maxime de funcționare. 

 

Figura 2.4. Influența componentelor asupra fiabilității sistemului 

 

 

Figura 2.5. Prognoza numărului de defecte care pot apărea de-a lungul perioadei maxime de 

funcționare 

Conform standardelor actuale de fiabilitate, disponibilitatea și rata de defect a 

elementelor componente ale sistemului necesită analize calitative și cantitative ale modurilor 
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critice de funcționare, analize ce au condus la rezultatele prezentate mai jos (Relex Reliability 

Studio, 2007, 2003). 

 

Figura 2.6. Nivelul de risc pentru motoarele electrice de mărimi mici și medii 

Pentru motoarele sincrone cu magneți permanenți MS-1 N-8811, valorile critice 

calculate pentru elementele sistemului sunt prezentate în figura următoare. 

 

Figura 2.7. Valorile critice ale componentelor motorului 

În concluzie, algoritmul de calcul propus poate fi utilizat la proiectarea și construcția 

oricărui tip de motor electric, obținându-se caracteristicile sale de fiabilitate, după care pot fi 

determinate garanția și perioadele de revizie și reparație, detalii foarte importante pentru orice 

producător. 

 



Teză de abilitare 
 

30 
 

Studiul fiabilității echipamentelor medicale 

Fiabilitatea unui produs medical este astăzi foarte importantă, toată lumea dorind 

produse care să poată fi utilizate fără defecțiuni pentru un timp cât mai îndelungat. Este dificil 

să realizezi un asemenea produs fără a investi în fiabilitatea lui, încă din faza de proiectare. 

Lucrarea [A115] prezintă analiza de fiablilitate pentru un holter (înregistrator de ritm 

cardiac pe durată prelungită) de uz personal, precum si analiza FMEA cu ajutorul software-

ului Relex. Această abordare poate fi utilizată pentru orice alt aparat similar, și ajută 

producătorul în proiectarea unui produs mai bun. 

Indicatorii de fiabilitate care trebuie urmăriți sunt fiabilitatea în timp, rata de defectare 

și MTBF (media timpului de bună funcționare). 

Din rezultatele obținute pentru 15000 de ore de funcționare, se observă o bună 

funcționare a holterului analizat, după cum se observă și în Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Evoluția fiabilității în timp a holterului 

Caracteristica MTBF este relativ constantă, din punct de vedere al solicitării. Se 

observă ca poate apărea o defecțiune în jurul a 12000 de ore de funcționare. 

 

Figura 2.9. MTBF funcție de solicitări 



Radu Munteanu 

 

31 
 

Caracteristicile ilustrate în cele două figuri anterioare arată că operațiunile de 

mentenanță se pot realiza la intervale lungi de timp. 

Analizele de fiabilitate și FMEA se concentrează pe proiectare și pe evaluarea 

impactului pe care defecțiunea îl are asupra performanțelor și siguranței în funcționare a 

sistemului. Prin FMEA se încearcă evaluarea și eficientizarea eforturilor de dezvoltarea a 

unui produs. 

În cazul de față, analiza FMEA este realizată în mod original, definindu-se modurile 

de defectare ale componentelor holterului. Rezultatele sunt prezentate în Figura 2.10, 

observându-se că sunt definite, pentru întregul sistem, modurile de defectare, precum și 

cauzele acestora, pentru a se ajunge, în final, la efectul produs de defectare. Sunt calculate 

modalitățile de defectare (în procente), numărul de defectări, gravitatea acestora, precum și 

rata de defectare a întregului sistem. 

 

Figura 2.10. FMEA Worksheet pentru holter 

 

Figura 2.11 prezintă nivelurile de risc ale componentelor holterului. Standardele de 

fiabilitate existente necesită o abordare calitativă a modurilor de criticitate, abordare ce a 

condus la rezultatele prezentate mai jos. Se observă că fiecare componentă este reprezentată 

conform gravității defectului și a numărului lui de apariții. 

În Figura 2.12 sunt prezentate valorile de criticitate ale componentelor holterului. Se 

observă că cea mai mare probabilitate de defectare o are software-ul instalat. 

 



Teză de abilitare 
 

32 
 

 

Figura 2.11. Distribuția nivelurilor de risc 

 

Figura 2.12. Analiza FMEA a modurilor de criticitate 

A fost realizată si o analiză Risk Priority Number (RPN) a sistemului, prezentată în 

Figura 2.13. Se observă că ierarhia rămâne la fel ca și în cazul precedent (analiza FMEA a 

modurilor de criticitate), ceea ce validează rezultatele obținute. 

 

Figura 2.13. Analiza RPN (Risk Priority Number) 

Studiul prezentat vine în ajutorul producătorului, iar avantajele sunt: 

- Creșterea satisfacției clientului, datorită imbunătățirii produsului; 

- O mai bună proiectare a produsului; 

- Testarea eficientă a produsului; 

- Mentenanță mai bună bazată pe analiza efectelor defectărilor; 

- Mai puține schimbări în procesul de producție (scăderea costurilor de fabricație). 
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Studiul fiabilității aparatelor și echipamentelor industriale – cazul unei mașini de 

tricotat industriale 

Lucrarea [A118] se centrează pe fiabilitatea unei mașini industriale de tricotat, de-a 

lungul unei perioade de funcționare de 4500 de ore (aproximativ 6 luni), după care au fost 

prevăzute operații de mentenanță. Sunt analizate fiabilitatea, rata de defectare și MTBF, 

precum și cele zece componente cu cel mai mare risc de defect sau funcționare defectuoasă. 

