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1. Teza de abilitare. Motivare  
Cercetarea academică în inginerie este validată prin impactul pe care creaţia tehnică îl are asupra 
calităţii vieţii, pornind de la invidid şi terminând la nivelul comunităţii, deosebit de eterogenă în 
organizare şi funcţionare. Ingineria în sine este un sector al cunoaşterii care excelează prin 
aplicabilitate. Revoluţia industrială contemporană a democratizat cercetarea în inginerie, răpind 
privilegiile universităţilor,  acestea fiind acum întovărăşite cu industria ca principal şi ultim beneficiar. 
Mai mult, odată ce globalizarea a cuprins emisferele vestică şi estică, diferenţele între diferite geografii 
tind să dispară, fiind înlocuite cu tipare ce se standardizează din ce în ce mai profund în ceea ce 
înseamnă R&D (Research and Development). Un bun cercetător nu este neapărat un bun pedagog şi 
viceversa, maturitatea profesională fiind atinsă când laturile educativă, respectiv producţie 
intelectuală se împletesc armonios şi eficient cu capacitatea în management ca lider al echipei, fiind 
dedicat succesului grupului ce-l reprezintă. Îndeplinirea sau atingerea unor criterii birocratice 
garantează într-o foarte mică măsură succesul unui formator de talente în cercetarea ştiinţifică 
tehnică, acesta fiind evaluat în ultima instanţă de succesul, recurent, al discipolilor. 

În circumstanţele economice complicate ale ultimilor ani, suntem martorii unui proces interesant în 
care, în condiţiile unei performanţe modeste a învăţământului superior tehnic, inginerii români ajung 
să exceleze în companiile multinaţionale. O explicaţie ar putea fi oferită de talentul nativ al acestor 
generaţii, care este perfecţionat şi rafinat în cadrul acestor organizaţii economice prin procedee 
educaţionale specifice, ignorate din nefericire de mediul nostru academic. Jim Clifton, fost preşedinte 
al reputatului institut de sondare a opiniei publice Gallup, în cartea ‘The Coming Jobs War’, [1], 
defineşte triunghiul care asigură succesul unui mare oraş, construit din trei segmente, anume: 
Primărie – Business – Universitate. Succesul este măsurat prin gradul de creare de locuri de muncă 
atractive, care fac oamenii loiali comunităţii, comunitate care prosperă şi se dezvoltă. Universitatea 
este unul din pilonii reuşitei prin forţa de muncă înalt calificată ce o creează, prin spectrul de 
specialităţi care este capabilă să le genereze şi ofere, prin resursa de cercetare care serveşte în mod 
sinergic interesele ecosistemului economic din care face parte. Aceasta este în ultimă instanţa 
raţiunea care mă motivează în acest efort, prin care îmi doresc să continui să particip activ, cu ajutorul 
actualilor şi viitorilor colaboratori, la succesul comunităţii din care fac parte şi al carei produs, în ultimă 

instanţă, sunt. 

1.1. Direcţii de cercetare. Activităţi de engineering. Inovare. Competenţe 
Candidatul este unul din pionierii instrumentaţiei virtuale în România, experienţa sa academică şi 
profesională fiind indisolubil legată de compania americană National Instruments (NI). Încă din anii de 
început ai carierei didactice, candidatul a reuşit să îmbine partea de cercetare şi educaţie în domeniul 
maşinilor şi acţionărilor electrice cu activităţile de engineering (proiectare, programare şi 
implementare de sisteme electromecanice complexe) în domeniul energiei, industriei auto, industriei 
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alimentare, tratarea apelor, exemplificate succint pe parcursul tezei, cu focalizare asupra 
implementărilor de sisteme de simulare în timp real de tip Hardware-in-the-Loop a sistemelor de 
maşini electrice. Din varietatea de teme care au fost abordate începând din 1992, majoritatea 
eforturilor de cercetare şi implementare este legată de Programarea Grafică a Sistemelor 

Electromecanice, din poziţia de director de program, după cum este detaliat mai jos: 

1. Sistem de monitorizare şi control ale staţiilor de tratare a apei potabile, Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învaţământul Superior, Contract AT, tema 8/232, 
2001; Director de proiect: Horia HEDEŞIU.  

2. Algoritmi de estimare în timp real a vitezei maşinii de inducţie utilizând instrumentaţia virtuală. 
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ştiintă, Tehnologie şi Inovare,  - contract nr. 6113/2000 , 
tema B16 (tip T) –  Director de program: s.l. dr.ing.Horia HEDEŞIU, 2000-2001. 

