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Rezumat
Teza de abilitare evidenţiază realizările şi perspectivele activităţilor didactice şi de
cercetare ale autoarei după susţinerea tezei de doctorat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
în septembrie 2006 şi obţinerea titlului de doctor, confirmat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
prin ordinul nr. 5764 din 28.11.2006. Cercetările autoarei continuă în bună măsură tradiţia
colectivului din care face parte: studiul metodelor convenţionale şi avansate de control, a
posibilităţilor de dezvoltare şi de aplicare în industrie, completate cu studii de caz. Sunt incluse
rezultate din domeniile principale de cercetare, menţionând cele mai importante lucrări ştiinţifice
publicate după susţinerea tezei de doctorat, precum şi contracte de cercetare şi brevete. Aspectele
concrete se referă la rezultatele obţinute în domeniul modelării şi simulării unor procese chimice
complexe, rezultatele obţinute în domeniul proiectării şi implementării structurilor de control, cât
şi contribuţiile aduse la dezvoltarea unor noi strategii avansate de control.
În acest sens în prima parte a capitolului intitulat “Realizări ştiinţifice şi profesionale” se
descrie succint funcţionarea coloanelor de separări izotopice
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C, urmată de enumerarea

modelelor matematice dezvoltate pentru acest proces neconvenţional, complex. Senzorii şi
actuatorii aferenţi acestor procese unice prezintă caracteristici speciale, astfel încât versiunile
comune, industriale, nu pot fi acceptate. Acesta este motivul pentru care s-au dezvoltat senzori
originali: un senzor pentru nivelul monoxidului de carbon lichid din fierbătorul instalaţiei de
separare, un senzor al nivelului azotului lichid din condensatorul echipamentului, un aparat care
determină în mod intuitiv defazajul semnalelor, folosit în analiza frecvenţială, un algoritm
neconvenţional de analiză frecvenţială şi un senzor pentru controlul puterii disipate de fierbător.
Principiile de funcţionare şi ideile originale sunt prezentate succint în capitolul 2.3. În capitolul
2.4 sunt prezentate variantele de control concepute pentru coloana de separare izotopică, pornind
de la variantele clasice de control şi până la variante avansate de control, atât pentru procesul
primar din coloană, cât şi pentru procesele auxiliare. Capitolul 2.5 prezintă actuala direcţie de
cercetare, concentrată pe proiectarea sistemului de control al unei cascade de trei coloane de
separări izotopice, echipament cu caracter de noutate în tehnica de specialitate. Capitolul 2.6
prezintă rezultatele cercetării legate de sistemele distribuite de control, care necesită soluţionarea
unor probleme specifice: provocări generate de natura distribuită, de infrastructura de
comunicaţii, de vulnerabilitate la posibile defecţiuni. În acelaşi timp, natura distribuită a acestor
sisteme şi existenţa diferitelor posibilităţi de interconectare a componentelor sistemului de control
ar putea fi exploatate pentru a asigura robusteţe şi toleranţă la defecte. Cercetarea abordează
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problema de monitorizare şi control tolerant la defecte al sistemelor distribuite, cu aplicaţie în
domeniul sistemelor multivariabile şi cu timp mort. Contribuţiile aduse la dezvoltarea unor
algoritmi noi de control de ordin fracţionar sunt prezentate în capitolul 2.7. În încercarea de a
elimina dezavantajul major al metodelor existente pentru proiectarea regulatoarelor de ordin
fracţionar, şi anume complexitatea calculelor, candidata a încercat să ofere variante simple,
utilizabile chiar şi de inginerii nefamiliarizaţi cu calculul derivatelor de ordin fracţionar. În acest
sens a dezvoltat o metodă de proiectare a regulatoarelor de ordin fracţionar inspirată din metoda
simetriei a lui Kessler şi o metodă bazată pe calculul vectorial. În capitolul 2.8 sunt enumerate
contribuţiile aduse la modelarea şi controlul altor procese complexe, iar în capitolul 2.9 sunt
prezentate direcţiile de cercetare viitoare. Aceste direcţii prevăd elaborarea de noi metode pentru
proiectarea de regulatoare robuste bazate pe calcul fracţionar pentru sisteme distribuite pe scară
largă, proiectarea unor sisteme de control multi-agent care să asigure toleranţa la defecte, să
prezinte caracteristici de robusteţe, reactivitate şi flexibilitate, care să asigure sistemului de
control fiabilitate şi reacţie la defectele care pot interveni. Se mai menţionează implicarea într-un
domeniu nou de cercetare: modelarea şi controlul procesului de prelucrare tehnologică
ultraprecisă, monopunct prin strunjire cu scule diamantate, în colaborare cu o echipă de cercetare
din Africa de Sud.

1. Introducere
Prezenta teză de abilitare prezintă sumar rezultatele profesionale şi de cercetare ale
candidatei din domeniul ingineriei sistemelor din momentul susţinerii tezei de doctorat,
septembrie 2006, până în prezent.
Activitatea didactică a candidatei începe în anul 1998 când a devenit, prin admitere,
doctorand cu frecvenţă, iar din februarie 1999, prin concurs, cadru didactic la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca. În perioada 1999-2002 a ocupat funcţia de preparator în cadrul catedrei
de Automatică a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. În această perioadă a condus ore de
laborator şi proiect la disciplinele Ingineria Reglării Automate I (An III Automatică), Ingineria
Reglării Automate II (An IV Automatică) şi Structuri şi algoritmi de reglare (An II, Colegiul
Universitar Tehnic, Economic si de Administraţie, Specializarea Automatizări)

(titular de

disciplină Prof. dr. ing. Clement Feştilă).
În perioada 2002-2004 a ocupat funcţia de asistent universitar la Catedra de Automatică a
Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. A coordonat
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întreaga activitate a laboratorului la disciplinele Ingineria Reglării Automate I, Ingineria Reglării
Automate II şi Structuri şi algoritmi de reglare (titular de disciplină Prof. dr. ing. Clement
Feştilă), contribuind la organizarea activităţii didactice a acestuia.
În perioada 2004-2007 a ocupat funcţia de şef lucrări la Catedra de Automatică a
Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, titular

al

disciplinelor: Structuri şi algoritmi de reglare (An II, Colegiul Universitar Tehnic, Economic şi de
Administraţie, Specializarea Automatizări) şi Ingineria Reglării Automate II (An IV Automatică),
iar din 2007 a fost avansată conferenţiar, titular al disciplinelor Ingineria Reglării Automate I şi
Ingineria Reglării Automate II (An III Automatică).
În anul 2008 a absolvit cursul de 7009 DeltaV Operate Implementation, organizat de
firma Emerson, pentru a putea moderniza cursul de Ingineria Reglării Automate II.
Activitatea didactică desfăşurată cu studenţii, pe baza normei didactice, a fost însoţită
permanent de alte activităţi cum ar fi: îndrumarea studenţilor în activitatea de cercetare şi
proiectare finalizată prin elaborarea şi susţinerea proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de
disertaţie, precum şi pentru implicarea studenţilor în proiecte de cercetare naţională. În fiecare an
a făcut parte din Comisia de licenţă şi de disertaţie şi a fost referent pentru 5 teze de doctorat.
Este directorul grupului de cercetare „Metode avansate de control al proceselor”. A participat la
dotarea laboratorului cu echipamente didactice de ultimă generaţie.
În perioada 2010-2013 a participat la 4 proiecte instituţionale din axa prioritară 1
"Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere"; axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" şi axa
prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", îmbunătăţind practica
studenţilor de la Automatică, contribuind la actualizarea planurilor de învăţământ la specializarea
Automatică (licenţă şi master) şi dezvoltând două cursuri e-learning pentru specialişti din
domeniu.
Activitatea de cercetare a început în 1998, când a devenit doctorandă la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca. Cercetările candidatei continuă tradiţia echipei din care face parte:
proiectarea şi implementarea sistemelor de control cu aplicaţii industriale. În acest sens s-a ocupat
de studiul diferitelor sisteme avansate de control, cu aplicaţii la procesul de separare izotopică
15

N. După susţinerea tezei, din anul 2007 a început cercetările legate de procesul de separare

criogenică al izotopului 13C şi controlul echipamentelor specifice, esenţial diferite de cele legate
de separarea izotopului

15

N. Rezultatele acestor cercetări sunt prezentate în capitolul doi al

prezentei teze.
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Activitatea de cercetare ştiinţifică şi publicistică după finalizarea tezei de doctorat se
poate cuantifica după cum urmează: a publicat 2 capitole în cărţi de specialitate in edituri
recunoscute de circulaţie internaţională, 1 carte de specialitate în editură recunoscută de circulaţie
naţională şi 1 îndrumător de lucrări. A realizat, în calitate de principal autor sau co-autor 22
articole în reviste cotate ISI, 20 în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings,
14 articole în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale
(BDI), 26 lucrări la conferinţe internaţionale. 5 lucrări ISI au obţinut şi premii UEFISCDI.
Cercetările s-au concretizat şi în 3 brevete de invenţie, 2 propuneri de brevet, 7 proiecte de
cercetare. Valoarea acestor brevete este atestată de faptul că au fost obţinute 23 de diplome la
saloane de inventică internaţionale şi naţionale. Este recenzor la 10 reviste de specialitate cotate
ISI, membru în colectivul de redacţie al unei reviste ISI şi al unei reviste „open acces”. A fost
profesor invitat la International Summer Course on Multivariable Control, University of Ghent,
Belgium,

(http://www.mimocontrol.ugent.be/2014/summercourse.html),

prezentând

cursul

“Robust control system design", 2014, Ghent, Belgium. A organizat două sesiuni speciale:
“Fractional Order Modeling and Control” şi “Separation process modeling and control” la IEEE
International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR 2014), ClujNapoca, Romania, 22-24 May 2014. Este membru în comitetul de program la mai multe
conferinţe internaţionale din domeniu.

2. Realizări ştiinţifice şi profesionale
2.1. Procesul de separare izotopică
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C

Izotopii unui element chimic sunt specii cu acelaşi număr de protoni în nucleu, dar cu număr
diferit de neutroni. Concentraţia naturală a izotopilor este dată de valori tipice constante.
Carbonul are 15 izotopi cunoscuţi, de la 8C la 22C, însă numai doi - (12C şi 13C) – sunt stabili. 13C
este unul din izotopii din mediul natural, constituind aproximativ 1.1%at din tot carbonul
planetei. Izotopul
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C are aplicaţii pe scară largă în cercetare şi industrie, incluzând agricultura,

ecologia, medicina legală, geochimia, medicina, calibrări standard şi servicii de autentificare
alimentare (http://www.iso-analytical.co.uk/carbon.html).
În general proprietăţile unui element “de bază” sunt similare cu proprietăţile izotopilor, doar
câţiva parametri / proprietăţi diferă într-o gamă foarte mică. Procesul de separare a izotopilor
exploatează doar aceste diferenţe mici, fiind cunoscute în zilele noastre mai multe metode şi
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tehnologii de separare a izotopilor. De exemplu, separarea criogenică a izotopului stabil de
carbon

13


C se bazează pe diferenţa mică dintre presiunea maximă a vaporilor p1 din


comparaţie cu presiunea de vapori p 2 din izotopul

12

C, în

C în condiţii criogenice (temperaturi de
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aproximativ -190°C) folosind monoxid de carbon (CO) (Cohen, 1951; London, 1962; Axente,
1994). Principiul procesului şi structura echipamentului de separare criogenică sunt ilustrate în
figura 2.1.1.

Figura 2.1.1. Schema simplificată a unei coloane de separare izotopică
Parametrul esenţial este factorul de separare izotopică α:

α
=

p1
≈ 1.011
p2

(2.1.1)

Deoarece α este foarte aproape de unitate, separarea izotopică criogenică dezvoltată în
coloana de separare se realizează printr-un contracurent permanent a unui debit ascendent de
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monoxid de carbon gazos şi a debitului descendent de monoxid de carbon lichid, în prezenţa
umpluturii specifice din coloană. De remarcat faptul că o cantitate foarte mare de materie primă
este procesată în coloana de separare pentru a obţine cantităţile necesare de monoxid de carbon
cu concentraţie de 10-15% 13C.
Coloana este alimentată continuu cu monoxid de carbon cu un debit Qin. Izotopul de interes
C se concentrează în faza lichidă în zona fierbătorului (partea de jos a echipamentului), în timp

13

ce monoxidul de carbon gazos cu o concentraţie mai mică de 13C este extras ca "deşeu" în partea
superioară a coloanei, dar se colectează, fiind util în alte aplicaţii.
Procesul de separare a izotopilor este o consecinţă firească a condiţiilor specifice create în
coloana de separare. Principalele variabile implicate în funcţionarea coloanei trebuiesc menţinute
la valorile impuse. Aceste valori stabilite (referinţe) sunt rezultatul analizelor teoretice al
procesului din punct de vedere chimic corelate cu date experimentale.
Variabilele de funcţionare implicate în procesul de separare a izotopilor pot fi împărţite în:
a. Variabile de intrare: debitul de monoxid de carbon gazos de intrare şi de ieşire, puterea la
fierbător şi eficienţa de răcire;
b. Variabile de ieşire: nivelul lichidului de monoxid de carbon în fierbător şi nivelul de azot
lichid din condensator;
c. Variabile interne ("de stare"): temperaturi locale (distribuţia de temperatură în interiorul
coloanei), temperatura medie a coloanei, profilul presiunii de distilare în coloană, debitele interne
de lichid şi gaz din coloană.
Valorile impuse ale acestor parametrii sunt puternic influenţate de factori economici,
complexitatea echipamentelor, etc.

2.2. Modelele matematice determinate
Scopul general al cercetării a fost conceperea şi implementarea unor algoritmi avansaţi de
control pentru a asigura funcţionarea sigură şi eficientă a coloanei de separare. Primul pas în
atingerea acestui obiectiv este dezvoltarea unor modele matematice adecvate atât în analiză cât şi
în sinteză. Acesta este motivul pentru care candidata a propus un model neliniar utilizat în analiza
procesului şi două modele simplificate neliniare a coloanei de separare a izotopilor, utile în faza
de proiectare a regulatoarelor. Comparaţia cu lucrări internaţionale este imposibilă datorită
faptului că în literatura de specialitate nu sunt prezentate modele ale proceselor de separare
criogenice.
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Implicat în proiectul de cercetare "Modelare structurală complexă pentru conducerea
optimală a coloanelor de separări izotopice", program CNCSIS de tip A, cod CNCSIS 1287,
2006-2007, ca o primă abordare în lucrarea Dulf Eva-Henrietta, Feştilă Clement “Simplified
Model of the

C Isotope Separation Column”, Conferinţa Internaţională CSCS-16, 16th
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International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucureşti, 22-27 Mai,
2007, pp.45-49, ISBN 978-973-718-741-3, 978-973-718-742-0 se prezintă un model bazat pe
descompunerea coloanei în unităţi mici şi aplicarea bilanţul masic pe fiecare unitate, incluzând şi
dinamica fluxului de lichid.
Candidata a înţeles mai profund detaliile fenomenologice ale procesului de separare izotopică
fiind implicat în cercetarea intitulată "Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului
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C în

sistemul CO2 - Carbamat", Proiect PNII, PC nr. 71069 / 18.09.2007, 2007-2010.
În lucrarea Dulf Eva-Henrietta, Cristina-Ioana Pop, Francisc-Vasile Dulf, Systematic
Modeling of the 13C Isotope Cryogenic Distillation Process, Separation Science and Technology,
Taylor & Francis, Volume 47, Issue 8, 2012, pg. 1234-1240, ISSN: 0149-6395 DOI:
10.1080/01496395.2011.644614, (impact factor 1.164) sunt prezentate două modele ale
subsistemelor procesului de separare izotopică: un model pentru partea hidrodinamică şi un
model pentru partea de separare izotopică. Se stabileşte un model multivariabil între nivelul
monoxidului de carbon lichid ca şi variabilă de ieşire şi variaţia debitului de deşeu, nivelul
azotului lichid din condensator, puterea electrică disipată în boiler şi presiunea în coloană ca şi
variabile de intrare, dar şi un model care descrie variaţia debitului monoxidului de carbon gazos
în funcţie de puterea electrică disipată în boiler şi de debitul de evaporare a azotului lichid.
Subsistemul de separare izotopică propriu-zisă descrie evoluţia nivelului azotului lichid în
condensator în funcţie de debitul de intrare al azotului lichid şi puterea electrică disipată în boiler.
În calitate de director al proiectului „Modelarea structurală complexă a coloanelor de separare
izotopică pentru strategii avansate de control”, Proiect PNII, IDEI ID_228/2008, Contract
nr.630/2009, 2009-2011 candidata a fost preocupată de problema dezvoltării unor modele mai
precise, complexe, descriind în detaliu fenomenologia din proces. În lucrarea Dan Călin
Dumitrache, Bart De Schutter, Adrie Huesman, Eva-Henrietta Dulf, Modelling, analysis, and
simulation of a cryogenic distillation process for

13

C isotope separation, Journal of Process

Control, Elsevier, Volume 22, Issue 4, April 2012, Pages 798–808, ISSN: 0959-1524 (impact
factor 1.805) se descrie un model complet, neliniar al procesului criogenic de distilare destinat
separării izotopului

13

C, derivat cu ajutorul legilor fizicii. Bazat pe teoria celor două straturi

(„two-film theory”) s-a dedus viteza masică de transfer de izotopi, stabilind sistemul de ecuaţii
diferenţiale parţiale care descriu evoluţia izotopului 13C pe durata procesului de separare. Echipa
9

de cercetare a determinat şi coeficientul global de transfer masic şi sistemul de ecuaţii parţiale în
funcţie de fracţia molară izotopică dorită în faza îmbogăţită, rezultând model matematic neliniar
complet. Datorită complexităţii modelului complet s-au stabilit şi două variante alternative de
model: un model cvasi-liniar şi un model liniarizat. În cazul modelului liniar eroarea relativă
maximă obţinută a fost de ±0.6% iar eroarea relativă medie de ±0.3% respectiv ±0.5% şi ±0.15%
în cazul modelului cvasi-liniar în comparaţie cu modelul neliniar complet.
Motivat de succesul obţinut cu modelarea procesului de separare al izotopului 13C, candidata
a actualizat modelul matematic al procesului de separare al izotopului

15

N. În lucrarea Eva-

Henrietta Dulf, Cristina I. Muresan, Mihaela L. Unguresan, Modeling the 15N isotope separation
column, DOI 10.1007/s10910-013-0248-2, JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY,
Springer, ISSN: 0259-9791, 2014, 52:115–131 (impact factor 1.27) este prezentat un model
bazat pe aproximarea Babkow, model validat cu date experimentale. Este detaliat un model
matematic pentru pornirea coloanei de separare cu extracţie de produs, un model funcţionând în
regim staţionar cu extracţie continuă de produs, un model al regimului tranzitoriu şi o relaţie
pentru evaluarea potenţialului de producţie al coloanelor de separare izotopice atât în cazul
extracţiei de produs cât şi fără.
Din cercetările anterioare reiese faptul că dinamica completă a coloanelor de separare se
poate descrie prin ecuaţii diferenţiale parţiale neliniare, care depind atât de coordonatele
temporale cât şi de cele spaţiale. Aceste ecuaţii nu sunt potrivite pentru aplicaţii on-line respectiv
sinteza sistemului de control. O soluţie posibilă pentru determinarea modelelor precise este
folosirea derivatelor (şi implicit a integralelor) de ordin fracţionar, descriind complet
comportamentul sistemelor distribuite. Lucrarea Dulf E.H., Both R., Dumitrache D.C., Fractional
Order Models for a Cryogenic Separation Column, International IEEE-TTTC International
Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2010 (THETA 17), 28-30 mai
2010, Cluj-Napoca, ISBN: 978-1-4244-6722-8, IEEE Catalog Number: CFP10AQT-PRT,
pp.163-169, DOI: 10.1109/AQTR.2010.5520895, INSPEC Accession Number: 11508520 prezintă
rezultatele cercetărilor privind dezvoltarea unui astfel de model pentru coloana de separare a
izotopului 13C. Modelele de ordin fracţionar rezultate descriu procesul cu o eroare mai mică decât
modelele de ordin întregi corespunzătoare. Cu cât e mai mic ordinul fracţionar, cu atât este mai
mică eroarea. Bineînţeles este o dependenţă relevantă între ordinul sistemului şi complexitatea
modelului, cu cât este mai mic ordinul, cu atât creşte numărul coeficienţilor care trebuiesc
calculaţi. Volumul de date creşte complexitatea de proiectare a regulatoarelor, dar creşte şi
precizia.
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Fiind un cercetător de bază în proiectul intitulat „Modern Cascade for

13

C Cryogenic

Separation (SEPCAS-13C)”, proiect PCCA nr 155/2012, 2012-2015 candidata a propus o soluţie
alternativă de modelare, prezentată în lucrarea Eva-Henrietta Dulf, Francisc-Vasile Dulf,
Cristina-Ioana Pop, Fractional Model of the Cryogenic

13

C Isotope Separation Column,

acceptată la revista Chemical Engineering Communication, ISSN 0098-6445 (impact factor
0.788),

unde se prezintă modelul matematic de ordin fracţionar rezultat prin identificare

experimentală din domeniul frecvenţial sau din răspunsul în timp. Modelul este validat prin
simulare, evidenţiind performanţele modelelor de ordin fracţionar în comparaţie cu modelul de
ordin întreg, validat prin data experimentale de la proces.