Modulul de calcul al fiabilității dezvoltat poate fi utilizat la orice tip de mașină 

industrială de tricotat. Datorită numărului mare de componente ale mașinii, analiza de 

fiabilitate se concentrează asupra unui modul de importanță majoră: ansamblul axelor cu 

came (modulul Cam Box). S-a efectuat o analiză complexă a modulului, considerându-se 

toate elementele, de la motorul pas cu pas până la șuruburile de prindere. Fiecare structură a 

modulului va fi analiztă, fiecărui element atribuindu-se un standard de fiabillitate predefinit, 

din baza de date a mediului de programare Relex (MIL-HDBK-217F, Telcordia SR-332, 

etc.). 

S-au luat în considerare elementele mecanice, electrice și electronice ale mașinii, 

rezultatele referindu-se la componentele cu factorul de risc cel mai ridicat. În figura 2.14 este 

reprezentat arborele modulului Cam Box, conținând toate elementele constructive, împreună 

cu rezultatele calculate, pentru fiecare componentă. 

 

Figura 2.14. Arborele modulului Cam Box 

Figura următoare prezintă parametrii motorului pas cu pas. Librăria Relex 

corespunzătoare a fost identificată, împreună cu categoria, subcategoria, tipul motorului și 

standardul de calcul - MIL-HDBK-217FN2 (Military Reliability of Electronic Equipment). 
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Figura 2.15. Parametrii modulului motorului pas cu pas 

 

Rata de defectare crește pentru temperaturi sub 20˚C sau peste 70˚C. Se observă că 

modulul Cam Box are o valoare relativ constantă în acest interval de temperatură, conform 

figurii 2.16: 

 

Figura 2.16. Rata de defectare a modului Cam Box pentru 4500 de ore de funcționare 

 

Curba MTBF o verifică pe cea a ratei de defectare, fiind inversa acesteia, după cum se 

observă din figura următoare: 
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Figura 2.17. Graficul MTBF în funcție de temperatură 

Modulul Cam Box a fost analizat în detaliu, luându-se în considerare rata de defectare 

a fiecărei componente. Acest fapt a permis o clasificare a acestor componente în funcție de 

timpul scurs până la defectarea lor. Astfel, din Figura 2.18 ,se observă că acul de compresie 

(componenta NPRD-10295) are cea mai mare probabilitate de defectare. În coloanele unde 

nu este trecută valoarea probabilității de defectare, aceasta trebuie luată din coloana 

precedentă. 

 

Figura 2.18. Primele 10 componente cu cea mai mare probabilitate de defectare (codificările 

sunt făcute conform arborelui modulului Cam Box) 

Analiza din Figura 2.18 este foarte utilă pentru producător, deoarece îi oferă 

posibilitatea de a îmbunătăți elementele care se pot defecta cel mai des. Totodată, aceste 

estimări sunt importante din punctul de vedere al activităților de mentenanță preventivă.  

 

Lucrarea [A107] analizează fiabilitatea modului pentru țesătură a unei mașini de 

tricotat industriale (sistemul modular Fabric Take-Down), analiză efectuată pe o estimare a 

duratei de funcționare de 4500 de ore. Acest modul are o structură complexă, aceasta fiind 

cauza pentru care a fost împărțit în 5 sub-module, fiecare având o importanță majoră: fabric 

take-down system, main take-down, take-down roller at front, angle rail, take-down roller at 

the rear. 
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Pentru calculul fiabilității, a fost realizat arborele sistemului. Acesta conține toate 

părțile componente ale modulului, iar în partea dreaptă sunt prezentate rezultatele calculelor 

pentru fiecare componentă (Figura 2.19). 

 

 

 

Figura 2.19. Arborele modulului principal Fabric Take-Down 
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Figura 2.20 prezintă analiza de fiabilitate a celor 5 sub-module, pe durata a 4500 de 

ore de funcționare (aproximativ 6 ore de funcționare neîntreruptă). După acest interval de 

timp, fiabilitatea previzionată a modulului principal, care înglobează fiabilitățile sub-

modulelor, este în jurul valorii de 0,5. Luate individual, fiecare sub-modul are o probabilitate 

de funcționare superioară acestei valori, ceea ce înseamnă că mașina de tricotat are o 

probabilitate ridicată de bună de funcționare între intervalele de mentenanță.  

 

Figura 2.20. Fiabilitatea după 4500 de ore de funcționare 

Fiabilitatea modulului principal în funcție de temperatură este aproximativ constantă, 

cu o creștere minoră în zona intervalului optim de temperatură, 20-80°C. Valorile sunt 

prezentate în Figura 2.21. 

 

Figure 2.21. Fiabilitatea modulului principal în funcție de temperatură 

Din analiza figurii 2.22, se poate observa că fiabilitatea modulului principal are o 

valoare constantă, indiferent de solicitările la care este supus. Din acest punct de vedere, 

putem concluziona că perioada de 4500 de ore de funcționare între operațiunile de 

mentenanță este un punct de reper bine definit.  
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Figura 2.22. Fiabilitatea modulului principal în funcție de solicitări 

Rezultatele obținute arată o bună proiectare a mașinii de tricotat, toate componentele 

analizate neprezentând riscuri de defecțiuni neașteptate. În acest mod, se pot determina 

termenul și condițiile de garanție, de mentenanță și reparație, acestea reprezentând date 

importante pentru producător și beneficiar. 