3. Controlul la distanţă al maşinilor electrice prin instrumentaţie virtuală pe suport INTERNET. Grant finanţat 
de Banca Mondială, Contract de tip T, cod CNCSIS 82, 2001-2002, Director de proiect: Horia HEDEŞIU.  

4. Arhitecturi mobile de instrumentaţie Pocket PC pentru telediagnoza şi analiza maşinilor electrice, 
Beneficiar : Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 
Universitare, contract nr. 33531/2002, tema 5 (tip AT), Director de program: s.l.dr.ing.Horia 
HEDEŞIU, 2002-2003.  

5. Sisteme mobile de instrumentaţie virtuală distribuită pentru monitorizare şi diagnostic de timp real în 
arhitecturi de celule electromecanice, Beneficiar : Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare, contract nr. 1263/2006, tema A12, grant tip A, 
Director de program: conf.dr.ing.Horia HEDEŞIU, 2006-2008 

 
Sub egida Universităţii Tehnice, candidatul a condus un contract de cercetare cu terţii: 

1. MOTSTART - Investigation and Hardware Comparative of  SYNPAC Switch Starters: Low Voltage – High 
Voltage Contract nr. 26047/27.10.2009 cu Moteurs LeroySomer/Emerson, Le Pontet, BP27, 
69360, Saint Sinforienne, France, 2009, Director: Prof. Horia Hedeşiu 

 
In paralel cu activitatea academică, de educaţie şi cercetare, a fost investită o cantitate considerabilă 
de resurse de timp în proiectele de engineering desfăşurate în cadru privat, având parteneri locali şi 
externi. Între anii 2000 – 2005, echipa condusă de candidat a derulat multiple programe de cercetare 
aplicativă cu NI, care au avut ca rezultat, printre altele, acordarea unui număr de cinci patente de către 
United States Patent and Trademark Office (8239848, 8074201, 7860582, 7647562, 7340737), două 
dintre acestea avându-l co-autor (US7860582 - Compact modular embedded device, respectiv 

US7647562 - Deployment and execution of a graphical program on an embedded device from a PDA).  

Cooperarea fructuoasă cu National Instruments Corporation s-a materializat prin achiziţionarea de 
către partenerul american a activelor firmei de engineering Astechnix Data Management, controlată 
de candidat, având ca rezultat înfiinţarea National Instruments Romania în anul 2005. Din acest 
moment, activitatea de cercetare a intrat într-un sistem de coordonate complet diferit, de clasă 
mondială, contribuind la dezvoltarea plaformei de programare grafică LabVIEW, respectiv a sistemelor 
reconfigurabile de tip RIO. 

In paralel cu dezvoltarea competenţelor tehnice, candidatul s-a implicat în activităţile de management 
în engineering, care în ultimii ani au migrat spre managementul superior al echipelor, respectiv 
leadership şi strategie în engineering. Abilităţile dobândite pe aceste căi se întorc spre educaţie, în şi 
prin cursurile susţinute în cadrul disciplinei de Management de Proiect, susţinută la toate grupele 

Master ale Facultăţii de Inginerie Electrică, candidatul fiind titular de curs. 
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1.2.  Revoluţia industrială 4.0  
Se întâmplă, chiar acum, sub ochii noştri. Lumea este conectată într-o diversitate ce creşte în volum şi 
intensitate. Echipamentele vorbesc între ele, dezvoltând şi fiind parte a Internet of Things (IoT).  

International Telecommunication Union defineşte IoT ca infrastructura globală pentru societatea 
informaţională, care facilitează servicii avansate ce sunt realizate prin interconectarea de articole fizice şi 
virtuale ce funcţionează pe bază de tehnologii existente, respectiv în evoluţie, de interoperabilitate a 
informaţiilor şi datelor. Fiecare producător de echipamente electrice potenţate prin electronica dedicată, 
având capabilităţi de conectare la reţele de date, deplasează în fapt centrul de greutate al afacerii sale 
spre componenta software [1]. Conceptul IoT a fost introdus în 1999 de britanicul Kevin Ashton, un 
vizionar al tehnologiei ce a creat un standar global şi deschis, care reglementează utilizarea 
identificatorilor cu radio frecvenţă (RFID). 