2.3. Senzorii şi actuatorii dedicaţi pentru coloana de separare criogenică
Echipamentul specific procesului de separare izotopică criogenică este un echipament
special, fiind întâlnit în relativ puţine centre de cercetare în lume. Pe lângă echipamentul principal
folosit în funcţionarea coloanei, procesul tehnologic necesită o gamă largă de aparate de măsură
şi actuatori. Senzorii şi traductoarele corespunzătoare prezintă caracteristici speciale, versiunile
comerciale nefiind acceptabile. Acesta este motivul pentru care, într-o echipă de patru cercetători,
candidata a dezvoltat patru senzori originali: un senzor pentru nivelul monoxidului de carbon
lichid din boiler (Propunere brevet naţional: Procedeu şi dispozitiv de determinare a nivelului de
monoxid de carbon lichid în fierbătorul unei instalaţii de separare criogenică a izotopului
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No. OSIM A/00832/2007), un senzor pentru măsurarea nivelului azotului lichid din condensator
(Patent RO-128052-A2, IPC: G01F23/22, Level capacitive cryogenic transducer with coplanar
plates for liquid nitrogen), o metodă de determinare a defazajului (Patent RO-128067-A2, IPC:
H03L7/00 G01R23/12, Intuitive method and electronic apparatus for determining phase shifting
in frequency analyzers) şi un senzor pentru puterea electrică disipată în boiler (RO-128666-A2
IPC: G01R21/127, Analogue electronic transducer for measuring power in direct current
circuits). În încercarea de a simplifica algoritmii de analiză frecvenţială s-a propus o nouă
metodă, simplificată (Propunere de brevet OSIM A00894/20.11.2014: Eva-Henrietta Dulf, Radu
A. Munteanu, Clement Festila, Radu Munteanu, Algoritm neconvenţional de analiză
frecvenţială).
Necesitatea senzorului pentru măsurarea nivelului de monoxid de carbon lichid în boiler
este dovedită în primul rând prin faptul că o valoare constantă a acestui nivel este o măsură
practică a eficienţei procesului de separare izotopică. Evoluţia nivelului de monoxid de carbon
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lichid oferă, de asemenea, informaţii cu privire la stabilitatea funcţionării coloanei şi despre
marginea de stabilitate, măsurată până la o situaţie dezastruoasă: „inundarea” coloanei, care
defineşte fenomenul de "flooding".
Deşi sunt disponibile multe versiuni de senzori de nivel pentru lichide, particularităţile
constructive ale coloanei de separare impun utilizarea unui senzor capacitiv bazat pe diferenţa
coeficienţilor de permitivitate dintre faza lichidă şi faza gazoasă. Este un condensator cilindric
încorporat în boilerul coloanei. Senzorul prezintă liniaritate bună, cu norma reziduurilor calculată
între datele experimentale şi rezultatele teoretice de 0.62685.
Scopul senzorului de nivel al azotului lichid este de a oferi informaţii cu privire la nivelul
de azot lichid din condensatorul instalaţiei. Este o mare diferenţă în prelucrarea informaţiilor
furnizate de senzorul de nivel al monoxidului de carbon lichid şi cel al nivelului de azot lichid.
Senzorul de monoxid de carbon lichid trebuie să genereze un semnal proporţional cu nivelul mic
(de câţiva centimetri) din boiler, în timp ce intervalul pentru nivelul de azot în coloană este de
zeci de centimetri şi sistemul de control trebuie să menţină nivelul dorit în acest interval cu o
precizie de ±3 [mm]. Pentru a menţine nivelul de azot lichid la o valoare dorită, pentru sistemul
de control automat este mai util un senzor cu caracteristică neliniară, spre deosebire de senzorul
de nivel al monoxidului de carbon de la boiler care trebuie să prezinte o bună liniaritate. Alegând
un sistem de control bipoziţional bazat pe un ventil electromagnetic, întregul sistem este
simplificat semnificativ folosind senzorul neliniar propus. Cu această idee echipa de cercetare a
participat la numeroase târguri, expoziţii internaţionale de invenţii, obţinând numeroase premii:
premiul special la „International fair of Inventions Inventika”, Bucureşti 2011; medalia de aur la
al „XVIth International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer”
INVENTICA 2012, Iaşi; premiul „FIRI award for the best invention at the 41sr International
Exhibition of Inventions, New Techniques and Products Geneva”, 10-14 Aprilie 2013, Geneva,
Switzerland; medalie de aur la „Salon International des Inventions”, Geneva, Aprilie 2013;
premiul special „Russian Federation Invention Incubator (Vladislav Fadeev)”, Geneva 2013;
medalie de aur la „European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT” 2013,
Iaşi; „Grand award of the Technical University of Moldova”, Republica Moldova, 2013; medalie
de argint la „INFOINVENT, International Exposition, XIIIth edition”, Chişinău, Republica
Moldova, 2013; medalie de aur cu menţiune la „Belgian and International Trade Fair for
Technological Innovation, EUREKA” 2013, Brussels.
Brevetul intitulat “Intuitive method and electronic apparatus for determining phase
shifting in frequency analyzers (Metodă intuitivă şi aparat electronic pentru măsurarea
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defazajului în analiza frecvenţială)” prezintă posibilitatea stabilirii defazajului dintre două
semnale sinusoidale, util în analiza frecvenţială folosită în Electronică, Inginerie Mecanică,
Automatică, etc. Analizoarele de frecvenţă comerciale sunt foarte complexe, de precizie ridicată,
şi folosesc soluţii tehnice complexe, dar sunt foarte scumpe, accesibile doar laboratoarelor
specializate. Invenţia propune o metodă intuitivă şi un aparat electronic simplu destinat afişării
defazajului dintre semnalele de intrare şi de ieşire în analiza frecvenţială. Problema rezolvată
potrivit invenţiei este posibilitatea afişării intuitive a defazajului prin poziţia unui marker (puls
scurt) pe ecranul unui osciloscop în intervalul (0°,+180o) pentru avans de fază şi respectiv
(0o,-180o) pentru întârzierea de fază. Variaţiile defazajului rezultă la modificarea frecvenţei
generate de aparat, fiind specifice fiecărui circuit studiat prin analiză frecvenţială. Afişarea
defazajului se bazează pe corelaţia deplasărilor spotului pe axa orizontală respectiv verticală.
Schema bloc a analizorului propus constă numai dintr-un generator de semnal complex şi un
modul de procesare a semnalului. Principalele avantaje ale soluţiei propuse sunt costurile mici de
producţie şi prezentarea intuitivă a deplasării de fază, utile pentru utilizatorii mai puţin
experimentaţi. Cu această idee brevetată autorii au câştigat: medalie de aur la „European
Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT” 2012, Iaşi; medalie de aur la „Salon
International des Inventions”, Geneva, Aprilie, 2014.
Datorită importanţei metodei de analiză frecvenţială există pe piaţă numeroase analizoare
frecvenţiale 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. Partea cea mai complicată şi care
afectează direct precizia analizorului este multiplicatorul de semnal. Potrivit invenţiei propuse în
A00894/20.11.2014 se propune o soluţie mult mai simplă, ieftină şi uşor de implementat, care nu
necesită multiplicatoare, soluţie bazată pe relee (electronice).
Senzorul pentru energia electrică disipată în boilerul coloanei de separare izotopică este
de asemenea necesar pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei. Puterea termică
dezvoltată în boiler este controlată prin puterea electrică generată de un rezistor dedicat (element
de încălzire). Valoarea puterii este obţinută folosind produsul dintre tensiunea şi curentul prin
rezistenţa de încălzire. Curentul este sesizat cu ajutorul unui şunt obişnuit, furnizând o tensiune
proporţională cu curentul. Sursa de alimentare pentru rezistenţa boilerului este o sursă de curent
continuu, în scopul evitării interferenţelor electromagnetice. Dintre tehnicile de măsurare de
putere existente în curent continuu a fost aleasă o soluţie electronică, bazată pe principiul PWM
(Pulse-Width-Modulation) în buclă închisă. Cu acest brevet echipa a câştigat numeroase premii la
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saloane de inventică renumite: premiul „FIRI Award for the best invention at the 40th
International Exhibition of Inventions, New Techniques and Products Geneva”, 18-22 Aprilie
2012, Geneva, Switzerland; premiul special al „Taiwan Invention Association”, 20 Aprilie,
Geneva, 2012; medalie de aur la „Salon International des Inventions”, Geneva, Aprilie 2012;
medalie de aur la „Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, EUREKA”
2012, Brussels; medalie de aur la „European Exhibition of Creativity and Innovation,
EUROINVENT” 2012, Iaşi; premiu special al „Taiwan Prominent Inventor Association”,
Brussels, 2014; premiul „Europe France Inventeurs (E.F.I.)”, 2014; medalie de aur la „Belgian
and International Trade Fair for Technological Innovation, EUREKA” 2014, Brussels.
Testarea şi etalonarea tuturor acestor senzori a fost realizată la Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare din Cluj-Napoca cu ajutorul unor
echipamente dedicate.
Ultimele trei idei de brevete au fost prezentate ca şi grup de invenţii şi au obţinut medalie
de aur şi diplomă de excelenţă la „10th International Exhibition of Research, Innovation and
Inventions PRO INVENT”, Cluj-Napoca, 2012.
Integrarea acestor senzori în echipamentul pilor de la Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare din Cluj-Napoca era important şi din
punctul de vedere al realizării unui sistem de monitorizare eficient. Pentru prima versiune al
sistemului de monitorizare al coloanei a fost selectat un calculator comun, dar folosit în
combinaţie cu o serie de module robuste de intrare - ieşire, ICP-CON, I-7000 Series, de la firma
ICP-DAS (www.icpdas.com.tw) cu funcţii de achiziţie şi control a datelor. Pe baza descrierii
generale a funcţionării coloanei de separare a fost dezvoltată aplicaţia de monitorizare, folosind
limbajul de programare intuitiv Labview, aşa cum se descrie în lucrarea Dulf Eva-Henrietta,
Cl. Festila, F.V. Dulf, “Monitoring and Control System of a Separation Column for
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Enrichment by Cryogenic Distillation of Carbon Monoxide”, International Journal of
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Issue 3, Volume 3, 2009, ISSN: 19980140, pp.196-203. Variabilele monitorizate au fost: nivelul de monoxid de carbon lichid în boiler,
nivelul de azot lichid în condensator, presiunea de vid în manta, debitul de monoxid de carbon
deşeu, energie electrică disipată în boiler. Panoul frontal al programului a fost prevăzut cu
indicatori numerici şi grafici, butoane pentru opţiunile disponibile, alarme pentru a avertiza
utilizatorul de o problemă care apare în proces. Utilizatorul poate supraveghea desfăşurarea
normală a instalaţiei dar poate detecta şi o valoare atipică citită de senzori. Un alt mod de a
semnala utilizatorul de faptul că a avut loc o eroare este sistemul de alarmă. Acest sistem este
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activat atunci când nivelul limită, stabilit anterior pentru funcţionarea corectă a procesului, este
depăşit. Valorile instantanee ale variabilelor procesului, obţinute prin calibrarea senzorului
corespunzători acestor parametrii, sunt prezentate utilizând indicatori numerici dar şi grafic prin
diagrame de proces în timp real. Perioada de eşantionare selecţionată a fost de 60 secunde, dar se
poate modifica din program. Lungimea („istoria”) unei diagrame este de 1000000 de eşantioane.
Datele experimentale pot fi salvate în Excel prin apăsarea butonului "Save" şi alegând numele şi
calea fişierului. Fişierul are coloane prevăzute pentru numărul eşantionului, data, ora şi valorile
de intrare citite pentru fiecare parametru.

2.4. Strategii de control al coloanei criogenice de separare izotopică
2.4.1. Variantele clasice de control
Coloana de separare izotopică
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C fiind un proces cu timp mort şi constante de timpi mari,

prima strategie de control propusă a fost controlul predictiv bazat pe model, aşa cum se prezintă
în lucrarea Dulf Eva-Henrietta, Feştilă Clement, „Model Predictive Control of the
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Separation Column”, Conferinţa Internaţională SACI-2007, 4th International Symposium on
Applied Computational Intelligence and Informatics, 17-18 Mai, Timişoara, IEEE Catalog
Number: 07EX1788, ISI PRO, ISBN: 1-4244-1234-X, Library of Congress: 2007925118, pp. 195199. Modelul matematic folosit a fost forma liniarizată a modelului bazat pe ecuaţiile de bilanţ
masic descrise pe fiecare unitate aleasă din coloană. Regulatorul predictiv proiectat se bazează pe
măsurătorile ieşirilor şi perturbaţiilor, modelul procesului, incertitudinile de model prevăzute,
perturbaţiile posibile, schimbările viitoare cunoscute ale referinţei şi constrângeri.
Datorită complexităţii incertitudinii parametrilor modelului complet, următorul regulator
proiectat a fost unul robust, aşa cum se prezintă în Dulf Eva-Henrietta, Cl. Festila, F. V. Dulf,
“Robust Nonlinear Control of a Separation Column for 13C Enrichment by Cryogenic Distillation
of Carbon Monoxide”, Chemicke Listy, Vol. 102, Issue 15, pp. 1075-1078, Czech Republic,
September 2008, ISSN 0009-2770 (impact factor 0.593). În această lucrare se rezolvă problema
sintezei regulatorului multi-obiectiv bazat pe un model incert în spaţiul stărilor folosind
inegalităţile liniar matriciale (LMI), iar o a doua variantă de control foloseşte regulatorul robust
neliniar. Ambele metode prezintă robusteţea necesară, dar performanţele pot fi îmbunătăţite.
Experimentele realizate cu coloana pilot de separare izotopică de la Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare din Cluj-Napoca a dezvăluit
unele limitări ale variabilelor de funcţionare. În mod normal de funcţionare debitul de vapori

15

ascendent şi debitul de lichid descendent trebuiesc menţinute la valori impuse, corespunzător unei
viteze de vapori concrete. Aceste debite pot fi obţinute prin valori de referinţă potrivite ale
debitului de alimentare, debitului de deşeu şi eficienţa boilerului şi condensatorului. Pentru
variabile care diferă de aceste valori de referinţă poate să apară un mod critic de funcţionare,
eficienţa coloanei scade dramatic şi parametrii coloanei variază într-un mod necontrolat. Acest
fenomen se numeşte „inundarea coloanei” sau “flooding”. Acest mod de funcţionare reprezintă o
problemă critică, aşa cum se detaliază în Festila Clement, Pop Cristina, Dulf Eva-Henrietta,
Baldea Aurel, Gligan Mihai, “Flooding Process Analysis by 13C Cryogenic Separation Column”,
International IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing,
Robotics AQTR 2008 (THETA 16), 22-25 mai 2008, Cluj-Napoca, ISI-PRO, ISBN: 978-1-42442577-8, IEEE Catalog Number: CFP08AQCDR, Library of Congress: 2008904446, pp.96-100,
fiind determinat un model hidrodinamic privind evoluţia procesului de inundare. Analiza descrisă
tratează simulări a cinci faze diferite: modul normal de funcţionare (regim staţionar), preflooding, descărcare, flooding tipic, reducerea efectului de inundaţie şi procesul de revenire din
flooding. Rezultatul de bază al lucrării este soluţia de recuperare a funcţionării coloanei,
acceptând pierderi de material. În lucrarea Pop Cristina, Dulf Eva-Henrietta, Festila Clement,
“Estimator based Flooding Predictor for
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IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2008
(THETA 16), 22-25 mai 2008, Cluj-Napoca, ISI-PRO, ISBN: 978-1-4244-2577-8, IEEE Catalog
Number: CFP08AQCDR, Library of Congress: 2008904446, pp.207-211 se proiectează un
predictor pentru acest proces critic de inundare. Acest predictor va menţine punctul de
funcţionare al coloanei aproape de funcţionarea de inundare, unde se poate obţine eficienţă
maximă, asigurând în acelaşi timp un mod de funcţionare sigur. Predictorul utilizează valorile
măsurate ale presiunii diferenţiale din coloană, nivelului de lichid din boiler, debitul de
alimentare şi calculează online derivatele lor, în scopul de a asigura proprietatea predictivă a
modelului. Dacă unele dintre variabilele de intrare sau variabilele interne se modifică, conducând
la posibilitatea apariţiei fenomenului de inundare, predictorul trimite semnale de alarmă adecvate
operatorului coloanei, lucrând în buclă deschisă, sau chiar semnale de control în buclă închisă,
pentru a evita dezastrul.
Coloana de separare fiind un proces caracterizat de neliniarităţi complexe, cu timp mort
semnificativ, este vulnerabil la perturbaţii externe, care sunt dificil de modelat. Acesta este
motivul pentru care în lucrarea Dulf Eva-Henrietta, Pop C.I., Feştilă C., Dulf F., Robust
Feedback Linearization Applied to a Separation Column for
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Proceedings no. 1107 33 (2009) ISI, DOI: 10.1063/1.3106498 se discută problema liniarizării
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robuste prin reacţie. Se aplică o lege de control care liniarizează sistemul neliniar în jurul unui
punct staţionar de funcţionare, cauzând doar modificări mici în comportamentul natural al
procesului, ceea ce este de dorit în vederea asigurării robusteţii.
O variantă de control optimal s-a publicat în „Optimal Control of the Carbon Isotopes
Cryogenic Separation Process”, Chem. Biochem. Eng. Q. 24 (3) 301–307 (2010), iar comparaţia
variantelor de control studiate în „Control Strategies of the 13C Cryogenic Separation Column”,
In: Control Engineering and Applied Informatics, Vol.12, No.2 2010, pp.36-43. Studiul
sistemului de control cu rejecţia perturbaţiilor se poate urmări în „Tracking and Disturbance
Rejection in the 13C Cryogenic Separation Column”, Control Engineering & Applied Informatics,
Vol.14, No.1, March 2012, ISSN 1454-8658, pp.48-58.
2.4.2. Regulator PI de ordin fracţionar pentru controlul concentraţiei de izotopi din
coloana de separare izotopică criogenică
O nouă etapă a cercetării candidatei a reprezentat familiarizarea cu calculul fracţionar. A
studiat metodele de proiectare a unor regulatoare de ordin fracţionar şi posibilităţile de
determinare a unor modele de ordin fracţionar, prezentate în „Fractional calculus in
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separation column control”, Signal, Image and Video Processing, ISSN 1863-1703, SIViP, DOI
10.1007/s11760-012-0335-z, 2012, Springer.
Obiectivul cercetării constă în proiectarea unui regulator PI de ordin fracţionar, impunând
cerinţele de robusteţe la incertitudinile modelului procesului, perturbaţii şi zgomote de frecvenţe
înaltă. În acest sens s-au impus specificaţii de margine de fază, margine de câştig, frecvenţă de
tăiere şi constrângeri de robusteţe. Ecuaţiile corespunzătoare condiţiei de margine de fază şi
margine de câştig sunt:
Arg (β ( jωcp )) = Arg (C ( jωcp )G ( jωcp )) = −π + γ k

(2.4.2.1)

β ( jωcp ) dB = C ( jωcp )G ( jωcp ) dB = 0dB

(2.4.2.2)

Arg (β ( jω−π )) = Arg (C ( jω−π )G ( jω−π )) = −π

(2.4.2.3)

β ( jω−π ) dB = C ( jω−π )G ( jω−π ) dB = mk dB

(2.4.2.4)

unde β(s) reprezintă funcţia de transfer al sistemului în buclă deschisă, C(s) este funcţia de
transfer a regulatorului iar G(s) funcţia de transfer al procesului.
Condiţia de robusteţe la variaţia amplificării procesului se poate exprima prin relaţia:
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 d(Arg(C( jω)G ( jω))) 
=0


dω

 ω=ωcp

(2.4.2.5)

Prin această cerinţă se forţează o evoluţie plată a fazei în jurul frecvenţei de tăiere, marginea de
fază rămânând practic constantă, sistemul fiind robust la variaţia amplificării, dar şi suprareglajul
din răspunsul indicial fiind aproape constant în acel interval.
Presupunând că funcţia de transfer a regulatorului de ordin fracţionar este
C (s) = k P +

ki

(2.4.2.6)

sλ

pentru a îndeplini cerinţele descrise prin (2.4.2.1 - 2.4.2.5), trebuie rezolvat un sistem de ecuaţii
neliniare cu trei necunoscute (kp, ki, λ). Complexitatea sistemului de ecuaţii este semnificativă,
mai ales datorită variabilei Laplace de ordin fracţionar. Soluţia adoptată este cea propusă în
(Monje et al., 2004), unde parametrii se calculează prin metode de optimizare. Condiţia anulării
erorii staţionare la poziţie se respectă prin introducerea integratorului de ordin fracţionar, fără alte
condiţii impuse, datorită faptului că un integrator de ordin fracţionar k + λ, k∈N, 0 < λ < 1,
implementat corect, este la fel de eficient din punctul de vedere al erorii staţionare la poziţie ca şi
un integrator de ordin întreg k + 1 (Monje et al., 2004).
Pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii neliniare s-a folosit toolboxul de optimizare din
Matlab. Funcţia numită fmincon găseşte minimul unei funcţii de cost cu mai multe variabile în
condiţii de constrângere. Ecuaţia (2.4.2.5) s-a considerat funcţia de cost, iar restul ecuaţiilor sunt
constrângerile asociate.
Pentru studiul de caz al controlului concentraţiei de izotopi din coloana de separare,
considerând modelul fracţionar dedus, s-a impus setul de performanţe: frecvenţă de tăiere 0,015
rad/sec, margine de fază ≈ 60o, regulatorul PIλ obţinut prin metoda descrisă fiind:

C ( s ) = 0.033 +

0.0012i
s1.3

(2.4.2.7)

La implementarea regulatorului fracţionar s-a folosit aproximarea propusă de Oustaloup
(Oustaloup et al., 2008). Pentru implementarea termenului sλ ( λ ∈ ℜ ) se foloseşte o aproximare
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pe o bandă de frecvenţă [ ωb , ωh ], distribuită geometric în jurul frecvenţei unitare ω u = (ω bω h ) .
1/ 2

În studiul de caz ωb s-a ales 10-2, iar ω h de valoarea 103.
Diagrama Bode a sistemului în buclă deschisă cu regulatorul PIλ de ordin fracţionar este
prezentată în figura 2.4.2.1, dovedind faptul că specificaţiile impuse sunt într-adevăr respectate,
frecvenţa de tăiere 0,015rad/sec, margine de fază 60o şi formă plată în jurul frecvenţei de tăiere.
Pentru a studia avantajele şi dezavantajele regulatorului fracţionar, s-a proiectat şi un
regulatorul PI clasic, de ordin întreg, corespunzând aceloraşi specificaţii de performanţă ca şi
regulatorul de ordin fracţionar (frecvenţa de tăiere 0,015rad/sec, margine de fază 60o), obţinând:

Figura 2.4.2.1. Diagrama Bode a sistemului în buclă deschisă cu regulatorul de ordin
fracţionar

C ( s ) = 0 .0395 +

0.00368
s

(2.4.2.8)

Figura 2.4.2.2. Răspunsurile indiciale comparative ale sistemului cu regulatorul de ordin
fracţionar şi cu cel de ordin întreg considerând variaţii ale amplificării
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Figura 2.4.2.2 prezintă rezultatele testului de robusteţe cu cele două regulatoare proiectate,
dovedind superioritatea regulatorului de ordin fracţionar. Considerând o variaţie de +50% a
amplificării, se constată un suprareglaj mai mic al răspunsului sistemului în buclă închisă cu
regulatorul PIλ faţă de cazul cu regulatorul de ordin întreg. Însă beneficiul major este vizibil în
cazul simulării incertitudinii de -50% în amplificarea sistemului. Cu regulatorul PI convenţional
sistemul în buclă închisă devine oscilant, cu un suprareglaj de două ori mai mare decât cel obţinut
cu regulatorul PI de ordin fracţionar. Performanţe mai slabe ale sistemului convenţional se
constată şi din punctul de vedere al timpului de răspuns.