 

O altă componentă a unei mașini de tricotat industriale căreia i s-a realizat o analiză 

completă de fiabilitate este Sistemul (sania) de Alunecare (Sliding System) [A108]. Durata de 

funcționare a fost estimată tot la 4500 de ore (aproximativ 6 luni), iar cele 10 componente cu 

probabilitatea cea mai mare de defectare au fost analizate. 

Arborele sistemului este prezentat în Figura 2.23 și conține toate componentele 

modulului ”Sistem de alunecare”. În partea dreaptă a figurii se observă rezultatele calculului 

de fiabilitate pentru fiecare componentă. 

 

Figura 2.23. Arborele Sistemului de Alunecare 

Pentru fiecare componentă, a fost atașat un cod intern și o scurtă descriere. Calculele 

au adăugat rata de defectare și MTBF-ul. 
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În Figura 2.24 este prezentată evoluția ratei de defectare în funcție de temperatură, pe 

durata de funcționare considerată. Rata de defectare este mai ridicată sub 20°C și peste 70°C, 

iar între aceste margini este relativ constantă. Conform standardelor, rata de defectare este 

dată în număr de defecte la un milion de ore de funcționare (FPMH). 

 

Figura 2.24. Rata de defectare în funcție de temperatură 

Figura 2.25 prezintă rata de defectare în funcție de solicitările impuse modulului. 

Gradul de solicitare este dat în procente și se evidențiază faptul că rata de defectare rămâne 

constantă, acest lucru însemnând că mașina de tricotat analizată este proiectată și fabricată 

pentru o utilizare intensă și îndelungată.  

 

Figura 2.25. Rata de defectare în funcție de solicitarea modulului 

Figura 2.26 și Figura 2.27 prezintă graficul MTBF în funcție de temperatură și de 

solicitările impuse modulului. MTBF este folosit și ca o verificare a ratei de defectare a 

sistemului, din cauză că graficele sunt invers proporționale unul cu celălalt. 

 

Figura 2.26. MTBF în funcție de temperatură 
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Figura 2.27. MTBF în funcție de solicitarea modulului 

În finalul lucrării, este prezentată o analiză a fiabilității modulului, comparativ cu 

fiabilitatea sub-modulelor ce îl compun, Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. – Rata de defectare a sistemului în raport cu ratele de defectare ale sub-

modulelor componente 

Un alt indicator important de fiabilitate, primele 10 componente cu cea mai mare 

probabilitate de defectare, este prezentat în Figura 2.29 fiecare dintre cele 10 componente 

este identificată după codul din arborele sistemului. 

 

Figura 2.29. Top 10 componente cu cea mai mare probabilitate de defectare 
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Analiza de mai sus prezintă componentele cele mai vulnerabile ale sistemului studiat, 

analiză ce ajută producătorul la îmbunătățirea calității acestora. Totodată, aceste estimări sunt 

importante și din punctul de vedere al mentenanței preventive.  

 

În cadrul acestei direcții de cercetare menționăm și [A58], [A73], [A102], din lista de 

lucrări a candidatului. 
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3. Automatică, Monitorizare și Control de Proces 

 

Pe direcția de mai sus se amintește contribuția autorului atât prin articole științifice, 

cărți, brevete sau cereri de brevete de invenție (24), cât și prin implicarea în contracte de 

cercetare. Enumerăm, printre altele, controlul vectorial al unui invertor, sau controlul 

motoarelor electrice prin intermediul DSP-urilor sau microcontroller-elor, precum și 

aplecarea spre soluțiile low-cost, cu eficiență sporită. [A52], [A54], [A89], [A101] 

 

Traductor criogenic capacitiv de nivel cu plăci coplanare pentru azot lichid 

Cererea de brevet de invenție [B5] se referă la un aparat destinat sesizării nivelului de 

azot lichid cu aplicaţii în tehnica nucleară, separări de izotopi, testarea componentelor 

electronice, aplicaţii spaţiale, tehnică medicală, magneţi superconductori, instalaţii criogenice 

industriale de obţinere a azotului lichid, etc. 

Sunt cunoscute diferite tipuri de traductoare criogenice de nivel: rezistoare cu peliculă 

de carbon, traductoare cu fir cald, criodiode (de tip LED), ultrasonice, cu flotoare, capacitive, 

etc. Printre dezavantajele acestor traductoare criogenice de nivel se amintesc: preţul ridicat, 

necesitatea unor circuite electronice complicate de adaptare, sensibilitate redusă în zona de 

separaţie lichid/gaz, furnizarea de informaţie eronată dacă lichidul fierbe la nivelul 

senzorului, situaţie frecventă în criogenie, influenţa evaporării, etc. 

Datorită raportului favorabil performanţe/preţ, cele mai folosite sunt cele capacitive, 

alimentate de la un mic generator de tensiune alternativă de frecvenţă ridicată, fixă. Atât la 

condensatorul cu plăci plane (paralele), cât şi la condensatorul cilindric, capacitatea depinde 

de constanta dielectrică a materialului dintre plăci. Întrucât, în general, constanta dielectrică a 

fazei lichide (kl) este mai mare decât constanta dielectrică a fazei gazoase (kg), funcţionarea 

traductorului se bazează pe această diferenţă. La traductoarele capacitive nu deranjează 

fierberea la separaţia lichid/gaz. 