IoT dezvoltă sistemul nervos central a unei lumi mai ‘deştepte’, construindu-se pe baza unor echipamente 
şi aparate care pot măsura şi interacţiona cu oamenii. Este vorba despre sisteme inteligente, 
interconectate, indiferent că este vorba despre expresorul de cafea, îmbrăcăminte sau multe alte bunuri. 
Potrivit IEEE Standards Association, IoT va deveni unul din factorii motrici ai creşterii într-o zonă largă de 
tehnologii. Ca în orice zonă cu potenţial economic imens, evaluat la 14.2 mii de miliarde de dolari în 2030, 
se remarcă o absenţă a reglementărilor în fazele incipiente ale procesului de dezvoltare. Cum este de 
aşteptat, abundenţa de idei, respectiv a cazurilor specifice de utilizare, conduc la o fragmentare care este 
în esenţă contra-productivă. 

 
 

Fig.1.1 – Internet of Things (sursa: National Instruments) 
 

In sens strict, Internet of Things înseamnă ‘lucruri’ sau ‘obiecte’ ce sunt conectate între ele, respectiv 
conectate la Internet. Varietatea e nelimitată, fiecare din aceste obiecte având un număr unic de 
identificare, respectiv o adresă IP.  
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Intr-o accepţiune mai largă, IoT adresează aplicaţiile la nivelul consumatorului, eterogene în esenţă – 
telefonie mobilă, accesorii portabile şi purtabile (ce monitorizează diverşi parametri şi indici de 
performanţă ai subiectului), echipamente şi bunuri casnice (instalaţii audio-video, frigidere, maşini de 
spălat, etc), respectiv zona de domotică (automatizări casnice/domestice). O evoluţie similară se 
derulează în industrie, unde concepte similare sunt adoptate sau sunt pe cale de a fi adaptate, şi ale cărei 
particularităţi vor fi analizate ulterior în acest capitol.  

 

Fig.1.2 – Industrial Internet of Things (sursa: National Instruments) 

Cele două zone de acoperire, Consumator respectiv Industrial, sunt caracterizate de o serie de diferenţe, 
dar ambele alcătuiesc IoT. Caracteristicile comune au în vedere crearea şi conectarea de echipamente 
înzestrate cu inteligenţă (‘things’ – lucrurile, obiectele). Pe de altă parte, există două diferenţe esenţiale. 
In primul rând, IoT Consumator are în vedere bunurile utilizate în mod curent, în scop personal, în viaţa de 
zi cu zi: telefoane inteligente, electrocasnice, îmbrăcăminte, brăţări pentru monitorizarea activităţilor 
sportive, termostate, şi altele. 

Samuel Greengard, în ‘The Internet of Things’, [2], face o distincție clară între aceste obiecte conectate și 
interconectate, anume physical-first (primar-fizic), respectiv digital-first (primar-digital), preluând la 
rândul său această idee dintr-o lucrare publicată de ABI Research. Prima categorie consistă în obiecte și 
procese care nu generează sau vehiculează conținut digital în mod uzual, ci numai în circumstanțe 
speciale în care sunt prevăzute cu dispozitive dedicate care să îndeplinească aceste funcțiuni. Cea de-a 
doua categorie se referă la dispozitive care sunt capabile să genereze sau să producă date în mod inerent 
fiind proiecte de la bun început în acest sens, livrând mai departe aceste date unor terțe entități.  

Alt termen care intră în sfera IoT este ‘Industrial Internet’, care gravitează în jurul mașinăriilor echipate cu 
senzori şi procesoare, ceea ce le face inteligente. IoT Industrial (IIoT) are în vedere echipamentele 
industriale, infrastructura, sistemele de transport, automobilele, reţeaua electrică, echipamentele de 
producţie din fabrici, sistemele industriale de testare şi multe altele. Focalizarea pe zona industrială aduce 
constrângeri specifice legate de securitate, calitate, latenţă/timing şi durata ciclului de viaţă. Sistemele 
industrial IIoT sunt mai complexe şi mai dificil de proiectat din aceste motive. Cu toate acestea, ambele 
laturi ale IoT, consumator şi industrial, sunt dezvoltate pe aceleaşi tehnologii care implică măsurare, calcul 
şi procesare – pentru a asigura inteligenţă, execuţie, conectivitate – pentru a suporta distribuţia 
informaţiei, analiză, afişare/prezentare a informaţiei.  
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În cadrul IIoT, comunicarea datelor urmărește trei trasee distincte: mașină-mașină (M2M), om-mașină 
(H2M), respectiv mașină-smartphone (M2S), unde smartphone-ul poate fi oricare alt echipament cu 
interfață tactilă, spre exemplu tabletă.  