2.4.3. Regulator PI de ordin fracţionar în structură predictivă Smith pentru reglarea
nivelului monoxidului de carbon din coloana de separare izotopică criogenică
Procesul de separare izotopică fiind un sistem cu timpi morţi semnificativi şi fiind încurajat
de rezultatele promiţătoare obţinute cu regulatorul de ordin fracţionar, următoarea structură de
control proiectată a fost un regulator de ordin fracţionar în structură Smith-predictor, aşa cum se
prezintă în „Robustness evaluation of fractional order control for varying time delay processes”,
Signal, Image and Video Processing, ISSN 1863-1703, SIViP, DOI 10.1007/s11760-012-0322-4,
Springer, 2012.
Structura de control predictivă folosită este prezentată în figura 2.4.3.1, în care G(s)
reprezintă funcţia de transfer fără timp mort a procesului, τ este timpul mort corespunzător, G0(s)
este funcţia de transfer nominală, cu τ0 valoarea nominală al timpului mort, iar CFO−−PI reprezintă
funcţia de transfer a regulatorului de ordin fracţionar de forma (2.4.2.6).

Figura 2.4.3.1. Structura predictivă Smith cu regulatorul de ordin fracţionar
Metoda de proiectare folosită este diferită faţă de cea prezentată anterior, în locul robusteţii la
variaţia amplificărilor vizându-se robusteţea la variaţia timpului mort. Notând cu τˆ valoarea
maximă al timpului mort pentru care sistemul în buclă închisă rămâne stabil, condiţia de
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robusteţe la variaţia timpului mort se poate exprima prin (Monje et al., 2010; Feliu-Batlle et al.,
2009):

τˆ =

ϕm
+τ0
ω cg

(2.4.3.1)

unde ϕm este valoarea dorită a marginii de fază, iar ωcg valoarea dorită a frecvenţei de tăiere.
Impunerea marginii de fază garantează amortizarea dorită şi robusteţea la variaţia timpului mort,
iar impunerea frecvenţei de tăiere asigură timpul de răspuns dorit al sistemului în buclă închisă.
Impunând valoarea maximă admisă al timpului mort în (2.4.3.1), robusteţea sistemului în buclă
închisă la variaţia timpului mort se poate asigura urmând paşii de proiectare descrişi în cele ce
urmează. Pentru o valoare dată al suprareglajului σ*, factorul de amortizare se poate calcula
folosind formula cunoscută:

(2.4.3.2)
Valoarea dorită a marginii de fază se poate exprima în funcţie de acest factor de amortizare ca
fiind:

(2.4.3.3)
Următorul pas constă în determinarea frecvenţei de tăiere în funcţie de valoarea maximă admisă a
timpului mort şi valoarea determină la pasul anterior a marginii de fază, folosind ecuaţia
(2.4.3.1). Se poate determina valoarea timpului de răspuns obţinut. Pentru valori ale factorului de
amortizare cuprinse între ξ ∈ [0.3 ÷ 0.8], banda de trecere a sistemului în buclă închisăω
poate determina din relaţia:
ωb≅1.6ωcg

(2.4.3.4)

Considerând o aproximare de ordinul doi, frecvenţa naturală se exprimă din ecuaţia:

(2.4.3.5)
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b

se

Din această ultimă ecuaţie şi cea valabilă între factorul de amortizare şi suprareglaj, rezultă
ecuaţia timpului de răspuns:

(2.4.3.6)
Condiţia (2.4.3.1) se poate scrie sub forma:

(2.4.3.7)
Reluând forma funcţiei de transfer al regulatorului de ordin fracţionar această ecuaţie devine:

(2.4.3.8)
Cum ordinul fracţionar conduce la ecuaţia (Monje et al., 2010):

(2.4.3.9)
parametrii regulatorului de ordin fracţionar pot fi obţinuţi cu ajutorul relaţiilor:

(2.4.3.10)

(2.4.3.11)
unde

.

Fiind dată o valoare concretă λ, parametrii kp şi ki ai regulatorului FO–PI sunt determinaţi în mod
unic din ecuaţiile (2.4.3.10) şi (2.4.3.11). Avantajul major al metodei propuse este faptul că
regulatorul de ordin fracţionar este special proiectat să fie robust la variaţia timpului mort, prin
simpla impunere a valorii maxime admise τˆ în (2.4.3.1). Un avantaj suplimentar se poate obţine
prin alegerea ordinului fracţionar λ în aşa fel încât să fie robust şi la variaţia amplificărilor
sistemului. Această cerinţă se poate asigura prin maximizarea marginii de câştig. Metodele
clasice de proiectare a regulatoarelor fracţionare implică folosirea tehnicilor de optimizare cum ar
fi funcţia fmincon din Matlab, cu dezavantaje semnificative în ceea ce priveşte convergenţa.
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Metoda folosită în această cercetare doreşte simplificarea acestei sarcini, exprimând în mod
explicit marginea de fază pentru mai multe valori ale ordinului fracţionar λ, selectând ulterior
valoarea maximă posibilă şi valoarea fracţionară corespunzătoare.
O problemă generală asociată regulatorului de ordin fracţionar este faptul că timpul de
răspuns al sistemului în buclă închisă poate fi prea lung pentru valori cuprinse între 0 < λ < 1
(Monje et al., 2010). Pentru a îmbunătăţi această performanţă, forma regulatorului de ordin
fracţionar folosit în structura predictivă Smith s-a propus:

(2.4.3.12)
Următorul pas în proiectarea regulatorului este aducerea funcţiei de transfer la o formă care
permite testele de simulare. În acest sens s-a folosit aproximarea Oustaloup modificată (Monje et
al., 2010; Oustaloup, 1991). Aproximarea se realizează în domeniul de frecvenţă (ωb, ωh),
folosind funcţia de transfer a filtrului:

(2.4.3.13)
unde N reprezintă ordinul filtrului, b şi d sunt parametric de proiectare, iar p polii şi z zerourile
calculate din:

,

(2.4.3.14)

Filtrul este stabil pentru valorile între λ ∈(0, 1).
Studiul de caz considerat se referă la reglarea nivelului monoxidului de carbon din coloana de
separare izotopică criogenică prezentată la capitolul 2.1. Pentru a controla acest nivel s-a
considerat variabilă de control debitul de alimentare al monoxidului de carbon, menţinând
constant debitul de eliminare al deşeului şi puterea electrică din boiler, având funcţia de transfer
identificată din date experimentale ca fiind un element de ordin doi cu timp mort.
Pentru proiectarea regulatorului fracţionar s-au impus performanţele: suprareglaj sub σ =
10% şi variaţia maximă admisă a timpului mort τˆ = 109 min. Corespunzător algoritmului de mai
sus rezultă o frecvenţă de tăiere (ωcg=0,01) rad/sec şi o margine de fază (ϕm=59,7o), iar timpul de
răspuns estimat va fi de ts=450 min. Parametrii regulatorului de ordin fracţionar s-au calculat cu
ajutorul ecuaţiilor (2.4.3.10) şi (2.4.3.11), pentru diferite valori ale ordinului fracţionar λ.
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Regulatorul final se selectează în urma evaluării marginii de fază a sistemului. Figura 2.4.3
prezintă valorile marginii de fază în funcţie de valorile corespunzătoare ale ordinului fracţionar λ.
Valoarea maximă a marginii de fază corespunzătoare domeniului maxim de stabilitate se obţine
pentru λ=1,16, iar parametrii regulatorului de ordin fracţionar se pot calcula din (2.4.3.10) şi
(2.4.3.11) ca fiind kp=0,5110 şi ki = 0,0155. Forma finală a regulatorului se stabileşte conform
ecuaţiei (2.4.3.12).

Figura 2.4.3.2. Valorile marginii de fază în funcţie de valorile ordinului fracţionar λ
Pentru a testa robusteţea structurii de control proiectate s-au considerat diferite
scenarii de simulare, incluzând variaţia timpului mort până la valoarea maximă admisă.
Rezultatele simulărilor sunt prezentate în figura 2.4.3.3.

Figura 2.4.3.3. Performanţele sistemului în buclă închisă considerând variaţii ale timpului mort
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La momentul t=10min s-a considerat o referinţă treaptă de 10%. Rezultatele dovedesc
îndeplinirea condiţiilor de performanţă impuse în cazul sistemului nominal (τ = 8 min). De
asemenea sistemul în buclă închisă rămâne stabil în pofida variaţiilor timpului mort.
Maximizând marginea de câştig, s-a dobândit şi performanţa robusteţii la variaţia
amplificării procesului. Figura 2.4.3.4 prezintă rezultatele obţinute cu regulatorul proiectat pentru
cazul nominal al amplificării în comparaţie cu răspunsurile obţinute pentru a variaţie de ±30%,
dovedind robusteţea la aceste variaţii.

Figura 2.4.3.4. Testarea robusteţii la variaţia amplificării

2.4.4. Reglarea nivelului monoxidului de carbon din coloana de separare izotopică
criogenică prin controlul sursei din boiler
Strategia de control a coloanei de separare izotopică impune menţinerea unei valori minime a
nivelului lichidului de monoxid de carbon în boiler h. Aceasta poate fi obţinută prin trei variabile:
controlul debitului de alimentare, controlul debitului de deşeu sau prin controlul puterii electrice
Pe disipate în fierbător. Controlul prin variaţia puterii electrice este varianta cea mai rapidă.
Notând cu η eficienţa fierbătorului, cu λ căldura latentă de vaporizare, cu RL rezistenţa
fierbătorului alimentat la tensiunea UL şi cu Pe puterea electrică disipată pe rezistenţă, ecuaţia de
bilanţ termic se poate scrie:

(2.4.4.1)
unde Qv [mols/sec] este debitul masic de vapori care părăseşte boilerul.
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Pentru a evita interinfluenţa dintre diferitele traductoare folosite în exploatarea instalaţiei de
separări izotopice este recomandată alimentarea în curent continuu a rezistenţelor din fierbătoare.
În exploatarea coloanei, controlul debitului de vapori Qv dependent de puterea electrică Pe
joacă un rol esenţial. Folosirea controlului puterii sursei care alimentează rezistorul este necesară
pentru a rejecta principalele perturbaţii: variaţia tensiunii reţelei şi variaţia rezistenţei ohmice a
rezistorului.
În cadrul sistemului de reglare a puterii s-a folosit un traductor de putere în curent continuu
pentru care sunt cunoscute în literatura de specialitate diferite soluţii tehnice. De exemplu,
folosirea unui traductor Hall presupune alimentarea cu un curent IH, limitat printr-o rezistenţă RH
conectată în serie cu senzorul. Curentul IL care parcurge rezistenţa de sarcină trece şi prin
înfăşurarea unei bobine, câmpul magnetic rezultat, de inducţie B, fiind proporţional cu curentul
de sarcină. Senzorul generează tensiunea Hall UH dată de ecuaţia:

(2.4.4.2)
în care k şi k* sunt constante specifice fiecărui circuit. Printre dezavantajele acestei soluţii se
menţionează deriva termică a senzorului, magnetizarea remanentă a miezului din bobină, precum
şi o liniaritate redusă a traductorului însuşi.
Pentru aplicaţii industriale cu tensiuni până la 1000V şi curenţi de sute de amperi firma “DSL
electronic GmbH” company (http://www.dsl-electronic.de/uk/) pune la dispoziţia utilizatorilor
traductoare complexe de precizie ridicată, dar la un preţ foarte ridicat.
Autorii utilizează în cazul sursei controlate în putere o versiune originală, patentată, de
traductor de putere în curent continuu a cărui schemă de principiu este dată în figura 2.4.4.1.

Figura 2.4.4.1. Principiul traductorului de putere
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Rezistenţa din boiler este alimentată de la un redresor controlat, simbolizat prin sursa de
tensiune E*. Pentru măsurarea curentului IL prin rezistenţa de sarcină se foloseşte un şunt ρ, astfel
încât UI=ρ·IL. În cadrul traductorului de putere se foloseşte un generator G care produce o
tensiune liniar variabilă ULVV de frecvenţă f* şi amplitudine A*. Comparatorul OA1 produce
pulsuri dreptunghiulare modulate în lăţime (PWM), acceptând la o intrare tensiunea liniar
variabilă şi la cealaltă intrare tensiunea UI proporţională cu curentul de sarcină. Factorul de
umplere µ este dat de ecuaţia:
(2.4.4.3)
fiind necesară îndeplinirea condiţiei (UImax ≤ A*). Comutatorul SW produce o undă
dreptunghiulară de frecvenţă f*, egală cu frecvenţa tensiunii liniar variabile şi de amplitudine
egală cu tensiunea UL şi cu un factor de umplere μ. La ieşirea filtrului trece jos (LPF) se obţine
tensiunea medie

:
(2.4.4.4)

care reprezintă puterea disipată pe rezistor. Coeficientul kp se calculează cu relaţia

.

Structura bazată pe comutator şi pe filtrul de ordinul doi reprezintă de fapt un variator de tensiune
continuă coborâtor:

(2.4.4.5)
Datorită variaţiei reduse a rezistenţei RL parametrii (k, ξ, ω) pot fi consideraţi cu valori
constante.
Schema electrică a sursei E* cu tensiune reglabilă este prezentată în figura 2.4.4.2.
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Figura 2.4.4.2. Schema sursei de tensiune continuă reglabilă
Tensiunea alternativă de alimentară este furnizată de transformatorul TR care, pe lângă
adaptarea valorilor tensiunilor, asigură şi o separare galvanică între reţea şi utilizator. Tiristorul
Thy realizează o redresare cu controlul fazei, iar grupul (Rf Lf Cf) filtrează ondulaţiile inerente
redresării. Circuitul de control al tiristorului (DRIVER) modifică faza de control a tiristorului în
gama (φmin<φ<φmax), proporţională cu curentul care trece prin dioda optocuplorului OC. Valoarea
tensiunii redresate E* poate fi aproximată prin expresia:

(2.4.4.6)
iar filtrul de netezire prin ecuaţia:

(2.4.4.7)
unde

este valoarea efectivă din secundarul transformatorului T.

Dacă (φ=α·iC) rezultă:
(2.4.4.8)
Circuitul din figura 2.4.4.2 prezintă un caracter neliniar datorită prezenţei funcţiei cosinus, 2.4.4.3

Figura 2.4.4.3. Caracterul neliniar al redresorului comandat
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În prezentul studiu de caz, coloana de separare a izotopului 13C, valoarea de referinţă a puterii
Pe rămâne constantă, fiind suficientă analiza comportării redresorului în punctele de minim, de
maxim şi în mijlocul intervalului. Pentru o valoare oarecare φ* rezultă:

(2.4.4.9)
Dacă se ignoră variaţiile tensiunii de alimentare,

, se obţine:

(2.4.4.10)
Pe perioada regimului tranzitoriu valoarea constantă φ* poate fi înlocuită cu gama de variaţii
mici Δφ.
Valoarea amplificării k1 depinde de rezistenţa traductorului de putere în curent continuu şi s-a
estimat a fi k1=0.9. Valoarea amplificării k2 este egală cu amplitudinea tensiunii ULVV, k2=A*.
Folosind ecuaţiile prezentate s-a realizat o schemă echivalentă folosind funcţii de transfer ai
circuitului electric şi s-a studiat comportamentul în trei situaţii:
a)

Controlul puterii cu U1=100V şi RL=100Ω. Generatorul de semnal de referinţă este un
filtru de ordinul întâi cu constanta de timp Tf=1(sec), modificarea referinţei de putere
realizându-se lin în condiţii normale de funcţionare. Puterea de referinţă P*, puterea de
ieşire şi tensiunea de sarcină sunt prezentate în figura 2.4.4.4, dovedind performanţe bune.
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Figura 2.4.4.4. Evoluţia semnalului de referinţă, puterii şi tensiunii
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b) Rejectarea perturbaţiei prin schimbarea rezistenţei de sarcină: RLN=100Ω,RL1=120Ω,
RL2=80Ω. Referinţa se menţine constantă la P*=75W. Rezultatele simulărilor sunt
prezentate în figura 2.4.4.5. Se constată variaţia tensiunii de ieşire cu variaţia rezistenţei,
dar valoarea staţionară a puterii rămâne constantă, cu performanţe acceptabile pentru cazul
studiat
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Figura 2.4.4.5. Evoluţia rezistenţei de sarcină, puterii şi tensiunii de ieşire
c)

Rejectarea perturbaţiei prin schimbarea tensiunii: U1=U1N=100V, U2=120V, U3=80V. În
figura 2.4.4.6. se prezintă rezultatele simulării, dovedind performanţe bune.
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Figura 2.4.4.7. Evoluţia tensiunii de alimentare, tensiunii de ieşire şi a puterii
Soluţia prezentată pentru controlul puterii electrice din boiler, folosită pentru menţinerea
nivelului monoxidului de carbon prin evaporare corespunzătoare, asigură un mod stabil de
funcţionare al coloanei de separare cu performanţele cerute.
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2.5. Cascada de coloane de separări izotopice
Actuala direcţie de cercetare este legată de modelarea, monitorizarea şi controlul unei cascade
de coloane de separare, tema proiectului de cercetare „Modern Cascade for

13

C Cryogenic

Separation” (SEPCAS-13C), PCCA nr 155/2012, 2012-2015.
Experienţa dobândită cu coloana de separare criogenică a izotopului
funcţionării coloanei de separare

13

13

C a facilitat extensia

C la scară industrială, cu produs final având concentraţii

izotopice necesare în aplicaţii. Această extensie este necesară deoarece nu există centre în
Uniunea Europeană care să producă aceste materiale. Literatura de specialitate nu prezintă
informaţii tehnologice despre structura industrială şi / sau funcţionarea acestor echipamente de
separare. Conform literaturii există două posibilităţi de a creşte producţia de izotop

13

C:

construirea unei coloane mult mai înalte sau cascadarea mai multor coloane de separare.
Obiectivul major al cercetării este conceperea, proiectarea şi construirea unei cascade de trei
coloane de separare criogenice, oferind produs finit cu concentraţie izotopică de 90% cu eficienţă
energetică maximă posibilă. Datorită complexităţii proiectului, echipa de cercetare şi-a propus
construirea cascadei de coloane sub forma de echipament pilot, ulterior realizându-se procedura
de proiectare sistematică pentru un echipament la scară industrială, respectiv transferul tehnologic
către alte centre similare.
Soluţiile convenţionale de astfel de cascade folosesc coloane independente (Vasaru, 1968;
Andree vet al., 2007), fiecare cu sistemul de alimentare, recirculare, răcire, etc. propriu, având
avantajul supervizării şi controlului fiecărui element. Dezavantajele majore al acestei soluţii sunt
de natură economică: „pierderi” termice – coloanele funcţionează la temperaturi de cca. -200°C- ,
necesitatea unui volum mai mare de lichid de răcire, deoarece la orice transfer extern de monoxid
de carbon dintre coloane materialul este încălzit în contact cu temperatura ambientală şi trebuie să
fie răcit din nou în coloana următoare.
Soluţia propusă de echipa noastră elimină unele dintre neajunsurile menţionate prin
introducerea unor concepte inovatoare. Se propune o cascadă de trei coloane, de înălţime "medie"
( aproximativ 15 m), montate într-o manta unică cu izolare termică, având ca rezultat reducerea
energiei electrice ale pompelor de vid, figura 2.5.1. În loc de elemente de răcire independente, se
foloseşte un condensator unic pentru toate coloanele. Transferul monoxidului de carbon dintre
coloane este minimizat în vederea reducerii energiei de răcire termică.
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Figura 2.5.1. Schema bloc a unei cascade de trei coloane de separare
Deoarece accesul la fiecare coloană este limitat drastic, modelele matematice pentru fiecare
coloană şi pentru întreaga cascadă devin foarte importante din punctul de vedere a funcţionării şi
controlului cascadei.
Ideile de noutate din domeniul separărilor izotopice propuse în acest proiect de cercetare se
referă la:
•

Conceperea, proiectarea şi construirea unei cascade de trei coloane de separare izotopice,
montate în paralel, fiecare coloană fiind de înălţime medie

•

Includerea coloanelor de separare într-o manta comună în vederea reducerii schimbului
termic cu mediul şi pentru a asigura paralelismul coloanelor