În cazul azotului, raportul kl/kg ≈1,454. Această valoare mică reduce mult 

sensibilitatea traductorului. Dacă una din plăcile condensatorului este mobilă, antrenată de un 

plutitor la modificarea nivelului, creşte considerabil sensibilitatea traductorului. Asigurarea 

contactului electric la placa mobilă a condensatorului complică însă construcţia traductorului 

capacitiv. 

Actuala invenţie rezolvă problema generării unui semnal electric de curent continuu 

dacă nivelul de azot lichid într-un rezervor termoizolant se modifică în gama ±3mm faţă de 

un nivel de referinţă stabilit arbitrar de utilizator, semnalizează valoarea nivelului sub sau 

peste nivelul de referinţă şi comandă anclanşarea/declanşarea unui releu în funcţie de 

valoarea nivelului. 

Traductorul poate fi înglobat într-un sistem de reglare automată a nivelului de azot 

într-un vas de răcire, condensator, etc., constituind o soluţie tehnică simplă şi ieftină. 
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Traductorul furnizează o informaţie precisă asupra nivelului de azot lichid, întrucât se 

bazează atât pe variaţia constantei dielectrice lichid/gaz, cât şi pe deplasarea unui plutitor lipit 

la o placă metalică, izolată şi fără legătură galvanică cu plăcile metalice fixe ale traductorului 

capacitiv. 

Traductorul capacitiv de nivel, Figura 3.1, constă din două plăci metalice coplanare, 

izolate între ele, fixate rigid pe un suport izolant cilindric. De plăcile fixe este lipit câte un fir 

metalic )( *

1c şi )( *

2c . Traductorul mai conţine o placă metalică mobilă, de arie dublă faţă de 

aria fiecărei plăci fixe şi care poate glisa pe direcţie verticală, ghidată de trei ştifturi izolate, 

verticale. Suprafaţa plăcii mobile din apropierea plăcilor fixe este izolată cu un film de lac, 

iar pe suprafaţa opusă este lipit un plutitor realizat din masă plastică uşoară. La creşterea 

nivelului de azot lichid acesta intră parţial între plăci, dar şi ridică placa mobilă, aşa încât 

capacitatea echivalentă a traductorului creşte la creşterea nivelului datorită creşterii 

permitivităţii (ε), dar şi datorită scăderii distanţei (d) dintre plăci, ceea ce asigură 

sensibilitatea deosebită a traductorului. 

d

S
C


  

 

Figura 3.1. Secţiune prin senzorul capacitiv de nivel 

Variaţia capacităţii echivalente a traductorului capacitiv este convertită în semnale 

electrice optice sau activează bobina unui releu. Circuitul electric care îndeplineşte aceste 

funcţii este ilustrat în Figura 3.2 şi conţine: 

- blocul de alimentare de ±18 Vcc, alimentat la rândul său de le reţeaua de 220V; 

- oscilatorul sinusoidal de frecvenţă ridicată (kHz), de mică putere; 

- o rezistenţă variabilă (P) de ajustare a curentului (iR); 

- un comparator care calculează diferenţa (iR-iC) dintre curentul prin potenţiometru 



Teză de abilitare 
 

44 
 

şi curentul (iC) prin condensator (prin traductorul capacitiv); 

- un amplificator (trigger) pentru a discrimina valoarea nivelului faţă de o referinţă 

arbitrară; 

- două diode luminiscente (de exemplu verde şi roşie) pentru semnalizarea stării 

nivelului; 

- un releu ce poate fi folosit la un reglaj bipoziţional al nivelului de azot în răcitor, 

condensator, etc., folosind actuatori potriviţi. 

 

Figura 3.2. Schema electrică de principiu a traductorului capacitiv de nivel 

Traductorul criogenic capacitiv de nivel cu plăci coplanare este alcătuit din două plăci 

metalice coplanare 1 şi 2, izolate între ele şi fixate rigid pe un suport cilindric 3. O a treia 

placă metalică 4, izolată de plăcile 1 şi 2, poate glisa pe verticală în sensul modificării 

distantei fată de plăcile fixe. Glisarea plăcii 4 este ghidată de trei știfturi 5, izolante. La partea 

inferioară a plăcii 4 este lipit un plutitor 6, realizat din material plastic uşor, ce asigură 

glisarea plăcii 4 în funcţie de nivelul azotului. Capacitatea traductorului se modifică odată cu 

creşterea nivelului de azot atât datorită pătrunderii azotului lichid între plăci, cât şi apropierii 

plăcii metalice mobile 4 faţă de cele două plăci fixate pe suportul 3. Conductorii electrici 7, 

conectaţi la plăcile fixe 1 şi 2, sunt ataşaţi de suportul cilindric 3 şi conduc semnalul la un 

circuit electronic 8, de prelucrare a semnalului. 

Prin aplicarea invenţiei rezultă următoarele avantaje: 

- simplificarea constructivă a traductorului; 

- creşterea robusteţii traductorului, deoarece plăcile propriu-zise ale 

condensatorului sunt fixe pe un suport cilindric; 
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- creşterea sensibilităţii traductorului care va da semnal util pe o gamă îngustă de 

variaţie a nivelului de azot lichid, deoarece se modifică atât calitatea 

dielectricului (gaz/lichid), cât şi distanţa între electrozi. 