•

Folosirea unui condensator comun pentru toate cele trei coloane, în vederea reducerii
consumului de agent de răcire (azot lichid) şi obţinerea diferitelor posibilităţi de
conexiune între coloane: serie, paralel, “hibrid”

•

O soluţie constructivă ieftină

Obiectivul proiectului prevede monitorizarea şi controlul complet a cascadei. Caracteristicile
specifice ale cascadei sugerează folosirea algoritmilor moderni de control care oferă posibilităţi
de optimizare, compensarea timpilor morţi, soluţii de control multivariabil, robusteţe. În acest
sens o soluţie efectivă pentru sistemul de control ar fi controlul ierarhizat, în care:
1. calculatoarele de proces să rezolve problema individuală de control de la fiecare coloană
(conform studiilor anterioare);
2. supervizorul cascadei care trebuie să:
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− asigure controlul schimburilor de masă şi debite dintre coloanele cascadei
− furnizeze valorile de referinţă pentru puterea electrică din fiecare boiler
− controleze nivelul şi presiunea azotului lichid din condensatorul comun al cascadei
− controleze întregul sistem multivariabil asociat cascadei
− supervizeze funcţionarea normală a cascadei, avertizând dacă se detectează vreo anomalie
− joace un rol activ în evitarea fenomenului critic de „flooding” (inundare).
Luând în considerare toate aceste cerinţe, algoritmii simpli de control nu pot oferi o
funcţionare eficientă, stabilă şi optimă. Este nevoie de algoritmi moderni, avansaţi atât la nivelul
controlului fiecărei coloane în parte, cât şi la nivelul supervizor.
2.5.1. Identificarea si modelarea cascadei de separare izotopică
În urma studiilor efectuate la activităţile premergătoare s-a constatat că semnalele de ieşire si
semnalele de comandă importante in funcţionarea cascadei de separare criogenică a izotopilor de
carbon sunt definite astfel:
•

pt1 presiunea la vârful primei coloane, pb1 presiunea la baza primei coloane, hCO1 nivelul
de monoxid de carbon lichid de la baza primei coloane

•

W1 – debitul de deşeu din prima coloană, F1- debitul de alimentare în prima coloana, Pel1
– puterea electrică aplicata fierbătorului primei coloane

•

pt2 presiunea la vârful celei de a doua coloane, pb2 presiunea la baza celei de a doua
coloane, hCO2 nivelul de monoxid de carbon lichid de la baza celei de a doua coloane

•

W2 – debitul de deşeu din cea de a doua coloană, F2- debitul de alimentare în cea de a
doua coloană, Pel2 – puterea electrică aplicată fierbătorului celei de a doua coloane

•

pt3 presiunea la vârful celei de a treia coloane, pb3-presiunea la baza celei de a treia
coloane, hCO3 nivelul de monoxid de carbon lichid de la baza celei de a treia coloane

•

W3 – debitul de deşeu din cea de a treia coloana, F3- debitul de alimentare în cea de a treia
coloană, Pel3 – puterea electrică aplicată fierbătorului celei de a treia coloane

•

F2 = P1- produsul primei coloane este egal cu debitul de alimentare al celei de a doua
coloane, F3 = P2 –produsul celei de a doua coloane este egal cu debitul de alimentare al
celei de a treia coloane.
Pentru achiziţia seturilor de date experimentale, s-au realizat diferite tipuri de experimente

pe cele trei coloane, cum ar fi spre exemplu:
1. Experimente considerând debite de alimentare si evacuare (deşeu) constante, nivel de azot
lichid constant şi putere electrică variind în trepte.
33

2. Experimente considerând debitul de alimentare variind în trepte, debit de evacuare deşeu
constant, nivel azot lichid constant şi putere electrică constantă.
3. Experimente considerând debit de alimentare constant şi debit de evacuare variind în
trepte, nivel constant de azot lichid şi putere electrică constantă.
În cele ce urmează este prezentată determinarea unei funcţii de transfer prin identificare
experimentală, datele experimentale fiind normalizate.
Figura 2.5.1.1. a) prezintă datele experimentale normalizate pentru debit de alimentare de 0.1
l/min, răspunsul indicial indicând un sistem de ordin superior, aperiodic. Pentru determinarea
factorului de amplificare se utilizează raportul yst/ust. Din figura 2.5.1.1a), se constată că în
diferite puncte de funcţionare, dinamica presiunii la condensator în funcţie de debitul de
alimentare se poate aproxima cu funcţii de transfer de ordinul doi, cu poli reali.
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Figura 2.5.1.1. a) Variaţia constantei de timp a presiunii la condensator în funcţie de debitul de
alimentare, b) Validarea modelului presiunii la condensator în funcţie de debitul de alimentare
Constantele de timp asociate vor fi TA şi TB:
Y( s )
k
k
=
e −Tm s ⇒ Y ( s ) =
e −Tm s ⋅ U ( s ) ⇒
( T A s + 1 )( TB s + 1 )
U ( s ) ( T A s + 1 )( TB s + 1 )



k ⋅ u st
1
1
e −Tm s ⋅  = k ⋅ u st L−1 
e −Tm s 
⇒ y( t ) = L−1 
(
T
s
1
)(
T
s
1
)
s
s
(
T
s
1
)(
T
s
1
)
+
+
+
+
B
A
B


 A


Rezultă:
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(2.5.1.1.1)

1
1

− ( t −Tm )
− ( t −Tm ) 
TA

 T e TB
− TA e


y( t ) = y st 1 − B

T
T
−
B
A





(2.5.1.1.2)

Pentru calculul constantelor de timp, se aleg diferite valori ale ieşirii y(t) din setul de date
experimentale, de exemplu,

( )

( )

y( t ) = 2 y st y( t ) = 1 y st
3
3
,

iar pe baza ecuaţiei de mai sus, se obţin

valorile constantelor de timp asociate, de aproximativ 5 minute şi 0.98 minute. Timpul mort
asociat se determină grafic, fiind de 32 minute.
Figura 2.5.1.1 b) prezintă validarea modelului final, considerând şi efectul timpului mort,
în condiţiile unei trepte de 0.2 l/min pe debitul de alimentare, cu celelalte mărimi de intrare
menţinute constante. Funcţia de transfer, după normalizarea datelor in intervalul [-100%,
+100%], va fi:
Y(s) p t1 (s)
0.56
e −32s
=
=
U(s) F1 (s) (0.98s + 1)(5s + 1)

(2.5.1.1.3)

În mod similar se pot determina şi celelalte funcţii de transfer, rezultând în final un model
liniarizat, cu 9 semnale de intrare şi 9 semnale de ieşire:
 H 11e −10 s

−10 s
 p t1   H 21e
h
 
−18 s
 CO1   H 31e
 p b1  
 pt 2  
 hCO 2  = 
 pb2  
 pt 3  
h
 
 pCO3  
3
b

 



H 12 e −32 s
0
H 22 e −8s H 23
H 32 e −35s H 33
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0



 W 
 1 
 F1 
−8 s
−30 s
 Pel1 
H 44 e
H 45 e
0
0
0 0
W2 
−8.5 s
−7 s
H 54 e
H 55 e
H 65
H 57 H 58 0
 P1 
 Pel 2 
0
0 0
H 64 e −16 s H 65 e −30 s H 66
W3 
H 77 e −7 s H 78 e −24 s
0  P2 
0 0 0


H 87 e −6 s H 88 e −5s H 89  Pel 3 
0 0 0
0 0 0
H 97 e −13s H 98 e −27 s H 99 

0
0 0
H 24 H 25 0
0
0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Rezultatele sunt prezentate in lucrarea:
Cristina I. Muresan, Eva H. Dulf, Roxana Both (2014), Comparative analysis of different
control strategies for a train of cryogenic

13

C separation columns, accepted for Chemical

Engineering Technology
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2.5.2. Proiectarea strategiilor de control avansat pentru conducerea cascadei de separare
izotopică
Procesul de separare izotopică este unul multivariabil, cu timpi morţi multipli, puternic
cuplat. Se propun două variante de reglare, ambele bazate pe predictorul Smith.
Soluţia de control IMC pentru procesele secundare din coloana de separare a izotopilor de
carbon
Pentru un proces general având m intrări şi m ieşiri, matricea funcţiilor de transfer poate fi
 g 11e − τ11s ... g 1m e − τ1ms 

G p (s) = 
:
:
:
g e − τm1s ... g e − τmms 
mm
 m1
 , unde gij reprezintă funcţia de transfer de la intrarea j
scrisă ca:

la ieşirea i. Modelul procesului se presupune a fi identic cu matricea de transfer a procesului:
 g 11e − τ11s ... g 1m e − τ1ms 

G m (s) = 
:
:
:
g e − τm1s ... g e − τmms 
mm
 m1
 . Decuplarea în regim staţionar se obţine calculând mai întâi

matricea de transfer a procesului în regim staţionar:

 g110 ... g 1m 0 
G m (s = 0) =  :
:
: 
g m10 ... g mm 0 



, iar mai apoi

#
inversa sa, notată G m , care va fi ulterior utilizată ca şi o matrice de pre-compensare. În

consecinţă,

decuplarea

procesului

multivariabil

se

realizează

prin:

 g d11 ... g d1m 
: ... 
G D (s) = G m (s) ⋅ G #m =  :
g dm1 ... g dmm 
 . Matricea GD(s) reprezintă procesul decuplat în regim


staţionar, având toate elementele egale cu sume ponderate ale funcţiilor de transfer originale
gij e

− τ ij s

. Datorită decuplării statice, în regim staţionar matricea GD(s=0) va fi egală cu matricea

unitate, astfel că elementele ce nu se regăsesc pe diagonala principală vor fi nule. Următorul pas
constă în aproximarea elementelor de pe diagonala principală a matricii GD(s) cu funcţii de
transfer simple: g dii (s) ≈ g dii (s) .Elementele de pe diagonala principală, aproximate prin funcţiile
*

*
de transfer date în g dii (s) se vor utiliza ulterior în proiectarea regulatorului. Fiecare aproximare a

elementelor diagonale din GD(s) va corespunde unei anumite ieşiri a procesului multivariabil
considerat, astfel că un regulatorul IMC va fi proiectat pentru fiecare ieşire în parte pe baza
*
−1
*
aproximărilor realizate: IMCi ( s) = g dii _( s ) ⋅ f ( s ) , unde f(s) este filtrul IMC şi g dii _( s ) este

36

*
dii

partea inversabilă a g ( s ) . Filtrul IMC este proiectat ca:

f ( s) =

1

(λ i s + 1)n

, cu n ales în aşa fel

încât regulatorul IMC final să fie propriu, iar λi fiind constanta de timp a filtrului asociat fiecărei
ieşiri. Pentru a asigura robusteţea în buclă închisă, se consideră filtre pe calea de reacţie.
Constantele de timp ale acestor filtre se aleg a fi egale cu jumătate din valoarea maximă a
timpilor morţi asociaţi unei ieşiri. Schema de reglare în buclă închisă este dată în figura 2.5.2.1,
#
unde cu Gp(s) s-a notat procesul ce se doreşte a fi reglat, Gm(s) este modelul acestuia, G m este

#
matricea de pre-compensare, GF(s) este filtrul de pe calea de reacţie, G D ( s ) este matricea de

*
#
~
funcţii de transfer conţinând elementele g dii ( s ) , G D (s ) este matricea funcţiilor de transfer
~
G #D ( s ) fără elementele de timp mort, iar G m (s ) este modelul procesului fără elementele de timp

mort. Pentru procesele secundare din coloana de separare a izotopilor de carbon, se calculează
regulatoarele IMC asociate fiecărei ieşiri. Matricea de transfer ce descrie procesele secundare din
− τ11s
H12 (s)e − τ12s
0  u 
 x 1   H11 (s)e
 x  = H (s)e − τ21s H (s)e − τ22s H (s)  u 1 
 2 
22
23
 2   21
−τ s
−τ s
 x 3   H 31 (s)e 31 H 32 (s)e 32 H 33 (s)  u 3 
coloană este:
, cu x1 fiind notată presiunea la

condensator, x2 - nivelul de monoxid de carbon, x3 – presiunea la fierbător, iar intrările fiind u1 –
debitul de evacuare, u2 - debitul de alimentare, iar u3 – puterea electrică.

Figura 2.5.2.1. Schema de reglare în buclă închisă - varianta de tip SP cu IMC
Matricea funcţiilor de transfer în regim staţionar este dată de:
0 
 − 1.318 0.569
G m (s = 0) = − 0.882 0.882 − 9.386
− 0.140 0.063 8.585 
,

având inversa egală cu:
 − 1.432 0.856 0.936 
G #m =  − 1.558 1.982 2.167
− 0.011 6.7 ⋅ 10 − 4 0.115
.
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Procesul decuplat este dat de:
 g d11 g d12 g d13 
G D (s) = G m (s) ⋅ G #m (s) g d 21 g d 22 g d 23 

g
 d 31 g d 32 g d 33  .

Elementele de pe diagonala principală a procesului decuplat au valori staţionare unitare, în timp
ce elementele în afara diagonalei au valori staţionare nule. Pentru a aproxima elementele de pe
diagonala principală – gd11, gd22 şi gd33 – se utilizează metode de identificare grafică, parametrii
funcţiilor de transfer identificate fiind optimizaţi până ce un criteriu de performanţă bazat pe
suma pătratelor erorilor de aproximare este minimizat. Pe baza alurii răspunsului la treaptă a gd11,
aproximarea va fi realizată printr-o funcţie de transfer de ordinul doi cu poli complex conjugaţi.
Similar se procedează şi pentru gd22. Pentru elementul diagonal gd33 aproximarea se face cu o
funcţie de transfer de ordin întâi. Aproximările realizate sunt:
g

*
d11

0.022274 ⋅ e −6s
0.0045918 ⋅ e −8s
1.0565
*
(s) = 2
g d 22 (s) = 2
g *d 33 (s) =
s + 0.1044s + 0.02223 ,
s + 0.12s + 0.004592 ,
(s + 1.057 ) .

(

(

)

)

Regulatoarele finale IMC vor fi date de următoarele funcţii de transfer:
IMC1 (s) =

şi

(

)

0.44896 s 2 + 0.1044s + 0.02223

IMC 3 (s) =

(s + 0.1)

IMC 2 (s) =

2

(

0.96791 s 2 + 0.12s + 0.004592

(s + 0.06667 )

,

)

2

0.1893(s + 1.057 )
(s + 0.2)
.

Pentru a testa robusteţea algoritmului de reglare proiectat s-au realizat diverse simulări,
considerând variaţia timpilor morţi şi ai parametrilor de modelare. Figurile 2.5.2.2. a), b), c)
prezintă variaţia presiunilor şi a monoxidului de carbon lichid, considerând variaţia timpilor
morţi, în timp ce Figurile 2.5.2.3. a), b), c) prezintă rezultatele simulărilor considerând variaţia
parametrilor de modelare. Rezultatele demonstrează robusteţea metodei de reglare propuse.
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Figura 2.5.2.2. Rezultatele simulărilor considerând variaţia timpilor morţi ai procesului
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Figura 2.5.2.3. Rezultatele simulărilor considerând variaţia parametrilor de modelare ai
procesului
Soluţia de control multivariabil de ordin fracţionar pentru procesele secundare din coloana de
separare a izotopilor de carbon
Pentru acelaşi proces descris mai sus se propune o variantă de reglare bazată pe predictorul
Smith, decuplare statică a procesului şi regulatoare PI de ordin fracţionar (FO-PI). Regulatorul
final va fi un regulator PI multivariabil de ordin fracţionar ce va asigura compensarea efectului
*
timpilor morţi. După decuplarea procesului, pentru funcţiile de transfer aproximate g dii _( s ) se

k

H FO − PI (s) = k p 1 + µi
 s
proiectează regulatoarele PI de ordin fracţionar (



 ) prin impunerea unei

frecvenţe de tăiere şi prin impunerea unei condiţii legate de asigurarea unui caracter robust în
buclă închisă. Impunerea unei frecvenţe de tăiere presupune:

H d ( jω gc ) = 1

, unde

ω gc

este

frecvenţa de tăiere. Utilizând ecuaţia de modul, se obţine parametrul kp al regulatorului FO-PI:
L2 + K 2
πµ
−µ
− 2µ
1 + 2k i ωgc
cos
+ k i2 ωgc
2
. Condiţia de robusteţe se poate defini matematic ca şi:

kp =

d (∠H d ( jωgc ) )
dωgc

−µ −1
µk i ωgc
sin

=0

, rezultând

−µ
1 + 2k i ωgc
cos

πµ
2

πµ
− 2µ
+ k i2 ωgc
2

−


L K − LK
=0
2
2
L +K
. Utilizând cele două

ecuaţii şi tehnici de optimizare se determină cei trei parametrii ai regulatoarelor FO-PI. Pentru
cele trei bucle de reglare din coloana de separare izotopică se impun următoarele frecvenţe de
tăiere:

ω gc1 = 0.01 ω gc 2 = 0.001
ω = 0.5
,
, respectiv gc 3
. Cele trei regulatoare FO-PI obţinute, după
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optimizare, pe baza ecuaţiilor descrise mai sus, sunt: HFO-PI1(s), HFO-PI2(s) şi HFO-PI3(s), iar
regulatorul multivariabil final, de ordin fracţionar, este dat de HFO-PI(s):
 0.363s1−0.364
H FO− PI1 (s) = 0.351 +
s







0.32s 1− 0.276

H FO − PI 2 (s) = 0.3231 +
s


G C (s) =






0.765s 1− 0.925
H FO − PI3 (s) = 0.5961 +
s



 H FO − PI (s)
0
0
1


0
H FO − PI 2 (s)
0



0
0
H
(
s
)
FO − PI 3







G #m 

#
unde G m este matricea de decuplare.

Rezultatele simulărilor considerând variaţia parametrilor de modelare sunt prezentate în
Figura 2.5.2.4 a), b), c), iar Figura 2.5.2.5 a), b), c) prezintă rezultatele obţinute în cazul variaţiei
±50% a timpilor morţi. Rezultatele obţinute demonstrează robusteţea algoritmului de reglare
propus, rezultatele fiind în acelaşi timp similare celor obţinute cu varianta de reglare IMC,
prezentată anterior.
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Figura 2.5.2.4. Rezultatele simulărilor considerând variaţia parametrilor de modelare ai
procesului
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Figura 2.5.2.5. Rezultatele simulărilor considerând variaţia timpilor morţi ai procesului

40

200

250

Soluţia de control multivariabil al cascadei de coloane de separare a izotopilor de carbon
S-au proiectat trei strategii de control avansat, rezultatele fiind incluse in lucrarea:
Cristina I. Muresan, Eva H. Dulf, Roxana Both (2014), Comparative analysis of different
control strategies for a train of cryogenic

13

C separation columns, accepted for Chemical

Engineering Technology
Prima soluţie de control constă într-o abordare descentralizată, cascada de coloane de
distilare fiind considerată un sistem multivariabil cu nouă intrări şi nouă semnale de ieşire.
Obiectivul este de a controla fiecare dintre cele nouă ieşiri (trei ieşiri pentru fiecare coloană),
printr-o selecţie adecvată a uneia dintre cele nouă semnale de control. Alegerea buclelor de
reglare intrare-ieşire se realizează pe baza analizei RGA (Relative Gain Array), obţinându-se
următorul rezultat:
0
0
 1.88 − 0.89 0
 − 0.75 1.75 0.006
0
0

−
0
.
13
0
.
14
0
.
99
0
0

0
0
 0
1.52 − 0.52
− 0.45 1.45
0
0
RGA =  0
 0
− 0.077 0.09
0
0

0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0

 0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.013
0
0
0.98
0
0
0
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0
− 0.46 1.44
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0
0
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0 
0.023 
0.977 
.
0
0
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0

Pe baza analizei RGA, perechile de ieşire-intrare trebuie să se aleagă în funcţie de
diagonala principală a matricei RGA de mai sus, astfel presiunea de la vârful coloanei, nivelul de
monoxid de carbon lichid şi presiunea de la baza coloanei vor fi reglate prin manipularea
debitului de deşeu, de alimentare şi, respectiv, a puterii electrice. Având în vedere că semnalele
de ieşire ale procesului trebuie să fie menţinute cât mai aproape posibil de valorile de referinţă
prescrise, strategia de reglare de tip PI a fost aleasă ca o soluţie simplă şi adecvată.
Pentru a acorda regulatoarele PI, pentru fiecare pereche de semnale intrare-ieşire, se
impune o anumită margine de fază - φm - şi o anumită frecvenţă de tăiere - ωgc -, fiecare criteriu
de performanţă asigurând un anumit timp de răspuns şi suprareglaj pentru sistemul în buclă
închisă. Procedura de acordare pentru fiecare dintre cele nouă regulatoare PI este simplă şi se
bazează pe următoarele condiţii de fază şi modul:
∠H d ( jω gc ) = −π + ϕ m

H d ( jω gc ) = 1

unde Hd(s) este funcţia de transfer al sistemului în buclă deschisa, iar regulatorul PI este descris
de:

41

 k 
H R ( s ) = k p 1 + i 
s 


Presupunând că perechea de semnale intrare-ieşire poate fi descrisă în domeniul
frecvenţial, la frecvenţa de tăiere ca:
H P ( jω gc ) =

1
− jω τ
e gc m
K + jL

unde cu K şi L s-a notat partea reală respectiv partea imaginară a numitorului funcţiei de transfer
de mai sus, iar τm este timpul mort asociat, atunci parametrii kp şi ki ai fiecărui regulator PI în parte
pot fi determinaţi din următoarele ecuaţii:
ki =

ω gc
 π
L
tg  − + ϕ m + a tan
K
 2


 


kp =

şi

ω gc L2 + K 2
ω 2gc + k i2

.