 

Cercetările asupra controlului roboților mobili inteligenți au fost validate în conferințe 

internaționale de prestigiu și au fost concretizate în cereri de brevete de invenție, premiate 

deasemenea și la cele mai importante saloane internaționale de invenții cu cele mai înalte 

distincții. 

Metodă și dispozitiv pentru control extins hibrid forță-poziție al sistemelor 

robotice și mecatronice 

În cererea de brevet de invenție [B8], cercetarea se referă la o metodă și un dispozitiv 

pentru control extins hibrid forță-poziție al sistemelor robotice și mecatronice. Metoda constă 

dintr-o primă fază, cu funcţionare off-line, în care se defineşte un univers de discurs U al 

erorilor de poziţie şi de forţă, urmată de alte şase faze, cu funcţionare în timp real, în care se 

determină distanţa extinsă de poziţie şi forţă, după care se determină funcţia de dependenţă K 

a semnalului de poziţie, cât şi a semnalului de forţă, se realizează o matrice de selecţie cu 

coeficienţi de corelaţie pentru poziţie şi forţă, după care se continuă controlul hibrid forţă-

poziţie, pentru a determina semnalele de eroare de poziţie şi de forţă, se procesează semnalele 

de eroare, iar în ultima fază semnalele de poziţie şi de forţă sunt transmise de către nişte 

traductoare montate pe un sistem robotic şi mecatronic. 

Dispozitivul este alcătuit din module de calcul al distanţei extinse de poziţie 

(MCDEP) şi de forţă (MCDEF), din module de calcul al funcţiei de dependenţă pentru 

poziţie (MCFDP) şi forţă (MCFDF), din module de transformare extinsă pentru poziţie 

(MTExP) şi forţă (MTExF), din module de calcul al erorii de poziţie (MCEP) şi de forţă 

(MCEF), un modul inteligent de procesare a erorii (MIPE), un sistem robotic şi mecatronic 

(SRM), şi un modul de calcul în coordonate carteziene (MCCC), conform figurii de mai jos. 

 

Figura 3.3. Schema dispozitivului pentru control extins hibrid forță-poziție al sistemelor 

robotice și mecatronice 
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Metodă şi dispozitiv pentru controlul dinamic al unui robot păşitor 

Cererea de brevet de invenţie [B10] se referă la o metodă şi la un dispozitiv de control 

dinamic al unui robot păşitor, destinat controlului în timp real a poziţiei traiectoriei de 

mişcare a vârfurilor şi articulaţiilor picioarelor robotului, forţelor de reacţiune şi dinamicii 

mersului robotului, în vederea creşterii stabilităţii deplasării, cu aplicaţii în transportul de 

materiale nucleare, în activităţi agricole, în aplicaţii militare, pentru detectarea minelor, şi, în 

general, în aplicaţii pe terenuri denivelate, greu accesibile. 

Metoda constă din calcularea erorilor datorate componentelor de poziţie şi de forţă pe 

axele de libertate ale unui robot păşitor, precum şi a erorilor rezultate prin aplicarea unor 

strategii de control ale mersului dinamic stabil al robotului, unele semnale de eroare fiind 

controlate digital şi multiplexate după două strategii de control, iar un programator de 

strategii stabilind momentele acţionării fiecărei strategii de control, în funcţie de patru etape 

ale unui pas complet al robotului păşitor, şi un program de generare a schemei de mers a 

robotului generând un semnal de referinţă şi un semnal al poziţiei dorite, astfel că, în final, 

prin procesarea semnalelor de eroare utilizând fuziunea semnalelor rezultate din 

programatorul de strategii sau controlul fuzzy, se obţin semnalele de eroare pentru comanda 

actuatoarelor din cadrul structurii robotului păşitor, pe fiecare axă de mişcare. Dispozitivul 

folosit pentru punerea în aplicare a metodei este alcătuit dintr-un complex de module care au 

ca scop generarea semnalelor de eroare pe axele robotului, pe fiecare grad de libertate, pentru 

controlul actuatoarelor din structura robotului, care să ţină cont de strategiile de control, în 

scopul creşterii stabilităţii robotului păşitor. 

 

Metodă şi dispozitiv de acţionare şi control al roboţilor mobili inerţiali 

Cererea de brevet de invenţie [B9] se referă la o metodă şi un dispozitiv de acţionare 

şi control al roboţilor mobili inerţiali destinaţi în principal aplicaţiilor de inspecţii 

biomedicale. 

Metoda constă din generarea unei mişcări oscilatorii corespunzătoare unui pendul 

ideal, prin acţionarea şi controlul unor corpuri inerţiale cu deplasare rectilinie, în care în 

sensul dorit de deplasare al robotului mobil au loc ciocniri plastice între corpurile inerţiale şi 

nişte capete ale unor canale, acestea din urmă rigide cu corpul robotului, conducând la 

deplasarea inerţială a robotului, cu ciocnirile plastice obţinute prin intermediul unor materiale 

cu amortizare controlate electric, cum ar fi materiale magnetoreologice. Dispozitivul de 

acţionare şi control este alcătuit dintr-un număr de n canale de deplasare a unor corpuri 

inerţiale, fiecare canal conţinând câte un electromagnet cap de cursă A, i=1-n, şi câte un 

electromagnet cap de cursă B care generează câte un câmp electromagnetic controlat de un 

sistem de control, între care se deplasează câte un corp Bi inerţial, la capetele de cursă A şi B 

fiind prevăzut câte un material de amortizare pe care se află montat rigid câte un traductor de 

forţă, dintr-un sistem de propulsie şi dintr-un sistem de actuatoare pentru rotirea sistemului de 

propulsie în funcţie de semnalele primite de la sistemul de comandă, ansamblul astfel format 

fiind montat într-un corp pe care este fixat rigid un traductor de acceleraţie care transmite 
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semnale de măsură pe 3 axe ale acceleraţiei la sistemul de control, pe exteriorul corpului fiind 

montat un material cu coeficient de frecare variabil în funcţie de direcţia/sensul de deplasare. 