Un exemplu de calcul a parametrilor este redat în cele ce urmează, funcţia de transfer
descriind relaţia dintre nivelul de monoxid de carbon şi debitul de alimentare al primei coloane:
H p( s ) =

hCO1
0.003846
=
e − 8s
2
F1
s + 0.1547 s + 0.004357

Impunând o frecvenţă de tăiere ωgc= 0.05 rad/sec şi o margine de fază φm=83o, se obţine:
L=2.01, K=0.48, τm=8, ki=0.0187 şi kp=1.937. Regulatorul PI obţinut în acest caz va fi:
 0.0187 
H R ( s ) = 1.9371 +

s .


O procedura similară poate fi utilizată pentru a acorda celelalte regulatoare PI. Rezultatele
sunt incluse în Tabelul 2.5.2.1.

Tabelul 2.5.2.1. Regulatoarele PI proiectate pentru cascade de coloane de separare
HPI1(s)

HPI2(s)

HPI3(s)

HPI4(s)

HPI5(s)

HPI6(s)

HPI7(s)

HPI8(s)

HPI9(s)

ωgc

0.05

0.05

1.35

0.05

0.05

1.45

0.05

0.05

1.5

φm

90o

83o

90o

83o

80o

90o

80o

75o

90o

kp

0.49

1.94

0.16

0.39

1.83

0.17

0.31

1.9

0.18

ki

0.074

0.018

1

0.12

0.022

1

0.18

0.038

1

Figura 2.5.2.6 prezintă rezultatul simulării sistemului în buclă închisă, considerând o referinţă
treaptă de 10% pentru nivelul de monoxid de carbon din ultima coloana, în timp ce figura 2.5.2.7
prezintă evoluţia în timp a semnalelor de comandă. Se constată în acest caz un suprareglaj de 9%
şi un timp de răspuns de 172 minute. Deşi aceste valori pot fi considerate acceptabile, probleme
apar în cazul interacţiunilor, neglijabile în ultima coloană, în special pentru presiunea de la baza
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coloanei, însă semnificative pentru cea de a doua şi prima coloană din cascada de separare. Ca şi
alternativă se pot alege valori diferite pentru marginea de fază şi frecvenţa de tăiere, însă o
proiectare mai agresivă al regulatoarelor vor duce la un suprareglaj ridicat, comportament
puternic oscilant şi interacţiuni între buclele de reglare mult mai pronunţate. O relaxare a
valorilor impuse pentru marginea de fază şi frecvenţa de tăiere ar contribui la îmbunătăţirea
suprareglajului, reducerea interacţiunilor, însă în detrimentul unui timp de răspuns mai ridicat.
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Figura 2.5.2.6.Semnalele de ieşire ale cascadei, reglare PI
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Figura 2.5.2.7. Semnalele de comandă ale cascadei, reglare PI
Prin urmare alternativa este de a utiliza o strategie de control bazata pe decuplare. Mai mult,
s-au propus două strategii de reglare avansate, ce au la bază decuplarea procesului multivariabil.
Cea de a doua strategie de reglare constă în adoptarea structurii predictorului Smith,
aleasă datorită capacităţii de a compensa efectul timpilor morţi, ecuaţia caracteristică rezultantă
fiind una fără elemente de timp mort. În acest fel acordarea regulatoarelor se poate realiza
considerând doar modelul procesului fără timp mort. Algoritmul de reglare se bazează pe
echivalenţa dintre structura de reglare a predictorului Smith şi structura IMC (Internal Model
Control). Într-o prezentare succintă acordarea regulatoarelor are la bază următorii paşi.
Presupunând procesul descris prin ecuaţia:
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 g e − τ11s ... g e − τ1m s 
11
1m

G p ( s ) = 
:
:
:
− τm1s
− τmm s 
... g mm e
 g m1e


iar modelul ideal Gm(s)=Gp(s), primul pas în proiectarea regulatoarelor constă în decuplarea
statică a procesului, pe baza matricii de transfer în regim staţionar:
 g110 ... g1m0 
Gm ( s = 0 ) =  :
:
: 
 g m10 ... g mm0 


#
si a inversei ei, Gm . Decuplarea procesului se obţine din:

 g d11 ... g d1m 
#
= :
G D ( s ) = Gm ( s ) ⋅ Gm
:
... 
 g dm1 ... g dmm 

.

În regim staţionar matricea de transfer GD(s) va fi egală cu matricea unitate. Acest fapt
permite acordarea regulatoarelor folosind doar termenii de pe diagonala principală a matricii
GD(s). Având în vedere că elementele matricii GD(s) constau din sume ponderate ale funcţiilor de
transfer iniţiale

gij e

− τ ij s

, o aproximare a elementelor diagonalei de funcţii de transfer simple, cu

timp mort este necesară pentru facilitarea proiectării regulatoarelor. Notând aceste funcţii de
*
transfer simple cu g dii ( s ) , i = 1÷ 9 , regulatorul este proiectat pe baza metodei IMC, funcţia de

transfer finală a controlerului fiind:
IMCi ( s ) = g *dii _( s )−1 ⋅ f i ( s )
*
*
unde fi(s) este filtrul IMC şi g dii _( s ) este partea inversabilă a funcţiei de transfer g dii ( s ) . Filtrul

IMC se alege:
fi ( s ) =

1

(λ i s + 1)n

cu n ales în aşa fel încât funcţia de transfer a regulatorului IMC să fie proprie, iar λi reprezintă
constanta de timp a filtrului. Proiectarea regulatorului IMC se bazează pe metode de acordare
*
clasice. Structura de reglare în buclă închisă este prezentată în figura 2.5.2.8, unde G D ( s ) este
~

~

matricea de transfer

g *dii ( s ) , G*D ( s )

este matricea

procesului fără elementele de timp mort.
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G*D ( s )

fără timp mort, iar

Gm ( s )

este modelul

Figura 2.5.2.8. Sistemul în buclă închisă în structura predictorului Smith
S-au considerat două abordări diferite. Prima constă în proiectarea unui regulator
multivariabil pentru întreaga cascadă de separare izotopică, în timp ce a doua abordare se bazează
pe proiectarea unui regulator pentru fiecare din cele trei coloane.
Tabelul 2.5.2.2. prezintă diferitele regulatoare IMC, precum şi funcţiile de transfer simple
ce aproximează elementele de pe diagonala principala a matricii procesului decuplat.
Tabelul 2.5.2.2. Funcţiile de transfer şi regulatoarele IMC, în varianta unui regulator
multivariabil pentru cascada de separare izotopică
1

g *d11( s )

e −10 s

IMC1( s )

e −9s

IMC2 ( s )

2

(25s + 1)2

27.04s + 3.12 s + 1
0.004

g *d 22 ( s )

2

1
1.05s + 1

1

g *d 44 ( s )

2

e − 8s

IMC3 ( s )

1.05s + 1
10s + 1

IMC4 ( s )

25s 2 + 4 s + 11

(16s + 1)2

25s + 4 s + 1

g *d 55 ( s )

0.0037
2

IMC5 ( s )

e − 6.5s

g *d 77 ( s )

g *d88 ( s )
g *d 99 ( s )

IMC6 ( s )

1.07s + 1
4s + 1

e − 7s

IMC7 ( s )

15.21s 2 + 3.354 s + 1

e −4 s

IMC8 ( s )

s 2 + 0.095 s + 0.0042

IMC9 ( s )

1.1s + 1
3s + 1

1
1.07s + 1

1
15.21s 2 + 3.354 s + 1
0.0042
s 2 + 0.095 s + 0.0042

s 2 + 0.096 s + 0.0037
0.0037 ⋅ (12s + 1)2

s + 0.096 s + 0.0037
g *d 66 ( s )

s 2 + 0.08 s + 0.004
0.004 ⋅ (20 s + 1)2

s + 0.08 s + 0.004
g *d 33 ( s )

27.04s 2 + 3.12 s + 1

(6s + 1)2

1
1.1s + 1
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0.0042 ⋅ (9 s + 1)2

Rezultatele simulărilor sistemului în buclă închisă, considerând o referinţă treaptă de 10%
pentru nivelul de monoxid de carbon din ultima coloana sunt prezentate în figura 2.5.2.9, iar
semnalele de control sunt prezentate în figura 2.5.2.10. Alegerea finală a valorilor constantelor de
timp pentru filtrele IMC se bazează pe un compromis între suprareglaj scăzut, timp de răspuns
redus şi interacţiuni diminuate. O analiză simplă a rezultatelor din Fig. 2.5.2.9h) indică un
suprareglaj de 7% şi un timp de răspuns de 90 minute. Interacţiunile sunt de asemenea diminuate
în comparaţie cu rezultatele obţinute în cazul prezentat anterior, al reglării cu regulatoare de tip
PI. Caracterul oscilant este redus semnificativ în amplitudine, cu timpi de răspuns care nu
depăşesc 200 de minute, în comparaţie cu 800 de minute, obţinut în cazul reglării PI.
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Figura 2.5.2.9. Semnalele de ieşire ale cascadei, reglare IMC-SP multivariabil
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Figura 2.5.2.10. Semnalele de comandă ale cascadei, reglare IMC-SP multivariabil
Următorul pas al proiectării constă în considerarea fiecărei coloane din cascadă ca unitate
individuală şi acordarea unui regulator multivariabil separat pentru fiecare coloană în parte.
Abordarea este identica în ceea ce priveşte determinarea parametrilor regulatorului IMC.
Rezultatele sunt prezentate în cele ce urmează.
Tabelul 2.5.2.3 prezintă funcţiile de transfer şi regulatoarele IMC pentru fiecare coloană din
cascadă. Rezultatele simulării sistemului în buclă închisă, considerând o referinţă treaptă de 10%
pentru nivelul de monoxid de carbon lichid în cea de a treia coloană, sunt prezentate în figura
2.5.2.11, respectiv în figura 2.5.2.12. Timpul de răspuns este redus, în acelaşi timp suprareglaj nu
mai există. Îmbunătăţiri semnificative se constată şi în ceea ce priveşte efectele interacţiunilor
existente, cu o reducere semnificativa a amplitudinii şi a timpilor morţi, până sub 150 de minute.
În plus, efortul de control necesar este mult diminuat în comparaţie cu celelalte strategii de
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reglare. Rezultatele simulărilor sistemului în buclă închisă din figura 2.5.2.11h) prezintă un
răspuns fără suprareglaj, cu un timp de răspuns de 73 minute. În comparaţie cu rezultatele
anterioare, aceste simulări indică îmbunătăţirea performanţelor răspunsului sistemului în buclă
închisă.
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Figura 2.5.2.11. Semnalele de ieşire ale cascadei, reglare IMC-SP multivariabil pentru fiecare
coloană în parte
Tabelul 2.5.2.3. Funcţiile de transfer şi regulatoarele IMC, în varianta unui regulator
multivariabil pentru fiecare coloană din cascada de separare izotopică
Coloana I
g *d11( s )

1
45.45s 2 + 4.75s + 1

e − 6s

IMC1( s )

45.45s 2 + 4.75s + 1

(10s + 1)2
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IMC2 ( s )

s 2 + 0.12 s + 0.0045
0.0045 ⋅ (15s + 1)

IMC3 ( s )

0.94 s + 1
5s + 1

e − 8s

IMC1( s )

33.64s 2 + 4.64 s + 1

e − 6.5s

IMC2 ( s )

0.0045

g *d 22 ( s )

s + 0.12 s + 0.0045
2

e − 8s

1
0.94 s + 1

g *d 33 ( s )

Coloana II
1

g *d11( s )

33.64s + 4.64 s + 1
2

0.0035

g *d 22 ( s )

s 2 + 0.09 s + 0.0035

(8s + 1)2
0.0035 ⋅ (12s + 1)2
IMC3 ( s )

0.98s + 1
4s + 1

e−7s

IMC1( s )

18.49s 2 + 3.44 s + 1

e −3s

IMC2 ( s )

s 2 + 0.095 s + 0.004

IMC3 ( s )

1.3s + 1
3s + 1

1
0.98s + 1

g *d 33 ( s )

s 2 + 0.09s + 0.0035

Coloana III
1

g *d11( s )

2

(6s + 1)2

18.49s + 3.44 s + 1
0.004

g *d 22 ( s )

2

0.004 ⋅ (9 s + 1)2

s + 0.095 s + 0.004
1
1.3s + 1

g *d 33 ( s )
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Figura 2.5.2.12. Semnalele de comandă ale cascadei, reglare IMC-SP multivariabil pentru fiecare
coloană în parte
În concluzie, reglarea PI asigură un suprareglaj redus, dar un timp de răspuns şi interacţiuni
puternice. Cea de a doua abordare, constând în strategia de reglare bazată pe predictorul Smith şi
un regulator principal acordat prin metoda IMC. Rezultatele simulărilor au demonstrat reducerea
suplimentară a suprareglajului, diminuarea cu 50% a timpului de răspuns, precum şi o reducere
importantă a efectelor interacţiunilor datorate cuplărilor dintre multiplele semnale de intrareieşire. Ultima variantă de reglare a constat în proiectarea unui regulator multivariabil pentru
fiecare coloană din cascadă. Aceeaşi abordare de tip SP şi IMC a fost utilizată în acordarea
regulatoarelor. Rezultatele simulărilor au condus la suprareglaj inexistent, o reducere
suplimentara a timpilor de răspuns cu 22% şi îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte
diminuarea efectelor interacţiunilor.
2.5.3. Proiectarea sistemului de control de la distanţă pentru cascada de separare izotopică
În Dulf Eva H., Roxana Both, Cristina I. Muresan, Networked Control of a Fractional
Order PI Controller for the
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C Isotope Separation Column, 8th European Nonlinear Dynamics

Conference ENOC 2014, 6-11 July, Wien, Austria s-a studiat influenţa reţelei asupra sistemului
de control robust al coloanelor de separare. S-au simulat mai multe scenarii de funcţionare în
vederea analizei stabilităţii sistemului influenţat de diferiţi parametri ai reţelei (pierderi de
pachete de informaţie, un nod din reţea cu perturbaţii, diferite viteze de transmisie, etc.) folosind
simulatorul Truetime din Matlab. Folosind schema bloc prezentată în figura 2.5.3.1 s-a simulat
sistemul de control cu diferitele modele de reţea. În primul caz s-a considerat reţeaua cu model
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) şi s-a simulat situaţia unui nod
cu perturbaţie. Din rezultatele simulării, prezentate în figura 2.5.3.2, rezultă că această perturbaţie
nu afectează în mod semnificativ semnalul de ieşire şi de comanda al sistemului. Situaţia cu
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probabilitate de 50% a pierderii unor pachete prin reţea este prezentată în figura 2.5.3.3,
constatând o influenţă semnificativă asupra semnalului de comandă.

Figura 2.5.3.1. Schema bloc a sistemului de control

a)

b)

c)

Figura 2.5.3.2. Comparaţia între semnalele de ieşire (a) şi de comandă (b, c) al sistemului cu şi
fără nod perturbator în reţea CSMA/CD

a)

b)

c)

Figura 2.5.3.3. Comparaţia între semnalele de ieşire (a) şi de comandă (b, c) al sistemului cu 50%
probabilitate de pierderi de mesaje şi fără pierderi în reţea CSMA/CD
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A treia categorie de simulări cu modelul reţelei CSMA/CD presupun viteză de transmisie redusă.
Aşa cum se poate vedea în figura 2.5.3.4, acest scenariu este critic, semnalele de ieşire şi de
comandă devin total necorespunzătoare.

a)

b)

c)

Figura 2.5.3.4. Comparaţia între semnalele de ieşire (a) şi de comandă (b, c) al sistemului cu
viteză normală de transmisie în reţea şi cu viteză redusă în reţea CSMA/CD
Aceleaşi simulări s-au efectuat pentru toate modelele de reţea suportate de simulatorul Truetime:
CSMA/ AMP (Carrier Sense Multiple Access with Arbitration by Message Priority), Round
Robin, FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access)
şi Switched Ethernet. În cazul scenariului cu un nod perturbator în reţea regulatorul de ordin
fracţionar reuşeşte să elimine efectele nedorite cu toate modelele de reţea. Scenariul de
probabilitate de 50% al pierderii pachetelor de mesaje prezintă performanţe comparative cu cele
fără pierderi în toate cazurile de reţea, în afară de modelul de reţea Switched Ethernet şi
CSMA/CD, ude suprareglajul devine mai mare. Simulările vitezei de transmisie prea mici conduc
la erori staţionare în cazul modelelor de reţea CSMA/CD şi CSMA/AMP şi la suprareglaj prea
mare în cazul modelelor Round Robin, FDMA şi TDMA. Doar cu modelul de reţea Switched
Ethernet s-au obţinut rezultate apropiate de funcţionarea normală. În reţeaua FDMA s-a simulat şi
scenariul variaţiei benzii, rezultând situaţia critică, care trebuie evitată, în cazul ne-trimiterii unor
mesaje. Pentru reţeaua TDMA s-a simulat scenariul variaţiei planificărilor. Dacă un nod are
prioritate mare (de exemplu nodul cu detectarea erorii) şi trimite mesaje după fiecare nod din
reţea, costurile de timp sunt semnificative şi controlul devine lent. În cazul modelului de reţea
Switched Ethernet s-a simulat cazul comutaţiei în cazul memoriei pline. Dacă problema se
rezolvă prin cererea re-transmiterii mesajului, răspunsul sistemului de control rămâne aproape de
răspunsul cu funcţionare normală, dar dacă mesajul este şters fără înregistrare sau notificare,
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regulatorul nu mai poate anula erorile staţionare. Analizând toate aceste rezultate, se poate alege
structura de control corespunzătoare procesului în studiu.
2.5.4. Proiectarea sistemului de monitorizare şi control automat pentru conducerea cascadei
de separare izotopică
Sistemul de monitorizare şi control al cascadei de coloane de separare izotopică

13

C a fost

realizat folosind mediul software LabVIEW 2012, National Instruments. Acest sistem are o
importanţă vitală pentru o mai bună înţelegere a procesului, prin corelarea măsurătorilor
experimentale cu rezultatele teoretice estimate.
Sistemul de monitorizare şi control este format din: senzori şi actuatori corespunzători
fiecărei mărimi şi calculatorul de proces NI-PXI-8183. Senzorii şi actuatorii folosiţi sunt:
• Mass Flow Controller – Allborg - care are posibilitatea atât de a măsura cât şi de a regla
debitul; sunt instalate 7 astfel de traductoare pentru a măsura şi regla debitul de
alimentare, debitul de deşeu, debitul de produs, debitele de circulare şi recirculare dintre
coloane.
• Pressure Data Logger – Keller – care are posibilitatea de a măsura şi transmite valoarea
presiunii; sunt instalate 3 astfel de traductoare pentru a măsura şi transmite valoarea
presiunii la vârful fiecărei coloane din cascada de separare izotopică.
• Differential Pressure Transmitter – Keller – care are posibilitatea de a măsura şi transmite
valoarea presiunii diferenţiale; sunt instalate 3 astfel de traductoare pentru a măsura şi
transmite valoarea presiunii diferenţiale pentru fiecare coloană din cascada de separare
izotopică.
• Termocuple T – pentru măsurarea temperaturii în boiler pentru fiecare coloană.
Calculatorul de proces NI-PXI-8183 dotat cu un controller la 850 MHz Intel Celeron procesor
pe care rulează sistemul de operare Labview Real-Time şi 3 module pentru achiziţii de date, două
de tipul NI-6221 şi unul de tip NI-6722. Modulele de achiziţii de tipul NI-6221 sunt prevăzute cu
16 intrări analogice (16 biţi) şi 2 ieşiri analogice (16 biţi) precum şi 24 intrări / ieşiri digitale (1
MHz). Modulul de achiziţie de tipul NI-6722 este prevăzut cu 8 ieşiri analogice precum şi 8
intrări / ieşiri digitale.
Aplicaţia de monitorizare şi control are două componente: “achizitii_date_C13.vi” şi
“interfata_C13.vi”. Componenta “achizitii_date_C13.vi” are rolul de a achiziţiona semnale de la
senzori şi de a transmite semnale de comandă către actuatori folosind modulele de achiziţie.
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Componenta “interfata_C13.vi” este interfaţa de monitorizare propriu-zisă a procesului, aşa cum
se prezintă în figura 2.5.4.1.

Figura 2.5.4.1. Interfaţa de monitorizare şi control pentru cascada de coloane de separare
izotopice 13C
Interfaţa urmăreşte exact fluxul tehnologic real. Sunt reprezentate cele trei coloane de
separare izotopice precum şi informaţiile achiziţionate de la senzori. Există şi posibilitatea
reprezentării grafice a evoluţiei celor mai importanţi parametri din procesul de separare izotopică
sau de a seta limite critice pentru aceşti parametri, precum şi vizualizarea valorii instantanee a
tuturor parametrilor. Cea mai importantă facilitate oferită este posibilitatea salvării datelor
achiziţionate.