 

Metodă şi dispozitiv de control în timp real al actuatoarelor 

Cererea de brevet de invenție [B11] se referă la o metodă şi la un dispozitiv de control 

a unui actuator în flux continuu, pentru determinarea caracteristicilor şi parametrilor lui 

funcţionali, cu aplicare directă în realizarea unui stand de încercare a unui motor electric. 

Metoda cuprinde o primă fază (A) în care are loc alegerea unui servoactuator (SVA) 

raportat la un actuator (ATs) de testat, cu rol de referinţă pentru măsurători, o a doua fază (B) 

în care este generat un model matematic al servoactuatorului (SVA), folosind un sistem de 

control cu arhitectura deschisă (SCAD) şi un sistem server de procesare (PSC) cu viteză 

ridicată şi putere mare de calcul, într-o a treia fază (C) fiind cuplat actuatorul (ATs) de testat 

cu servoactuatorul (SVA) printr-un modul (MC) de cuplare, într-o fază (D) următoare fiind 

generate regimurile de încercări complexe ale actuatorului (ATs) de testat, iar în faza (E) 

următoare fiind generat modelul matematic al actuatorului (ATs) de testat, operaţie efectuată 

de un modul (MMA) de modelare matematică, în faza (F) care urmează fiind realizat 

modelul matematic de corelaţie între servoactuatorul (SVA) de referinţă şi actuatorul (ATs) 

de testat, această funcţie fiind procesată într-un modul (FCO) de calcul al modelului 

matematic. 

Dispozitivul este alcătuit dintr-un servoactuator (SVA) de referinţă cuplat, printr-un 

modul (MC) de cuplare, cu un actuator (ATs) de testat, dintr-un sistem de control cu 

arhitectură deshisă (SCAD), care primeşte semnale de la servoactuatorul (SVA) de referinţă, 

de la modulul (MC) de cuplare şi de la un modul (TCA) traductor de control de alimentare, 

aceste semnale procesate fiind transmise ca semnale de măsură (n) la un sistem server de 

procesare (PCS), sistemul de control cu arhitectură deschisă (SCAD) generând nişte semnale 

(k) care sunt transmise unui controler de forţă (CSV) al servoactuatorului (SVA) de referinţă, 

pus în legătură cu un controler (CATs) al actuatorului de testat. 

 

Figura 3.4. Schema-bloc a dispozitivului de control în timp real al actuatoarelor 
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Metodă și dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație în medii puternic 

perturbante 

Brevetul de invenție [B1] se referă la o metodă și la un dispozitiv pentru măsurarea 

vitezei de rotație, într-un mediu puternic perturbant, a unui hidrogenerator. 

Metoda constă în determinarea numerică a unui semnal (Sin) de intrare, prin niște 

numărătoare, (NV1 NV2, ..., NVk) cu funcționare secvențială, cu discriminarea secvențială a 

valorilor numerice de amplitudine (DA1, DA2, ..., DAk) sau a vitezei de variație (DV1, DV2, 

..., DVk) față de o valoare de referință impusă de sistemul măsurat și aplicarea unei medii 

ponderate (MP1, MP2, ..., MPk), în care coeficienții de pondere sunt determinați off-line, 

după funcția de transfer a sistemului măsurat, excitat cu un impuls Dirac, sau după o funcție 

de pondere determinată prin modelarea matematică a sistemului măsurat, astfel încât precizia 

de măsură în domeniul de performanță dorit să fie maximă. Dispozitivul pentru aplicarea 

metodei este alcătuit dintr-un circuit (FH) formator cu histerezis, ale cărui impulsuri sunt 

numărate de k numărătoare, (NV1 NV2, ..., NVk), și un generator (GKI) de impulsuri, care 

generează k impulsuri decodificate, printr-un decodificator (DEC), în k semnale de start 

pentru cele k numărătoare (NV1, NV2, ..., NVk), un generator (GTR) de timp real, care 

definește o referință de timp pentru cele k numărătoare (NV1, 2 k 1 NV , ..., NV ), un număr 

de k numărătoare (NV , 2 k NV , ..., NV ), care determină, fiecare, valoarea vitezei de rotație 

a unui hidrogenerator, prin raportarea semnalului generat de formatorul (FH) cu histerezis la 

generatorul (GTR) de timp real, un număr de k blocuri (DA1, DA2, ..., DAk), pentru 

eliminarea valorilor numerice a căror amplitudine este mai mare decât o valoare de referință 

determinată de sistemul măsurat și transmiterea acestui semnal de k blocuri, (MP1 MP2, ..., 

MPk) de medieri ponderate, în care coeficienții de pondere sunt determinați off-line, după 

funcția de transfer a sistemului măsurat, excitat cu un impuls. 