2.6. Strategii distribuite de control cu aplicaţii la controlere de ordin fracţionar
pentru coloane de distilare
În calitate de director al proiectului bilateral „Distributed Control Strategies with Application
to Robust Fractional Order Controllers for Distillation” proiect Capacităţi, Modului III Proiecte de sprijinire a participării României la proiecte internaţionale de cercetare cu
Universitatea din Cipru sunt preocupată de dezvoltarea unor strategii distribuite de control,
folosind avantajele regulatoarelor de ordin fracţionar.
O mare parte a sistemelor de control sunt distribuite, necesitând soluţionarea unor probleme
specifice: provocări generate de natura distribuită, de infrastructura de comunicaţii,
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vulnerabilitate la posibile defecţiuni. În acelaşi timp, natura distribuită a acestor sisteme şi
existenţa diferitelor posibilităţi de interconectare a componentelor sistemului de control ar putea
fi exploatate pentru a asigura robusteţea şi toleranţa la defecte. Cercetarea propusă abordează
problema de monitorizare şi control tolerant la defecte al sistemelor distribuite, cu aplicaţie în
domeniul proceselor de distilare, multivariabile şi cu timpi morţi (cum ar fi spre exemplu,
separarea izotopică prin distilare). Se urmăreşte proiectarea unor structuri în buclă închisă care să
asigure compensarea efectului timpilor morţi şi dezvoltarea de strategii de control care să îmbine
beneficiile calculului fracţionar în ceea ce priveşte robusteţea algoritmilor de reglare şi avantajele
sistemelor distribuite, tolerante la defecte. Importanţa proiectului este accentuată prin natura sa
aplicativă şi cercetarea de frontieră abordată, cu potenţial ulterior de aplicabilitate la o
multitudine de sisteme înglobate. Din acest punct de vedere, proiectul de cooperare bilaterală
abordează provocări importante, de mare actualitate, legate de controlul automat şi poate duce la
viitoare oportunităţi de colaborare între cele două organizaţii şi ţări.
Potrivit cercetărilor realizate de către cele două echipe de cercetare implicate, procesele de
distilare în general, precum şi cele de separare izotopică în special, prezintă un profund caracter
multivariabil, cu timpi morţi multipli, constante de timp mari, variaţii ale parametrilor şi mai ales
ale timpilor morţi, etc. Timpii morţi variabili în buclele de reglare reprezintă o problemă reală în
funcţionarea optimă a proceselor deoarece limitează gradele de libertate ale regulatorului.
Această problemă devine şi mai acută în cazul proceselor multivariabile. Din această perspectivă,
algoritmii de reglare propuşi pentru astfel de procese trebuie să ţină cont de o multitudine de
constrângeri şi limitări. Există la ora actuală diverse strategii de control pentru procesele cu timp
mort. Cea mai des utilizată soluţie constă în predictorul Smith, în diferite abordări (Normey-Rico
and Camacho, 2007; Seshagiri and Chidambaram, 2006). Principala critică adusă structurii de tip
predictor Smith constă în utilizarea explicită a modelului în bucla de compensare, un element
care afectează serios robusteţea sistemului în buclă închisă, în special la variaţii ale timpilor morţi
(Seshagiri and Chidambaram, 2006). Prin urmare, principalele contribuţii ale cercetării constau în
identificarea unor soluţii noi pentru creşterea robusteţii unor astfel de procese cu timpi morţi,
precum şi în adăugarea unei componente de toleranţă la defecte, la erori, procesului de separare
izotopică.
Calculul fracţionar a fost utilizat intensiv în controlul proceselor, având posibilitatea
optimizării performanţelor sistemului în buclă închisă (Chen et al., 2006; Ferreira and Machado,
2003). De fapt, lucrările de început în acest domeniu au demonstrat superioritatea regulatoarelor
de ordin fracţionar comparativ cu cele clasice (Oustaloup, 1991). Diverse metode de reglare de
ordin fracţionar au fost propuse, majoritatea metodelor de acordare a acestor tipuri de regulatoare
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bazându-se pe o abordare frecvenţială urmată de tehnici de optimizare pentru obţinerea soluţiei
finale de control (Podlubny, 1999; Vinagre et al., 2000). Având în vedere că regulatoarele de
ordin fracţionar presupun mai mulţi parametrii de acordare decât regulatoarele clasice, acest
surplus de parametri poate fi utilizat pentru îmbunătăţirea robusteţii sistemului în buclă închisă în
prezenţa incertitudinilor, cum ar fi spre exemplu variaţii ale timpilor morţi. Există la ora actuală
foarte puţine strategii de control ce combină avantajele predictorului Smith şi ale controlului
fracţionar (Seshagiri and Chidambaram, 2006; Khandani and Jalali, 2010; Mone et al., 2010), şi
doar câteva dintre ele adresează explicit problema robusteţii (Seshagiri and Chidambaram, 2006).
Această abordare reprezintă unul din elementele de originalitate ale acestei cercetări. La aceasta
se adaugă şi abordarea strategiei de reglare din perspectiva unui control distribuit, un caracter
inovator al cercetării, din perspectiva cercetărilor din domeniul calculului fracţionar. Înglobarea
conceptelor de toleranţă la defecte în proiectarea regulatoarelor robuste fracţionare şi a
algoritmilor de reglare, precum şi abordarea din prisma unui sistem distribuit, constituie un alt
aspect original. Abordările existente la ora actuală în dezvoltarea de strategii tolerante la defecte
pentru procesele de decizionare distribuite se centrează în jurul unor metode costisitoare de tip
“flooding” (unde fiecare componentă a sistemului de control distribuit transmite informaţia
vecinilor săi, procesul repetându-se în mod iterativ până când fiecare componentă a primit
informaţia necesară) până la metode iterative simple (care se bazează pe interacţiuni locale pentru
a calcula funcţii globale specifice). Acestea din urmă s-au bucurat de o atenţie semnificativă, în
special în cazul calculului în lipsa defectelor, putând fi, datorită simplităţii lor, folosite ca şi
echipamente de rezervă (în cazul detectării defectelor) sau chiar ca şi mecanisme de verificare
(pentru a detecta şi identifica defectele), aceasta fiind o componentă cheie a unui design tolerant
la defecte. Sarcina de a realiza calcule directe pentru procesele de decizie în timp real reprezintă o
reală provocare. Pe lângă problemele legate de complexitatea calculelor în sisteme distribuite,
trebuie să se ţină cont şi de întârzierile ce pot să apară datorită calculelor (şi care trebuie tratate în
timp real), precum şi de posibilitatea existenţei unor componente defecte în sistemul distribuit.
Există la ora actuală o serie de metode pentru a rezolva aceste probleme, însă aplicabilitatea lor
este restrânsă la sistemele distribuite fără componente defecte (Domínguez-García et al., 2012;
Olfati-Saber, 2007; Hespanha et al., 2007; Schenato et al., 2007; Sundaram and Hadjicostis,
2011). Prezenta cercetare îşi propune să soluţioneze o parte din aceste probleme. Să îmbine şi să
abordeze o serie de concepte de foarte mare actualitate, extrem de relevante pentru comunitatea
ştiinţifică: controlul proceselor de separare izotopică, dezvoltarea unor algoritmi de reglare
robuşti, calculul fracţionar, strategii de eliminare a efectului timpilor morţi, control distribuit,
sisteme tolerante la defecte.
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Obiectivul principal al proiectului de cooperare bilaterală constă în dezvoltarea de strategii de
control care să îmbine beneficiile calculului fracţionar în ceea ce priveşte robusteţea algoritmilor
de reglare şi avantajele sistemelor distribuite, tolerante la defecte. Se urmăreşte în acelaşi timp
simplificarea abordărilor anevoioase din domeniul frecvenţial pentru calculul regulatoarelor de
ordin fracţionar, precum şi reducerea timpului de calcul pentru parametri de acord ai
regulatoarelor sau optimizarea soluţiilor iniţiale. Avantajele proiectului de cooperare bilaterală
pot fi cuantificate prin prisma utilităţii la nivel industrial, din perspectiva software-ului utilitar ce
se doreşte a fi realizat, precum şi din perspectiva simplificării abordărilor în proiectarea
regulatoarelor. Algoritmii de reglare dezvoltaţi vor avea ca şi punct de pornire specificaţiile de
performanţă de bază, accesibile inginerului automatist, cum ar fi timpul de răspuns sau
suprareglajul, comparativ cu metodele existente la ora actuală, bazate pe specificaţii de
performanţă mai abstracte inginerului, cum ar fi marginea de fază, marginea de câştig sau
frecvenţele de taiere. Obiective specifice vizate prin această cercetare constau în:
-

Conceperea unor studii cuprinzătoare legate de: a) teoria calculului fracţionar aplicat în
inginerie, b) strategiile de control existente pentru procese multivariabile şi cu timpi
morţi variabili, c) strategiile de control specifice coloanelor de distilare – respectiv de
separare izotopică prin distilare, d) principiile de funcţionare, particularităţile ce
caracterizează instalaţia propusă ca şi studiu de caz, precum şi problemele de control
asociate, precum şi e) sistemele de control distribuite şi tolerante la defecte.

-

Stabilirea şi ajustarea modelelor pentru procesul considerat (separarea izotopilor de
carbon prin distilare criogenică), obiectiv necesar deoarece dezvoltarea algoritmilor de
reglare, implementarea şi testarea lor se va face pe baza acestor modele. Echipa de
cercetare din România a dezvoltat deja o serie de modele pentru procesele ce au loc în
coloana de separare izotopică, urmând ca acestea să fie validate şi ajustate dacă este
necesar.

-

Implementarea de tip Hardware-in-the-Loop a algoritmilor de reglare existenţi pentru
procesul ales ca şi studiu de caz. Obiectivul este necesar pentru a testa şi compara
performanţele obţinute cu diferitele strategii de control existente, în vederea stabilirii
dezavantajelor şi a îmbunătăţirilor ce trebuie a fi urmărite în etapele ulterioare de
dezvoltare de algoritmi.

-

Proiectarea unor noi structuri de reglare pentru procesele multivariabile cu timpi morţi,
prin îmbinarea conceptelor de reglare fracţionară, robustă, distribuită şi toleranţă la
defecte, acesta reprezentând în fapt obiectivul principal al proiectului de cooperare
bilaterală.
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În acest sens prima etapă de cercetare presupune studiul şi dezvoltarea strategiilor tolerante la
defecte pentru sisteme de control distribuite, cu accent pe rolul acestor strategii în estimatoarele
de stare şi controlul robust tolerant la defecte. Se consideră în principal efectul advers al timpilor
morţi şi al pierderilor de pachete din reţea (probleme de comunicaţie), precum şi metode de a
contracara aceste efecte. Această etapă presupune abordarea problemelor de toleranţă la defecte
în cazul sistemelor de control distribuite. Abordarea se realizează din perspectiva a două categorii
de sisteme de distribuite şi anume: sisteme cu structură definită global şi interconectivitate
invariantă în timp şi sisteme cu structură definită local şi cu posibile interconectivităţi variabile în
timp. Se urmăresc: 1) Dezvoltarea de strategii tolerante la defecte pentru procesele de decizionare
distribuite în sisteme cu structură definită global şi interconectivitate. Se studiază strategiile
pentru a calcula, în prezenţa defectelor, valori de minim, maxim, media datelor achiziţionate
experimental. De vreme ce o cerinţă importantă într-un sistem de control distribuit este de a
procesa şi transmite informaţiile (datele experimentale) obţinute de la unul sau mai multe
surse/senzori către una sau mai multe echipamente de control, această etapă contribuie la
proiectarea diferitelor tipuri de sisteme de control distribuite tolerante la defecte. În special, se
urmăreşte dezvoltarea unor metode pentru calcul în reţea în prezenţa unor componente cu
defecte.2) Dezvoltarea de strategii tolerante la defecte pentru procesele de decizionare distribuite
în sisteme cu structură definită local şi interconectivitate. În acest caz, abordarea este mult mai
dificilă comparativ cu situaţia sistemelor cu structură cunoscută global, în special dacă se
urmăreşte o estimare exactă a valorilor de minim, maxim, etc. O serie din tehnicile existente la
ora actuală, pentru diferite tipuri de sisteme distribuite, pot fi utilizate pentru a soluţiona
problemele legate de comunicaţie, de calcul în reţea, de întârzieri, etc.
Arhitectura de control propusă este unul „multi-agent”. La fiecare nivel agenţii corespunzători
controllerelor comunică pentru a avea informaţii actualizate despre starea curentă a fiecăruia şi
cooperează pentru a atinge obiectivele de control.
Schema Simulink/ Matlab realizată pentru cascade de coloane de separare este prezentată în
figura 2.6.1 şi foloseşte toolboxul TrueTime .
Folosind această structură, în caz de eroare de comunicare, fiecare agent este capabil să
îndeplinească sarcinile de control singur, încercând să menţină performanţele cât mai aproape de
ideal, folosind modele pentru a înlocui datele măsurate. Rezultatele simulărilor, considerând
diferite scenarii din funcţionarea reală a procesului, sunt promiţătoare.
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Figura 2.6.1. Schema Simulink/ Matlab a cascadei de coloane de separare
Următoarea etapă de cercetare presupune realizarea unor studii detaliate cu privire la: a)
Stadiul actual cu privire la teoria calculului fracţionar aplicat în ingineria de control, b) Stadiul
actual cu privire la strategiile de control pentru procese multivariabile şi cu timpi morţi variabili,
c) Stadiul actual cu privire la strategiile de control ale coloanelor de distilare criogenică, d)
Particularităţile care caracterizează coloana de separare a
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C prin distilare criogenică (caracter

multivariabil, timpi morţi multipli, incertitudini) şi implicaţiile acestor particularităţi pentru
controlul automat. Aceste studii sunt necesare pentru a evalua cele mai noi metode de control
adecvate sistemelor multivariabile cu timpi morţi incerţi, fiind punctul de start în dezvoltarea
unor algoritmi noi, avansaţi şi mai eficienţi, de conducere a unor astfel de procese. Ulterior
studiilor realizate, se va urmări rafinarea modelelor determinate anterior pentru procesele ce au
loc în coloanele de separare a
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C prin distilare criogenică. Această activitate este necesară

deoarece activităţile ulterioare de dezvoltare, implementare şi testare a noilor algoritmi se
bazează pe aceste modele. Prin urmare, o modelare cât mai exactă a acestor procese va contribui
substanţial la succesul activităţilor de acordare a regulatoarelor. Bazat pe experienţa echipei care
a dezvoltat deja o serie de modele (de ordin fracţionar, modele liniare, etc.) pentru procesele ce
au loc în coloanele de separare a izotopilor de carbon, se ajustează şi se corectează dacă este
necesar aceste modele existente. Activităţile ulterioare studiilor şi determinării unui model final
pentru procesul de distilare criogenică constau în implementarea, simularea, testarea şi
comparaţia structurilor de control existente, precum şi evaluarea performanţelor şi a robusteţii
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sistemului în buclă închisă, pe studiul de caz. Se vor realiza teste comparative ale metodelor de
control atât în condiţii nominale, cât şi în condiţiile prezenţei unor incertitudini. Metodele de
control care se vor dovedi a produce cele mai bune rezultate vor fi reţinute pentru a putea fi
utilizate ulterior în proiectarea unor noi structuri de control. Activitatea cea mai importantă din
această etapă presupune proiectarea şi dezvoltarea unor structuri noi de control prin îmbinarea
avantajelor calculului fracţionar, a structurilor de compensare a efectului timpilor morţi şi a
sistemelor de control distribuite şi tolerante la defecte. Algoritmii de reglare propuşi vor fi testaţi
şi validaţi, considerând situaţiile nominale/incerte utilizate în testele realizate în anterior pentru
analiza performanţelor în buclă închisă, urmând ca mai apoi să se evalueze avantajele obţinute
comparativ cu structurile de control clasice, tradiţionale, în condiţii nominale, precum şi
robusteţea în prezenţa erorilor de modelare, în special în cazul variaţiilor timpilor morţi. Pe baza
simulărilor realizate, noile structuri de reglare vor fi comparate cu cele existente în literatura de
specialitate. Algoritmii de control dezvoltaţi vor fi ajustaţi şi optimizaţi, urmând ca la final să se
proiecteze un program software pentru a fi folosit ca şi algoritm de calcul al regulatoarelor
adecvate proceselor similare instalaţiilor de distilare criogenice.

2.7. Dezvoltarea unor algoritmi noi de proiectare a regulatoarelor avansate
2.7.1. Metodă de proiectare a regulatoarelor de ordin fracţionar inspirată de „metoda
simetriei” Kessler
Implicată în proiectul de cercetare „Robust fractional control strategies for multivariable time
delay processes”, TE- N-II-RU-TE-2012-3-0307, 2013-2016, candidata a dezvoltat o nouă metodă
de proiectare a regulatoarelor fracţionare, eliminând dezavantajul major al metodelor existente,
complexitatea calculelor, oferind o variantă simplă, robustă, utilizabilă chiar şi de inginerii
nefamiliarizaţi cu calculul fracţionar. Lucrarea (intitulată „Fractional Order Controller Design
Inspired from Kessler’s ‘Symmetrical Optimum’ Principle”) este sub recenzie la o revistă
internaţională de prestigiu în domeniul Automaticii.
Metoda propusă este inspirată din „metoda simetriei” introdusă de Kessler (Kessler, 1958).
Modelul procesului se consideră de forma:
H P (s ) =

K0
m=2

n −1

∏ (1 + Ti s )∏ (1 + Tjs )e T s
n

i =1

j=1

(2.7.1.1)
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unde Ti sunt constantele de timp mari, compensabile în comparaţie cu constantele de timp
parazite Tj şi timpul mort Tn.
n −1

Tk >> ∑ Tj = TΣ
j=1

Pentru frecvenţe mai mici de
H P (s ) =

1



TΣ funcţia de transfer se poate aproxima cu:

K0
m=2

∏ (1 + T s )(1 + T s )
Σ

i

i =1

(2.7.1.2)

iar în apropierea frecvenţei de tăiere se poate aproxima cu o cascadă de integratoare ideale
H P (s ) ≅

K0

=

m=2

K '0
m=2

∏ (T s )(1 + T s ) ∏ (s )(1 + T s )
i

Σ

Σ

i =1

i =1

(2.7.1.3)

Conform „metodei simetriei lui Kessler” se poate afirma: „Frecvenţa de tăiere al sistemului
compensat este ωcr = 1/(2T∑) iar regulatorul PI(D) este proiectat în aşa fel încât panta de -20dB /
dec să fie asigurată pentru o octavă spre dreapta şi m octave spre stânga frecvenţei de tăiere”
(Kessler, 1958).
Pentru un regulator de tip PI relaţia specifice rezultate pentru m=1, sunt (Kessler, 1958):
HC =

1
K C (TC s + 1)
KC = 2
; TC = 4TΣ
8TΣ K 0
s
cu

(2.7.1.4)

În lucrarea lui Voda şi Landau (Voda şi Landau, 1995) se demonstrează că în cazul unui
proces cu caracter integrator (l/sT1), se obţine un răspuns indicial cu suprareglaj de 43% - datorită
zeroului (1+ 4T∑s) din structura sistemului în buclă închisă – cu un timp de ridicare de 3.1T∑ şi
timp de răspuns de 16.3T∑. Marginea de câştig este GM>2.7 iar marginea de fază este în jur de
36°. Aceste performanţe, exceptând marginea de fază care nu poate fi modificată, pot fi corectate
prin folosirea unui filtru sau prin folosirea unui regulator PI cu efectul proporţional acţionând
doar asupra ieşirii. Performanţele enumerate devin inacceptabile datorită sensibilităţii ridicate la
modificarea amplificării procesului, urmat de modificarea marginii de fază. Acest neajuns poate
fi foarte deranjant în cazul în care (T∑) reprezintă suma constantelor parazite din funcţia de
transfer al procesului (Voda şi Landau, 1995). O modalitate de a îmbunătăţi performanţele
sistemului de control obţinut, incluzând valoarea marginii de fază, se poate obţine prin
generalizarea ecuaţiilor de acordare a parametrilor regulatoarelor (Preitl şi Precup, 1999):

62

KC =

1
β βTΣ2 K 0

; TC = βTΣ
(2.7.1.5)

cu valorile parametrului (β) recomandate în intervalul [4, 16], valoarea exactă aleasă printr-un
compromis dintre performanţele impuse (suprareglaj, timp de răspuns, etc.) şi valoarea minimă
dorită a marginii de fază. Cazul particular β = 4 este prezentată în lucrarea (Preitl şi Precup,
1999).
Frecvenţa de tăiere şi amplificarea buclei deschise sunt în acest caz:
ω gc =

1
β ⋅ TΣ and

K=

1
β βTΣ2 

(2.7.1.6)

O formă mai generalizată a metodei, cu o abordare nouă este propusă de către autoare,
incluzând un grad de libertate suplimentar datorită derivatei de ordin fracţionar.
Metoda generalizată propusă
Pentru funcţia de forma (2.7.1.3), cu caracter integrator, forma ideală a funcţiei de transfer în
buclă deschisă care poate rejecta o perturbaţie de ti treaptă este

H ol (s ) =

K
s 2 . Sistemul în buclă

închisă va asigura în acest caz rejecţia perfectă a perturbaţiei în regim staţionar, dar marginea de
fază este 0o, sistemul este la limita de stabilitate, un sistem puternic oscilant. Pentru a corecta
această problemă, se adaugă un element cu fază pozitivă la structura sistemului în buclă deschisă:

H ol (s) =

K T1s + 1
⋅
s 2 T2 s + 1 , cu T >T
1
2

(2.7.1.7)

Pentru a asigura stabilitate maximă (valoare maximă a marginii de fază), frecvenţa de tăiere
se impune a fi la valoarea maximă a fazei buclei deschise. Acesta se poate exprima prin ecuaţia:
 H ol ( jωgc ) = 0dB = 1

 d∠H ol ( jω)
=0

dω
ω
=
ω
gc


(2.7.1.8)

Rezolvând acest sistem de ecuaţii se obţine formula generalizată pentru frecvenţa de tăiere şi
amplificarea buclei deschise de forma:
ω gc =

1
T1 ⋅ T2

K=
şi 

1
T1T2

T2
T1

(2.7.1.9)

Alegând valorile particulare T2 = TΣ şi T1 = β ⋅ TΣ , se obţin relaţiile de acordare prezentate în
(Preitl şi Precup, 1999), iar pentru β = 4 se obţin relaţiile clasice introduse de Kessler (Kessler,
1958).
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Metoda de acordare a regulatorului de ordin fracţionar
Metoda de proiectare a lui Kessler are dezavantajul unui compromis între performanţele
dorite pentru sistemul în buclă închisă şi marginea de fază dorită. Acest dezavantaj se poate
înlătura introducând un element de corecţie de ordin fracţionar:
H ol (s) =

K β2Ts α + 1
⋅
s 2 Ts α + 1 , α ∈ ℜ

(2.7.1.10)

Coeficientul de multiplicare al constantelor de timp se alege (β2) în loc de (β) pentru a evita
rădăcina pătratică din ecuaţiile de acordare a parametrilor şi T = TΣ .
Pentru a determina frecvenţa de tăiere la valoarea maximă a marginii de fază se impun
ecuaţiile:
α

K β2T( jω) + 1
⋅
=1

2
α
 ( jω) T( jω) + 1 ω= ωgc

α
2
 d ∠ K ⋅ β T( jω) + 1
=0
 dω ( jω)2 T( jω)α + 1
ω = ω gc


( jω)α = e
unde

j

πα
2

= ωα cos

(2.7.1.11)

πα
πα
+ jωα sin
2
2 .