 

 

Figura 3.5. Schema-bloc a dispozitivului de măsurare a vitezei de rotație în mediu puternic 

perturbant 
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Sistem fără fir, pentru telemăsurarea înclinaţiei 

Invenţia [B4], [A57] se referă la un sistem fără fir, destinat măsurării înclinaţiei unui 

obiect faţă de verticala locului. Sistemul este alcătuit dintr-un dispozitiv-senzor, destinat a fi 

ataşat unui obiect a cărei înclinaţie trebuie măsurată, şi o unitate de achiziţie, dispozitivul-

senzor fiind alcătuit dintr-un senzor de acceleraţie 3D, pentru măsurarea acceleraţiei 

gravitaţionale pe trei direcţii ortogonale, un circuit convertor A/D, pentru conversia valorilor 

măsurate ale acceleraţiei în valori numerice, un microcontroler având implementat un 

algoritm de calcul, pentru transformarea valorilor numerice în valori unghiulare, şi o interfaţă 

radio (RF Transceiver), pentru comunicarea cu unitatea de achiziţie, alimentarea 

dispozitivului-senzor fiind asigurată de un acumulator (ACC) şi un bloc (MA) de 

management al acumulatorului, având funcţiile de control al încărcării şi de monitorizare a 

curentului consumat. 

 

Figura 3.6. Arhitectura dispozitivului-senzor 

Datorită disponibilității accelerometrelor 2D, cu o sensibilitate mai bună decât cea a 

accelerometrelor 3D, a fost implementat un senzor de accelerație 3D cu ajutorul a doi senzori 

2D având una dintre axele lor aliniate, în vederea formării unei a treia axe comune. 

Informația, primită ca și trei tensiuni (aX, aY, aZ) de la ieșirile accelerometrului 3D, 

este convertită în valori numerice (nX, nY, nZ) prin intermediul unui convertor A/D, 

transformată în trei valori unghiulare prin algoritmul implementat pe microcontroller și 

transmis prin interfața de emisie-recepție radio RF, atunci când aceeași interfață primește un 

mesaj de interogare de la un dispozitiv de tipul Acquisition Unit.  

Dacă un algoritm bazat pe raportul dintre componentele aX și aY este utilizat pentru 

calcularea unui unghi de înclinare (αxy), nu este necesară calibrarea senzorului la valoarea 

locală a accelerației gravitaționale, deoarece această valoare nu apare în calcule.  

Algoritmul de calcul al unghiului, implementat pe microcontroller, folosește pentru 

funcția arctangentă o aproximare sub formă de raport a două polinoame. 

Datorită faptului că volumul de date care va fi trimis spre calculator nu are nevoie de 

o lățime de bandă mare, poate fi folosit un sistem de comunicații fără fir de bandă redusă, 
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spre exemplu WirelessUSB™ LS. Acesta este un sistem cu cost redus care folosește banda de 

2.4GHz și se compune dintr-o punte WirelessUSB LS și cel puțin un dispozitiv WirelessUSB 

LS HID (Human Interface Device). Sistemul de comunicații WirelessUSB LS împarte 

canalele de comunicare pe baza unui cod sau în funcție de frecvență. Banda de 2.4GHz poate 

fi împărțită în 79 de sub-canale distincte. 

Sistemul de achiziție și comunicație bazat pe WirelessUSB este prezentat în Figura . 

Senzorul este conectat la un dispozitiv WirelessUSB LS HID. Prin intermediul acestuia, 

informația este transmisă spre unitatea de achiziție, care este, la rândul ei, conenctată la o 

punte WirelessUSB LS. În final, informația ajunge, printr-un port USB, la PC/PDA.  

 

Figura 3.7. Sistemul de achiziție și comunicație 

Prototipul realizat permite calculul unghiurilor cu o precizie mai bună de 0,1 grade, 

considerând, luând în considerare atât eroarea de cuantizare, cât și eroarea de aproximare 

pentru funcția arctangentă. Măsurătorile sunt efectuate în timp real, pe obiecte înclinate, iar 

rezultatele măsurătorilor sunt comunicate către sistemele de decizie și control. Arhitectura 

aplicației descrise poate fi realizată cu ușurință sau extinsă la implementarea senzorilor 

inteligenți pentru alte procese de măsurare.  

 

Figura 3.8. Prototipul realizat 
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 În cadrul acestei direcții de cercetare menționăm și [A43], [A120], [A123], [A127], 

[C6], din lista de lucrări a candidatului. 

 

 În încheiere, amintim și activitățile de cercetare ale candidatului și în alte domenii 

conexe direcțiilor de cercetare prezentate: 

 energie regenerabilă (7 lucrări); 

 inginerie medicală și bioinginerie (9 lucrări); 

 inventică și proprietate industrială; 

 managementul calității în învățământul superior și politica științei (10 lucrări). 
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Concluzii 

 

 Activitatea de cercetare și experiența educațională a candidatului de-a lungul întregii 

cariere este reprezentată de: 

 11 cărți științifice (două ca prim-autor) 

 129 articole științifice 

 4 brevete de invenție și 10 cereri de brevete de invenție (trei ca prim-autor) 

 premiul ”GHEORGHE CARTIANU” in domeniul Știintei și Tehnologiei Informației 

al Academiei Române 

 3 premii ANCS și Diploma de Excelență a Academiei de Științe Tehnice 

 115 premii, medalii și distincții la saloanele internaționale și naționale de inventică 

 4 contracte de cercetare câștigate prin competiție, ca director/responsabil de contract 

 2 proiecte instituționale (POSDRU) câștigate prin competiție, ca manager/responsabil 

de proiect 

 4 proiecte/contracte de cercetare internaționale, ca și membru al echipei 

 22 de proiecte de cercetare câștigate prin competiție, ca și membru al echipei 

 6 proiecte instituționale (POSDRU) câștigate prin competiție, ca și membru al echipei 

 consilier educație proprietate intelectuală și industrială al Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca 
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Direcții de dezvoltare a carierei care necesită abilitarea 
 

Conform Metodologiei, abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a 

conduce lucrări de doctorat, iar teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice 

și de cercetare ale candidatului. 