Forma explicită a acestor ecuaţii este:

(
(

)


2
απ
+ β 2 Tω α
1 + 2β 2 Tωα cos

K
2

=1
⋅
απ

α
α 2
ω2
+
ω
+
ω
1
2
T
cos
T

2

απ
απ 
2
α
 
β Tω sin
Tω α sin

 d 
2 =0
2
−
π
+
−
arctg
arctg
 dω 
απ
απ 
1 + Tω α cos
1 + β 2 Tω α cos
 

2 
2



)

(2.7.1.12)

Soluţiile acestui sistem de ecuaţii sunt:
 1 

ω gc = 
 βT 

1

α

1 1 

K = 
T
β
β


şi

2

α

(2.7.1.13)

Folosind ecuaţiile (2.7.1.13), indiferent de valoarea ordinului fracţionar, la frecvenţa de tăiere
marginea de fază va avea valoare maximă posibilă.
Pentru valorile particulare T = TΣ şi α = 1 se obţin ecuaţiile din (Preitl şi Precup, 1999), iar
pentru β = 2 , relaţiile „clasice” Kessler (Kessler, 1958).
În ceea ce priveşte alegerea ordinului fracţionar, α < 1 ar însemna de fapt efect integrator, deci
nu se recomandă în situaţia în care scopul este creşterea marginii de fază.
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Evoluţia marginii de fază şi a frecvenţei de tăiere în funcţie de ordinul fracţionar este
prezentată în figura 2.7.1.1 şi 2.7.1.2. Pentru simplitate s-a considerat T=T∑=1, dar acest lucru nu
afectează concluziile aferente.
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Figura 2.7.1.1. Variaţia marginii de fază în funcţie de ordinul fracţionar (α)
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Figura 2.7.1.2. Variaţia frecvenţei de tăiere în funcţie de ordinul fracţionar (α)
Se poate observa că atât frecvenţa de tăiere cât şi marginea de fază creşte cu creşterea
ordinului (α), însemnând stabilitate ridicată şi timp de răspuns îmbunătăţit cu cât (α) este mai
mare. Pentru α = 1 se obţin valorile „consacrate” ale metodei lui Kessler: margine de fază de
36.8o şi frecvenţă de tăiere

1

2TΣ .

Din răspunsurile indiciale obţinute cu diferite valori ale ordinului fracţionar (α) s-a
determinat dependenţa suprareglajului de acest ordin, rezultatele fiind prezentate în figura 2.7.1.3.
Se constată reducerea suprareglajului cu creşterea ordinului fracţionar.
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Figura 2.7.1.3. Variaţia suprareglajului în funcţie de ordinul fracţionar (α)
În ceea ce priveşte avantajul major al metodei simetriei lui Kessler: anularea erorii staţionare
la viteză, acesta se menţine şi în cazul folosirii ordinului fracţionar. Mai mult, cu cât ordinul este
mai ridicat, cu atât se îmbunătăţeşte regimul tranzitoriu al sistemului în buclă închisă având
intrarea semnal de tip rampă, aşa cum se constată şi în figura 2.7.1.4.
Linear Simulation Results
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Figura 2.7.1.4. Regimul tranzitoriu pentru intrare rampă pentru diferite valori ale ordinului
fracţionar
Având două grade de libertate – datorită parametrilor (β) şi (α) – problema proiectării
regulatorului devine o problemă de optimizare: selectarea valorilor corespunzătoare pentru (β) şi
(α) care să asigure mărimile de performanţă dorite pentru sistemul în buclă închisă.
În figura 2.7.1.5 se prezintă evoluţia frecvenţei de tăiere (invers proporţională cu timpul de
răspuns) în funcţie de parametri (β) şi (α). În mod similar se poate reprezenta evoluţia marginii
de fază, figura 2.7.1.6 sau orice altă mărime de performanţă vizată al sistemului în buclă închisă.
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Cu această metodă de optimizare se poate asigura orice set de performanţe al sistemului în buclă
închisă.
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Figura 2.7.1.5. Evoluţia marginii de fază în funcţie de parametri (β) şi (α)
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Figura 2.7.1.6. Evoluţia marginii de fază în funcţie de parametri (β) şi (α)
Regulatorul obţinut cu această metodă propusă devine un regulator de ordin fracţionar. Un
astfel de regulator este de fapt un filtru linear infinit-dimensional datorită derivatorului de ordin
fracţionar. Pentru implementarea regulatorului este importantă alegerea corespunzătoare a
domeniului frecvenţial de interes pentru aproximarea finită. O metodă posibilă este algoritmul
recursiv propus de Chen şi Oustaloup (Chen şi Oustaloup, 2014).
Pentru a ilustra utilitatea metodei propuse se prezintă un exemplu de proiectare pentru un
proces descris prin funcţia de transfer

H P (s ) =

1
s(s + 1) . În tabelul 2.7.1.1 sunt prezentate câteva

mărimi de performanţă semnificative obţinute atât din domeniul frecvenţial cât şi din domeniul
timp.
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Tabelul 2.7.1.1. Mărimile de performanţă obţinute cu metoda propusă
α

Frecvenţă

Margine de

de tăiere

fază

[rad/sec]

β=2

β=3

β=4

[°]

Suprareglaj
[%]

Timp de
ridicare
[sec]

1

0.50

36.87

43.2

2.15

1.1

0.53

42.63

38.2

2.01

1.2

0.56

49.29

33.0

1.95

1.3

0.58

57.08

28.0

1.79

1.4

0.60

66.38

23.4

1.69

1.5

0.63

77.65

22.4

1.59

1

0.33

50.90

24.9

3.39

1.1

0.36

58.00

18.5

3.26

1.2

0.40

65.85

15.4

3.19

1.3

0.42

74.62

15.0

2.62

1.4

0.45

84.50

14.9

2.43

1.5

0.48

95.76

14.8

2.22

1

0.25

56.30

17.3

4.91

1.1

0.28

63.64

14.5

4.70

1.2

0.31

71.59

13.3

4.58

1.3

0.34

80.31

13.1

4.08

1.4

0.37

89.96

13.0

3.74

1.5

0.39

100.78

12.9

3.35

În figura 2.7.1.7 se evidenţiază îmbunătăţirea performanţelor sistemului în buclă închisă
pentru diferite valori ale ordinului fracţionar în comparaţie cu mărimile de performanţă obţinute
cu metoda simetriei lui Kessler, iar în figura 2.7.1.8 se prezintă aceeaşi comparaţie în domeniul
frecvenţial. Valoarea parametrului β folosită la simulări este β = 2 .
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Figura 2.7.1.7. Mărimile de performanţă al sistemului în buclă închisă
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Figura 2.7.1.8. Mărimile de performanţă din domeniul frecvenţial
Comparând rezultatele cu cele obţinute de Kessler – prezentate în prima linie din Tabelul
2.7.1.1 respectiv cu culoare albastră în figurile 2.7.1.7 şi 2.7.1.8 – avantajele sunt evidente. Costul
acestor mărimi de performanţă deosebite este implementarea unui regulator de ordin fracţionar în
locul unui regulator simplu PI sau PID, dar consider că în situaţia actuală a posibilităţilor
hardware existente nu este un dezavantaj real.
În concluzie se poate afirma că noua metodă de proiectare propusă are avantajul major de a
asigura practic orice valoare a mărimilor de performanţă, oferind posibilitatea alegerii celei mai
convenabile soluţii prin optimizarea parametrilor de acord α şi β. Oricare valoarea aleasă va
asigura valoarea maximă posibilă a marginii de fază. Este o metodă simplă, de complexitatea
metodei „clasice” oferite de Kessler.
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2.7.2. Metodă de proiectare a regulatoarelor de ordin fracţionar bazată pe calcul vectorial
Dezavantajul major al metodelor de acordare existente în literatura de specialitate a regulatoarelor
de ordin fracţionar constă în complexitatea relaţiilor folosite pentru acordarea parametrilor. În
încercarea de a elimina acest dezavantaj s-au studiat posibilităţile de simplificare a relaţiilor
actuale existente. Strategia propusă în lucrarea Vector Based Tuning and Experimental Validation
of Fractional Order PI/PD Controllers, aflată sub recenzie la revista Nonlinear Dynamics se
bazează pe formule geometrice bine cunoscute pentru a simplifica ecuaţiile complexe introduse
prin derivatorul de ordin fracţionar. Este o metodă nouă în domeniu, lucrări asemănătoare
neexistând în literatura de specialitate la ora actuală, decât situaţia particulară a unui sistem de
ordinul întâi prezentat în (Wang et al., 2014) respectiv a unui sistem de ordinul doi prezentat în
(Cai şi Wang, 2014).
Se consideră funcţia de transfer al regulatorului de ordin fracţionar de forma:

(2.7.2.1)
regulatorul C(s) este un regulator PD de ordin fracţionar, iar pentru

în care pentru

regulatorul este PI de ordin fracţionar. În domeniul frecvenţial se poate scrie ecuaţia:

(2.7.2.2)

Notând

şi

, relaţia (2.7.2.2) se poate reprezenta în forma vectorială ilustrată în

figura 2.7.2.1. Folosind teoremele geometriei vectoriale cunoscute se poate afirma:

(2.7.2.3)
(2.7.2.4)
(2.7.2.5)
(2.7.2.6)
Folosind ecuaţia (2.7.2.3) şi (2.7.2.4), se obţine relaţia:

(2.7.2.7)
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Din ecuaţia (2.7.2.2) şi (2.7.2.6), modulul funcţiei de transfer a regulatorului la o frecvenţă
specifică se poate determina ca fiind:

(2.7.2.8)
sau în forma finală obţinută din combinarea ecuaţiilor (2.7.2.5) şi (2.7.2.8):

.

Axa imaginară

Axa imaginară
z1+z2

z1
α1

z2

(2.7.2.9)

h

α2
h

z2
α1

α2

z1+z2
Axa reală

z1

Axa reală

a)

b)

Figura 2.7.2.1. Reprezentarea vectorială al unui regulator a) PD de ordin fracţionar; b) PI de ordin
fracţionar
Considerând relaţiile (2.7.2.5), (2.7.2.7) şi

, relaţia obţinută pentru faza funcţiei de

transfer al regulatorului la o frecvenţă dată este:

(2.7.2.10)
Parametrii regulatorului de ordin fracţionar din (2.7.2.1) pot fi determinaţi din ecuaţiile (2.7.2.9)
şi (2.7.2.10) prin specificarea valorilor dorite pentru modulul şi faza regulatorului la anumite
frecvenţe de interes. În metoda descrisă în cele ce urmează se consideră acele valori care asigură
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frecvenţa de tăiere ωgc şi marginea de fază φm dorită pentru sistemul în buclă deschisă. Aceste
mărimi de performanţă se pot exprima analitic prin relaţiile:

(2.7.2.11)
şi

(2.7.2.12)

în care P(jωgc) reprezintă funcţia de transfer al procesului exprimată la frecvenţa de tăiere.
Combinând rezultatele din ecuaţiile (2.7.2.10), (2.7.2.11) şi (2.7.2.12), parametrul kc al
regulatorului se poate determina din ecuaţia:

.

(2.7.2.13)

În mod similar, folosind rezultatele din (2.7.2.9) şi (2.7.2.11), rezultă ecuaţia pentru parametrul kp
al regulatorului:

(2.7.2.14)

Algoritmul de acordare al parametrilor regulatorului este unul iterativ. Pentru diferite valori ale
ordinului fracţionar α, se calculează parametrii kc şi kp folosind ecuaţiile (2.7.2.13) şi (2.7.2.14)
până se obţine un (α, kc, kp) care asigură valoarea marginii de fază peste o anumită limită minimă
impusă, φm*, chiar şi în cazul variaţiei modulului buclei deschise. Astfel se asigură robusteţea
regulatorului la variaţia amplificărilor procesului.
În vederea testării metodei de proiectare propuse s-a implementat regulatorul de ordin
fracţionar pe un servo-sistem de la firma Inteco (Inteco, 2008). Procesul este compus dintr-un
tahogenerator, folosit pentru măsurarea turaţiei motorului de curent continuu, sarcină,
neliniaritate de tip joc, encoder incremental şi un reductor cu un disc. Placa de achiziţie
RTDAC4/USB echipată cu convertoare D/A şi A/D s-a folosit pentru achiziţionarea datelor
experimentale. Tensiunea rotorică este controlată prin strategia PWM. Din acest motiv semnalul
de control este scalat în raport cu tensiunea de alimentare u(t)=v(t)/vmax. Tensiunea maximă este
de vmax=12 [V] şi deci |u(t)|≤1. Întreaga logică necesară pentru a activa şi a citi semnalele de la
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encoder şi pentru a genera secvenţa potrivită PWM se realizează prin circuitul Xilinx® din
dotarea sistemului RT-DAC/USB. Toate funcţiile sunt accesate direct din „Modular Servo
Toolbox”, cu acces direct din mediul MATLAB Simulink (Inteco, 2008).
Modelul matematic al sistemului poate fi determinat prin identificare experimentală ca
fiind:
(2.7.2.15)
în care ω este viteza unghiulară a rotorului, k=118.9 şi T=0.75 [s] fiind amplificarea respectiv
constanta de timp a motorului. Comparaţia dintre datele experimentale şi răspunsul modelului
(2.7.2.15) indică eroare nesemnificativă.
Funcţia de transfer a poziţiei unghiulare rezultă din:
.

(2.7.2.16)

Pentru proiectarea regulatorului s-au impus: frecvenţă de tăiere ωgc=0.5 [rad/sec], margine de fază
φm=60o.
Reprezentând evoluţia parametrilor kp şi ki în funcţie de ordinul fracţionar α şi variaţia marginii
de fază la diferite variaţii ale amplificării procesului se alege valoarea corespunzătoarea al
ordinului fracţionar. Pentru studiul de caz se obţine α=-0.6, kp=0.0039 şi ki=6.10-4. Diagrama
Bode al sistemului în buclă deschisă considerând diferite variaţii ale amplificării se prezintă în
figura 2.7.2.2. Valorile marginii de fază obţinute în fiecare caz, respectiv a frecvenţei de tăiere se
prezintă în tabelul 2.7.2.1. Rezultă atât din valorile prezentate în tabelul 2.7.2.1 cât şi din figura
2.7.2.2 faptul că regulatorul PI de ordin fracţionar îndeplineşte criteriile de performanţă impuse.
Bode Diagram
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Figura 2.7.2. Diagrama Bode al sistemului în buclă deschisă cu valori nominale şi cu
incertitudine
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Tabelul 2.7.2.1. Marginea de fază şi frecvenţa de tăiere considerând variaţii semnificative în
amplificarea buclei deschise
Variaţia amplificării

-90%

-50%

Valoare nominală

+50%

+90%

Margine de fază

63.4o

64.8o

59.4o

54o

50.4o

Frecvenţa de tăiere

0.0738

0.281

0.504

0.697

0.834

Pentru implementarea regulatorului de ordin fracţionar se foloseşte aproximarea propusă de
Oustaloup de ordinul N = 6 în gama de frecvenţe ωb = 10-2şi ωh= 102.

2.8. Modelarea şi controlul altor procese complexe
Cunoştinţele acumulate cu studiul coloanelor de separare izotopică s-au fructificat şi la alte
studii de caz. În lucrare intitulată „Robust control of a catalytic 2 ethyl-hexenal hydrogenation
reactor”, Chemical Engineering Science 74 (2012) 300–309, doi:10.1016/j.ces.2012.02.033,
Elsevier s-a studiat comportamentul complex al reactorului catalitic de hidrogenare. Acest
comportament se datorează interacţiunilor masice, termice şi cinetice, dependente de condiţiile de
funcţionare dar şi de traiectoria specifică dintre stările sistemului. Folosirea strategiilor de control
avansate este necesară datorită neliniarităţii sistemului şi sensibilităţii extreme la schimbările
încărcării sau altor perturbaţii. Datorită faptului că modelele neliniare detaliate sunt prea
complexe pentru a fi folosite la proiectarea sistemului de control, în această cercetare s-a folosit
un model mai simplu, liniarizat, care descrie dependenţele importante din proces, dar într-o
structură de control cu regulator care ţine cont de incertitudinea modelului, de perturbaţii şi de
limitările semnalului de comandă. Regulatorul robust multivariabil, proiectat prin metoda H∞,
asigură stabilitate robustă şi performanţe robuste. Dezavantajul major al acestui regulator fiind
dimensiunile prea mari, în lucrarea „Advanced control of a complex chemical process”,
acceptată la Brasilian Journal of Brazilian Journal of Chemical Engineering s-au studiat două
alte variante de control, control multivariabil în structură predictivă Smith Predictor cu
regulatoare PID respectiv cu regulatoare primare deduse prin metoda IMC (Internal Model
Control), subliniind avantajele şi dezavantajele fiecărei variante de control.
În lucrarea „Adaptive control in series load PWM induction heating inverters”, 2013,
International Journal of Electronics, Taylor & Francis, DOI:10.1080/00207217.2013.769177 sau prezentat două variante de control adaptiv pentru un invertor de înaltă frecvenţă de putere
pentru încălzire, în comparaţie cu un regulator PI clasic. Soluţia avansată este necesară datorată
74

variaţiilor permanente ale proprietăţilor electrice ale sarcinii, care îngreunează controlul
procesului. Deşi un regulator PI proiectat prin metode uzuale – de exemplu prin metoda Ziegler –
Nichols în buclă deschisă – este mai uşor de proiectat şi implementat, în unele cazuri duce la
instabilitatea sistemului. Metoda adaptivă bazată pe model de referinţă implică un volum mai
mare de calcule, dar rezultatele sunt mai bune, acordarea parametrilor realizându-se într-un singur
ciclu. Cea de a doua metodă adaptivă folosită, metoda auto-adaptivă asigură timp de răspuns mai
scurt, cu valoarea dorită a suprareglajului, dar volumul de ecuaţii folosit este dificil de
implementat practic. Sistemul trebuie identificat în timp real, iar proiectarea regulatorului se
realizează în fiecare ciclu. Dacă variaţia parametrilor sistemului se poate neglija în comparaţie cu
dinamica sistemului, identificarea şi acordarea regulatorului se poate realiza doar periodic,
simplificând mecanismul de adaptare.
În lucrarea “The advantages of robust control of pulse amplitude modulation series-parallel
load induction heating inverters, under review at Optimal Control, Applications and Methods,
ISSN: 1099-1514 (impact factor 1.535) este prezentat un model original al invertorului cu sarcină
rezonantă serie comandat prin decalare de fază, extins faţă de modele existente prin introducerea
analitică a incertitudinilor, permiţând mai multe metode de modelare, printre care, pentru
exemplificare, s-au ales modele incertitudinilor: aditive respectiv multiplicative. S-a studiat:
norma infinită şi norma a doua pentru cele 3×3 combinaţii posibile de intrări-ieşiri ale modelului
precum şi efectul schimbării punctului static de funcţionare asupra acestora. Folosind modelul
general s-a proiectat un regulator robust prin algoritmului de sinteză H2 şi H∞. Deoarece literatura
de specialitate propune doar recomandări pentru stabilirea funcţiilor de ponderare, iar parametrii
acestor funcţii sunt dificili de determinat, în special în cazul valorilor mari ale incertitudinilor,
cum este cazul de faţă, sunt folosiţi algoritmi genetici. Regulatorul robust proiectat destinat
controlului curentului de sarcină prin frecvenţa de comutare a fost testat pe standul de laborator şi
comparat cu un regulator acordat prin metoda Ziegler – Nichols, subliniind avantajele şi
dezavantajele fiecărui regulator.
În lucrarea intitulată „A Fractional Order Controller for Seismic Mitigation of Structures
Equipped with Viscoelastic Mass Dampers”, acceptată la Journal of Vibration and Control
(factor de impact 4.355) este propus un regulator de ordin fracţionar pentru soluţionarea
problemelor de suprimare a vibraţiilor structurilor din ingineria civilă. Structura este analizată
printr-un sistem de laborator cu un grad de libertate. Se implementează două soluţii de control: un
amortizor pasiv cu masă acordată şi un amortizor viscoelastic, acesta din urmă fiind modelat
folosind derivate de ordin fracţionar. Rezultatele simulărilor dovedesc faptul că amortizorul
viscoelastic reduce mai eficient vibraţiile induse de oscilaţii forţate sau de intrări seismice de
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excitaţie în comparaţie cu amortizorul pasiv. Regulatorul de ordin fracţionar este acordat printr-o
metodă inovativă, bazată pe impunerea condiţiei de modul la frecvenţa de rezonanţă al sistemului
în buclă închisă. Strategia de control activă de ordin fracţionar asigură o atenuare seismică
sporită. În vederea testării robusteţii sistemului s-au considerat erori de modelare structurală,
strategia de control activă de ordin fracţionar dovedindu-se robust din punct de vedere al
suprimării vibraţiilor. Noutatea lucrării constă în metoda de acordare a regulatorului, dar şi în
strategia de control activă propusă, bazată pe suspensie activă, descrisă prin model de ordin
fracţionar şi un regulator de ordin fracţionar.
În lucrarea intitulată “Design and analysis of a multivariable fractional order controller for a
non-minimum phase system”, acceptată la Journal of Vibration and Control (factor de impact
4.355) sunt propuse două strategii de control pentru procese multivariabile, care se bazează pe o
abordare prin decuplare respectiv prin descentralizare staţionară. Regulatoarele proiectate sunt
regulatoare PI de ordin fracţionar. Eficienţa şi robusteţea strategiilor propuse este testată şi
validată pe procesul de fază neminimă, sistemul cu patru vase comunicante. Studiile anterioare
efectuate pe acelaşi proces de fază neminimă au dovedit faptul că prin tehnicile de descentralizare
sau decuplare simple nu se obţin rezultatele dorite, propunându-se ca şi soluţie alternativă un
regulator IMC (Internal Model Control). Rezultatele de simulare prezentate în această lucrare,
precum şi rezultatele experimentale dovedesc superioritatea strategiilor de control de ordin
fracţionar atât din punctul de vedere al performanţelor sistemului în buclă închisă cât şi din
punctul de vedere al rejectării perturbaţiilor, creşterii robusteţii la incertitudinile de modelare, în
comparaţie cu regulatoarele IMC multivariabile tradiţionale.

2.9. Direcţii de cercetare viitoare
O direcţie de cercetare viitoare constituie studiul strategiilor de control robust, tolerant la
defecte, de ordin fracţionar cu aplicaţii pentru cascada de coloane de separare izotopică Acest
proces este unul distribuit, complex, de scală industrială, cu interacţiuni puternice între intrări şi
ieşiri, necesitând astfel un sistem de control special. Un astfel de sistem de control distribuit de
interes internaţional implică două nivele de interacţiune: nivelul de comunicare (schimbul de
informaţii între senzori, controlere, precum şi actuatori) şi nivelul fizic (captarea interacţiunilor şi
interdependenţelor dintre diferitele componente ale sistemului). De obicei, primul nivel se
presupune a fi discret sau determinat de un eveniment (de exemplu rutarea pachetelor de date în
reţele), în timp ce cel din urmă este un sistem continuu. Acesta este motivul pentru care astfel de
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sisteme sunt uneori denumite "sisteme cyber-fizice”, un termen de obicei folosit în cazul
sistemelor de senzori şi actuatori integraţi într-o reţea pe scară largă. Dimensiunea acestor sisteme
şi natura lor hibridă (de exemplu existenţa ambelor mecanisme decizionale discret - eveniment şi
sisteme cu funcţionare în mod continuu) creează o serie de provocări. În plus, interacţiunea dintre
nivelul de comunicare şi nivelul fizic a început să atragă interesul cercetătorilor în ultimul
deceniu, dovedindu-se extrem de importantă în optimizarea funcţionării unor astfel de sisteme.
Cu toate acestea, prevenirea sistematică a defectelor şi perturbaţiilor, care este punctul central al
acestei propuneri, reprezintă un subiect care este încă în fază incipientă şi rămâne un factor
prohibitiv pentru folosirea sistemelor de acest tip la potenţial maxim. Aspectele de toleranţă la
defecte sau de rezistenţă ale sistemelor de control distribuit trebuie luate în considerare în etapa
de proiectare şi nu ca o completare după ce etapa de proiectare a fost deja finalizată. Deşi s-au
înregistrat unele progrese importante în sistemele de control distribuite tolerante la defecte, cea
mai mare parte a activităţii de cercetare s-a concentrat pe sisteme specifice (de exemplu sisteme
de alimentare) şi oferă răspunsuri în domenii specifice, cu posibilitate redusă de extindere la alte
aplicaţii. Mai important, în afară de unele abordări interesante de a face faţă întârzierilor de
pachete de date sau pierderilor de pachete de date la nivel de comunicare, soluţiile pentru
problemele legate de flexibilitatea la defecte sunt încă precare. Aceste provocări ale sistemelor
cyber-fizice au fost tratate cu succes de Natura, care, ca urmare a milioane de ani de evoluţie, a
dezvoltat multe sisteme biologice şi procese cu caracteristici intrinseci atractive, cum ar fi
adaptivitate la diferite condiţii de mediu, rezistenţă inerentă la eşecuri şi daune, funcţionarea
colaborativă cu succes, pe baza unui set limitat de norme şi cu inteligenţă globală care este mai
mare decât suprapunerea indivizilor, auto-organizare, supravieţuire şi evoluare (Dressler Falko
and Akan Ozgur, 2010; Mellah Hakima, 2009). Inspiraţi de aceste caracteristici, mulţi cercetători
se ocupă în prezent cu dezvoltarea unor paradigme de proiectare inovatoare pentru a aborda
provocările unor astfel de sisteme, oferind o mai bună înţelegere a potenţialului reţelelor cu
arhitectură de inspiraţie biologică, care este în prezent departe de a fi pe deplin cunoscut. Printre
aceştia se numără şi subsemnata, motivată de explorarea acestui subiect interesant şi de
actualitate. În plus, cercetarea de faţă propune utilizarea în structura distribuită a regulatoarelor de
ordin fracţionar, regulatoare ce oferă două grade de libertate suplimentare faţă de regulatoarele
clasice prin introducerea unui integrator de ordin fracţionar şi al unui diferenţiator de ordin
fracţionar, oferind grad de flexibilitate mai mare, îmbunătăţind performanţele regulatoarelor
tradiţionale PID.
În acest sens, scopul acestei cercetări este de a oferi metode eficiente de control robust,
tolerant la defecte, pentru sistemele cyber-fizice de interes actual. Primul obiectiv se referă la
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extinderea teoriei sistemelor de control distribuite, robuste, un subiect care combină cele două
domenii de cercetare importante: control distribuit şi control robust. Prin urmare, acest prim
obiectiv este axat pe elaborarea de noi metode pentru proiectarea de controlere robuste bazate pe
calcul fracţionar pentru sisteme distribuite de scară largă. Al doilea obiectiv este specific
sistemelor cyber-fizice: proiectarea sistemului de control multi-agent care să asigure toleranţa la
defecte, să prezinte caracteristici de robusteţe, reactivitate şi flexibilitate, care permit sistemului
de control să fie puternic şi să reacţioneze la toate defectele care pot interveni. Tehnologia multiagent permite crearea de agenţi autonomi care comunică între ei, negociază obiective specifice şi
coordonează intenţiile în vederea atingerii obiectivelor corespunzătoare sistemului de control.
Obiectivul este de a dezvolta o abordare cu auto-organizare a structurii sistemelor multi-agent, de
inspiraţie biologică, coloniile de bacterii. În consecinţă, cercetarea va genera un rezultat integrat
şi soluţii celor patru domenii de cercetare: control tolerant la defecte, control robust, control
distribuit şi sisteme multi-agent. Rezultatele vor fi sintetizate în algoritmi software, care vor
permite inginerilor de proces din diferite domenii industriale să proiecteze sistemul de control în
funcţie de tipul de proces. Prin urmare, diferenţa dintre rezultatele ştiinţifice universitare şi
cerinţele din industria reală va fi redusă.
În calitate de director al grupului de cercetare „Metode avansate de control al proceselor”
doresc să continuăm cercetările în domeniul calculului fracţionar cu aplicaţiile în derulare, dar şi
prin implicarea în cercetări de actualitate pe plan internaţional. În acest sens candidata a depus
propunerea pentru proiectul bilateral “Mathematical modelling of diamond machining of new
optical aluminium grade” cu Universitatea Nelson Mandela din Africa de Sud depus la categoria
Capacităţi, Modului III - Proiecte de sprijinire a participării României la proiecte internaţionale
de cercetare. Aliajul de aluminiu AA 6061-T6 este un material uzual folosit pentru producerea de
componente optice şi structurale ale sistemelor optice prin prelucrare ultraprecisă. Aluminiul
6061 este produs prin procese de turnare convenţionale care implică solidificare lentă. Prin
urmare sunt formate dintr-o microstructură grosieră, brută având granule de dimensiuni relativ
mari. Strunjirea diamantată a AA 6061 conduce la valori mari de rugozitate a suprafeţei, de
aproximativ 5-8 nm (ter Horst R, 2012). Pentru a atinge valori de rugozitate mai mici, aliajul de
aluminiu prelucrat trebuie să fie placat fie cu aluminiu de înaltă puritate fie cu nichel şi prelucrat
din nou. Mai mult, placarea cu aluminiu pur şi nichel au alte dezavantaje. Aluminiul pur este
relativ moale, fiind foarte dificil de aşchiat şi de curăţat ulterior suprafaţa finisată. Diferenţa mare
a coeficientului de dilatare termică între nichel şi aluminiu face ca suprafeţele placate cu nichel să
fie sensibile la îndoirea bimetalică în aplicaţii de temperatură joasă (Gubbels, 2008). Etapele de
producţie adăugate, şi anume aplicarea unui strat nou şi un alt procedeu de strunjire diamantată în
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vederea obţinerii rugozităţii dorite a suprafeţei piesei de prelucrat, conduc la creşterea duratei de
prelucrare şi a costurilor de producţie. Prelucrarea materialelor cu granule de dimensiuni mai mici
ar fi avantajoasă în atingerea valorilor mici de rugozitate a suprafeţelor fără etape suplimentare de
producţie şi fără utilizarea placărilor costisitoare şi vulnerabile. Recent dezvoltatul aliaj de
aluminiu modificat, aluminiul rapid solidificat (Rapidly Solidified Aluminium, RSA) este un aliaj
promiţător, care va ajuta la reducerea etapelor de producţie şi a duratei de procesare a
componentelor optice. Aceste aliaje noi sunt fabricate folosind procesul de solidificare rapidă în
timpul turnării, având ca rezultat microstructuri ultrafine, fiind utile în producţia suprafeţelor de
rugozitate foarte mică (finisaj nanometric) folosind prelucrarea tehnologică ultraprecisă,
monopunct prin strunjire cu scule diamantate (Zhong, 2011). Obiectivul celor două echipe va fi
axat pe modelarea procesului folosind instrumente matematice şi date experimentale. Echipa din
Africa de Sud va efectua o serie de experimente pentru a genera date despre strunjirea
diamantată. Aceste date, sub forma duratei de viaţă a instrumentului şi rugozitatea suprafeţei, vor
fi utilizate de către echipa din România pentru a dezvolta un model matematic precis, complex
care să descrie comportamentul procesului de prelucrare UHP.
Obiectivul general al propunerii constă în determinarea modelului matematic complex a
procesării UHP a materialului nou dezvoltat, aluminiul rapid solidificat, şi optimizarea condiţiilor
de prelucrare bazat pe acest model. Acest model poate fi o unealtă utilă în predicţia
comportamentului prelucrării UHP şi înţelegerea efectelor parametrilor aleatori necontrolaţi
asociaţi procesului de strunjire diamantate asupra calităţii suprafeţelor optice şi asupra duratei de
viaţă a uneltei. Acest model va fi dezvoltat atât prin analiză teoretică cât şi prin studiu
experimental. Echipa din Africa de Sud îşi asumă răspunderea pentru efectuarea experimentelor
necesare şi generarea datelor folosite de către echipa din România, care va dezvolta modelul şi va
optimiza procesul. În efectuarea părţii experimentale a proiectului echipa din Africa de Sud va
folosi unelte bazate pe diamant natural mono-cristalin pentru a forma suprafeţe optice folosind
atât aluminiu optic tradiţional (AA 6061) cât şi aluminiu rapid solidificat (RSA 905). În acest
sens parametrii de prelucrare importanţi, cum ar fi viteza de tăiere, viteza de avans şi adâncimea
de tăiere vor fi variaţi la diferite niveluri. Parametrii de ieşire, durata de viaţă a uneltei şi finisajul
suprafeţei, vor fi monitorizate pentru diferite combinaţii ai parametrilor de prelucrare şi vor fi
folosiţi pentru construirea modelelor matematice ale procesului de prelucrare UHP. Echipa din
România va începe cu studiul analitic al difracţiei şi a dispersiei pe suprafaţa prelucrată prin
tehnologia de înaltă precizie. Al doilea pas va consta în analiza calităţii optice a suprafeţelor
rezultate în funcţie de condiţiile de prelucrare, dezvoltând un model bazat pe această cercetare.
Pasul final va optimiza procesul de prelucrare folosind scule diamantate pe baza modelului
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dezvoltat. Fiind implicate rezoluţii de deplasare de ordinul nanometrilor, rigiditate ridicată şi
dimensiuni miniaturale şi având în vedere succesul calculului fracţionar în medii poroase şi a
tehnologiei nucleare, cercetarea de faţă propune un nou model al procesului de prelucrare
ultraprecisă, bazat pe calcul fracţionar. Experienţa echipei din România în calculul fracţionar şi
modelarea matematică a proceselor nucleare reprezintă cheia succesului pentru acest studiu. Se
vor extrapola modelele convenţionale de scară macro ale proceselor de prelucrare la scară micro,
având în vedere că datorită adâncimii de tăiere mici, numeroşi factori care pot fi ignoraţi la scară
macro devin ne-neglijabili sau chiar semnificativi la scară micro. Se vor studia diferite proprietăţi
critice ale procesului de tăiere, cum ar fi efectul razei muchiei de tăiere al instrumentului, efectele
materialelor de prelucrat, vibraţiile maşinii unelte, etc. Obiectivul acestui studiu este de a stabili
modelul necesar optimizării procesului privind rugozitatea suprafeţei prelucrate. Pe lângă studiile
privind rugozitatea suprafeţei din punct de vedere al prelucrării mecanice, există o necesitate
pentru investigarea relaţiilor dintre rugozitatea suprafeţei şi difracţia şi dispersia suprafeţelor
optice. Studiile existente sunt bazate pe modele simplificate şi nu includ o reprezentare completă
a suprafeţelor prelucrate, iar relaţia dintre procesul de prelucrare şi performanţa optică a
suprafeţei prelucrate rămâne necunoscut. Cercetarea de faţă va umple acest gol, fiind una dintre
valorile adăugate. Este important să se înţeleagă difracţia cauzată de urmele periodice ale sculei şi
relaţiile cu procesul de prelucrare de înaltă precizie, astfel încât să rezulte produse optice de înaltă
calitate, care este următorul obiectiv al acestei cercetări. Fenomenele temporale şi spaţiale
inerente în sistemele de ordin fracţionar folosite pentru acest studiu prezintă particularităţi unice,
care nu sunt prezente la omologul lor de ordin întreg, şi care permit modelare mai precisă a
dinamicii proceselor complexe. Din cauza rigidităţii mari şi capacităţii de amortizare mărite ale
maşinii-unelte, structurat de obicei pe fundaţie de granit, prelucrarea cu diamant poate produce
elemente optice de calitate şi cu forme precise, cu precizie de sub-micron şi rugozitate de câţiva
nanometri (Brinksmeier t al., 2012). Aliajele de aluminiu tradiţionale folosite în aplicaţii optice,
cum ar fi 6061 - T6 au fost studiate de mulţi cercetători. De exemplu Liu şi colaboratorii (Liu et
al., 2011) au folosit servomecanism lent pentru prelucrarea prin diamantare a unor componente
optice de aluminiu de mari dimensiuni. Ei au studiat performanţele UHPM şi le-au condus pentru
a realiza o rugozitate a suprafeţei de 10 nm. Cu toate acestea industria a asistat recent la
dezvoltarea de clase speciale, modificate de aluminiu, caracterizate prin performanţe finale
deosebite. Acestea se datorează cercetărilor avansate dezvoltate în tehnologiile de topire şi
turnare. În zilele noastre tehnologiile de prelucrare cu viteze ridicate de solidificare pot fi folosite
pentru a produce superaliaje de aluminiu utilizabile în producerea componentelor optice. Aceste
aliaje au nanostructuri ultrafine cu proprietăţi mecanice şi fizice mult îmbunătăţite (Salehi şi
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Dehghani, 2008). Aluminiul rapid solidificat (RSA) şi-a demonstrat performanţele remarcabile
exploatate în producerea echipamentelor optice. Gubbels şi colaboratorii (Gubbels, 2008) au
studiat performanţele obţinute prin adăugarea în topitura de aluminiu a altor două materiale topite
(cupru beriliu şi aluminiu tip 6061) . Ei au descoperit faptul că prin prelucrarea acestor materiale
rezultă suprafeţe mult mai fine în comparaţie cu celelalte două materiale. Acest lucru se datorează
microstructurii foarte fine a RSA rezultând rizuri mult mai fine în procesul de prelucrare. Într-un
alt studiu To şi colaboratorii (To et al., 2003) au efectuat experimente folosind 6061 modificat
(RSA 6061). Ei au ajuns la concluzia că prelucrarea materialului RSA 6061 prin diamantare a
condus la valori foarte mici a rugozităţii (2-3 nm) şi în etape de prelucrare mai scurte. Această
rugozitate a fost mai mică decât orice alta obţinută prin materiale optice tradiţionale, de exemplu
oţel placat cu nichel, care necesita mai multe etape de prelucrare pentru a reduce valoarea
rugozităţii. Prelucrarea UHPM a aluminiului modificat a atras o atenţie mai redusă şi a unui
număr mic de cercetători spre deosebire de aluminiul tradiţional cum ar fi 6061. Puţinele studii
legate de prelucrarea UHPM a aluminiului RSA nu tratează efectele parametrilor sculei pe durata
prelucrării şi mecanismul de uzură a acesteia. În schimb s-au concentrat în special asupra calităţii
suprafeţei prelucrate. În consecinţă se constată o necesitate urgentă a studiilor orientate pe
caracteristicile procesului de uzură în concordanţă cu calitatea suprafeţei prelucrate, folosind
aluminiul RSA. Pentru a stabili o conexiune între procesul de prelucrare şi finisajul suprafeţei, pe
baza unui model matematic complex, precis se vor efectua simulări în diferite condiţii de lucru.
Fiind o modelare la scală nanometrică şi având neliniarităţile tuturor factorilor de intrare, modelul
propus se bazează pe derivate de ordin fracţionar. Astfel de modele s-au dovedit a fi mai
avantajoase faţă de modelele tradiţionale de ordin întreg. Câteva lucrări s-au axat pe procesul de
generare a topografiei suprafeţei în vederea stabilirii conexiunii dintre traiectoria uneltei şi
suprafaţa prelucrată, dar modelul forţei de tăiere conţine doar factori liniari şi întregul sistem a
fost simplificat la un element de ordin doi. Astfel de modele pot fi utile la maşinile tradiţionale,
dar precizia de modelare la UHPM este foarte redusă. De asemenea în aceste modele servosistemul, efectul granulelor dure din material, tăierea, uzura uneltei, bătaia arborelui sau vibraţiile
batiului n-au fost luate în considerare. Luo şi colaboratorii (Luo et al., 2005) au introdus câţiva
factori neliniari în procesul de tăiere dar au continuat să folosească elementul de ordin doi fără a
ţine cont de efectele factorilor neliniari asupra prelucrării suprafeţei. Mai mult, prelucrarea
UHPM, cu funcţionare cu avans redus, rază de atac a sculei mai mare, viteză de rotaţie a
şurubului conducător mai ridicată şi o forţă de aşchiere mai mare sunt mai puternic influenţate de
neliniarităţi. Pe baza experienţei şi a rezultatelor de succes ale echipei din România în domeniul
calculelor cu derivate fracţionare şi în domeniul nanotehnologiilor, mai exact în tehnologia
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nucleară (enumerate la capitolul F), cercetarea de faţă doreşte să elimine toate aceste dezavantaje
enumerate.
Pentru perioada ce urmează candidata îşi propune continuarea dezvoltării profesionale,
atât în ceea ce priveşte activitatea didactică cât şi activitatea de cercetare ştiinţifică. În acest scop
a stabilit câteva obiective concrete, prezentate în cele ce urmează.
Obiective propuse pentru dezvoltarea carierei didactice
 Îmbunătăţirea activităţii de predare prin elaborarea /reeditarea de materiale didactice
pentru curs şi lucrări practice care să fie în concordanţă cu stadiul actual al cunoaşterii în
domeniul Ingineriei Sistemelor Automate
 Modernizarea lucrărilor practice prin extinderea utilizării tehnicilor actuale în scopul
dezvoltării abilităţilor practice ale studenţilor atât pentru industrie cât şi pentru cercetare
 Atragerea şi coordonarea studenţilor performanţi în activitatea de cercetare sub forma
cercurilor ştiinţifice studenţeşti, implicare în proiecte de cercetare sau a unor work-shopuri în cadrul cărora studenţii să beneficieze de experienţa practică personală şi a colegilor
din departament
 Coordonarea de lucrări de diplomă /dizertaţie
 Îndrumarea şi încurajarea studenţilor performanţi pentru efectuarea de stagii de pregătire
în străinătate
 Îndrumarea şi încurajarea studenţilor performanţi pentru participarea la conferinţe
studenţeşti
 Dezvoltarea bazei materiale şi logistice a disciplinei şi asigurarea unor condiţii optime de
lucru în laborator pentru studenţi
 Coordonarea doctoranzilor din domeniul Ingineriei Sistemelor şi
Obiective propuse pentru dezvoltarea carierei ştiinţifice
 Continuarea activităţii de cercetare în domeniul controlului automat al proceselor
neconvenţionale
 Continuarea activităţii de cercetare din cadrul proiectelor în derulare
 Atragerea de fonduri prin participarea la competiţia naţională şi internaţională de granturi
de cercetare şi îmbunătăţirea dotărilor laboratoarelor de cercetare
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 Atragerea studenţilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare, inclusiv prin finanţarea
lor din proiectele de cercetare existente
 Sprijinirea şi consilierea doctoranzilor pentru accesarea de burse şi stagii de doctorat
 Continuarea colaborărilor existente cu colective din ţară şi din străinătate şi iniţierea de
noi colaborări, în special în scopul participării în proiecte de cercetare internaţionale
 Creşterea vizibilităţii internaţionale prin creşterea numărului, dar mai ales a calităţii
publicaţiilor ştiinţifice şi prin participarea la manifestări ştiinţifice de referinţă
 Dezvoltarea unor noi linii de cercetare aplicativă în scopul obţinerii de produse /tehnologii
inovative ce pot fi brevetate
 Iniţierea unor contracte de cercetare /colaborare cu mediul privat.
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