În consecință, principala direcție de dezvoltare a carierei, ulterioară abilitării, o 

constituie continuarea activității de cercetare științifică. Pe parcursul prezentei teze de 

abilitare, această activitate a fost prezentată succint, dar substanțial, în același timp. S-a 

insistat pe realizările și rezultatele materializate în brevete sau cereri de brevete de invenție, o 

componentă deosebit de importantă în cariera inginerească. Toate acestea sunt rezultatul unei 

munci în echipă, a unor colaborări interdisciplinare cu cercetători și colective de cercetare din  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, din cadrul altor instituții de învățământ de prestigiu 

sau companii din țară și străinătate. 

Pe viitor, candidatul va încerca să dezvolte cercetările realizate până în prezent și va 

acorda o importanță deosebită transferului cunoștintelor dobândite către studenți, prin 

intermediul activității didactice, dar și către proiectele de cercetare academice sau cu 

industria (transferul de tehnologie va încerca valorificarea prototipurilor invențiilor brevetate 

sau în curs de brevetare). 

Activitatea didactică va putea fi sprijinită prin noi exemple de aplicabilitate a 

cunoștințelor teoretice, dar și prin dezvoltarea lucrărilor de laborator existente sau prin 

introducerea unora noi, urmare a rezultatelor articolelor, contractelor, sau a prototipurilor 

brevetelor de invenție. Interdisciplinaritatea cercetărilor poate avea ca rezultat și introducerea 

unor noțiuni noi în cadrul curriculei existente, dar și lărgirea orizontului de studiu actual. 

Legătura dintre studenți și cercetare se realizează prin proiectele de semestru, prin 

lucrarile de licență și disertație, dar mai ales prin studiile de doctorat. Prin intermediul 

prezentei teze de abilitare, candidatul dorește sa-și extindă expertiza și capacitatea de 

cercetare spre studiile doctorale, trecând la un nivel superior de îndrumare și coordonare. 

Potențialul de creativitate și ideile de cercetare pot fi valorificate cu mai multă 

ușurință și cu mai mult succes în cadrul unor teme de cercetare clare, în cadrul unor 

laboratoare și centre de cercetare bine structurate, în cadrul unor colective dinamice, active, 

cu rezultate validate științific. Candidatul consideră că are capacitatea de a-și folosi, pe viitor, 

experiența acumulată în cadrul proiectelor de cercetare la care a participat, iar cooperarea cu 

alte colective de cercetare, din universități sau din industrie, va crește potențialul de atragere 

a noi contracte de cercetare, pe plan național și internațional. 
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Direcțiile și competențele de cercetare ale candidatului deschid multiple oportunități, 

iar domeniile de competență complementare conferă posibilitatea cercetării interdisciplinare. 

Enumerăm câteva posibile viitoare direcții de cercetare și de dezvoltare aplicativă: 

 Dezvoltarea de noi algoritmi de procesare a semnalului cu utilizări în 

măsurările electrice; 

 Măsurarea și monitorizarea parametrilor instalațiilor de producere a energiei 

regenerabile; 

 Dezvoltarea unor metode și algoritmi pentru măsurarea diverselor nivelurilor 

de poluare a mediului; 

 Studiul fiabilității instalațiilor de producere a energiei regenerabile; 

 Analize de fiabilitate a diverselor sisteme și procese industriale; 

 Monitorizarea și controlul sistemelor domotice; 

 Asistarea persoanelor prin intermediul monitorizării și procesării semnalelor 

biomedicale; 

 Statistică și măsurare a rezultatelor cercetării, analize scientometrice; 

Totodată, se va accentua originalitatea cercetării și se va încuraja brevetarea și 

diseminarea acestor rezultate. 

În final, subliniem că întreaga activitate științifică a candidatului s-a desfășurat în 

cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Prin prezenta teză de abilitare, acesta dorește 

sa-si exprime mulțumirea față de cadrul instituțional în care și-a dezvoltat cariera și este 

convins că atestatul de abilitare va reprezenta o oportunitate prin care va crește vizibilitatea și 

prestigiul acestei instituții de tradiție a învățământului superior românesc. 

 

 

 

 

Bibliografie 

Având în vedere că întreaga teză de abilitare se referă la activitatea de cercetare a 

candidatului, lucrările la care se face referire sunt cuprinse în Lista de lucrări a candidatului 

(articole, lucrări, cărți, brevete si cereri de brevete de invenție, contracte). La rândul lor, 

fiecare lucrare din această listă are referințele ei bibliografice. Fiecare lucrare, împreună cu 

referințele bibliografice aferente, poate fi furnizată la cerere. 
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