Eficiența IoT vine din modul simplu în care toate aceste 
elemente se conectează între ele, fie că e vorba de cele care 
aparțin categoriei primar-fizic, fie respectiv acestea conectate 
la cele aparținând categoriei primar-digital. Mai mult decât 
atât, în momentul în care în acest tablou apare și factorul uman 
ce utilizează o diversitate de mijloace de calcul, putem vorbi de 
Internet of Humans (IoH). 

Suma celor menționate anterior este Internet of Everything 
(IoE),[3] , termen creat de Cisco Systems, care reprezintă o 
stare evoluată și avansată, unde lumea fizică se întrepătrunde 
cu lumea digitală într-un spațiu unic ce dislocă un potențial 
enorm prin inteligența artificială, învățare automată, 
diminuând în consecință nevoia de implicare și intervenție a 
factorului uman.  

Un sumar, simplificat, al acestor componente este ilustrat mai jos, potrivit Adrian McEwen si Hakim 
Cassimally, autorii unei cărţi interesante, ‘Designing the Internet of Things’, [4]. 

Dezvoltarea IIoT este influenţată de trei tendinţe majore: 

- Costurile de măsurare şi procesare a datelor scad în mod continuu, eficienţa acestor operaţiuni 
fiind în acelaşi timp în creştere, concomitent cu implementarea la nivelul echipamentelor a ceea 
ce putem numi ‘inteligenţa locală’, şi respectiv a ceea ce conduce la abilitatea de a fi ‘smart’. 

- Conectivitatea şi operarea în reţea între echipamentele ‘smart’, care la nivel superior 
interacţionează sub o umbrelă organizaţională distinctă (firmă, fabrică, etc), mai departe fiind 
integrate într-o abordare şi mai largă prin servicii de tip cloud/internet 

- Analiza integrală a datelor, interpretarea şi valorifcarea acestora fiind realizată de sisteme 
inteligente, ce au ca scop esenţial elaborarea de progonoze ce permit luarea de decizii eficiente. 

Sistemele IIoT au la bază aceeaşi arhitectură, indiferent că este vorba despre monitorizarea unui 
hidrogenerator, sau dezvoltarea şi implementarea unui sistem de fabricaţie intelligent, respectiv controlul 
unei reţele de producere şi distribuţie a energiei de tip microgrid. Cerinţele care trebuie îndeplinite de 
aceste sisteme pot fi grupate în trei categorii distincte: 

- Calcul numeric efectuat de către echipamente dedicate, având ca scop analiza datelor, luarea de 
decizii, respectiv derularea de secvenţe de control. In cazul de faţă, se vor analiza implementările 
ce presupun procesare de timp real pe procesoare FPGA; 

- Conectivitate, ce are ca scop vehicularea de date şi informaţii între noduri, spre cloud, spre 
sistemele ERP ale companiei. În cele ce urmează, conectivitatea va fi abordată prin prisma 
protocoalelor industriale de comunicaţii, respectiv implementarea acestora utilizând soluţii 
standardizate client/server de tip OPC UA, care au devenit implementările de facto în platformele 
eterogene de monitorizare şi control distribuit; 

 
 

Fig.1.3. – Componentele fizice ale IoT 
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- Control, care include atât partea de măsurare cât şi partea de execuţie, ambele fiind instanţe I/O 
ale IIoT. Partea de execuţie va fi abordată mai detaliat, ulterior, prin prisma rolului pe care-l are în 
IIoT, respectiv a abordării integrate în sisteme dezvoltate prin programare grafică, mai specific, 
maşina electrică în ipostaza versatilă de actuator. 

Toate aceste elemente contribuie la generarea unui volum imens de date şi informaţie, cunoscut sub 
numele de ‘Big Data’, sau mai specific în cazul nostru, ‘Big Analog Data’. Sursele sunt extrem de variate, 
plecând de la diversitatea de senzori ataşaţi sau înglobaţi în aparate şi echipamentele care devin datorită 
acestora ‘smart’, continuând cu sisteme industriale de testare care generează la rândul lor masive de date 
în timpul validării, verificării, producţiei şi testării funcţionale. Analiza efectivă a acestor date în scopul 
luării unor decizii inteligente nu este o sarcină deloc simplă.  

 

Pe parcursul acestei lucrări vor fi expuse şi evidenţiate o serie de contribuţii ale autorului care sunt 
acoperite de acest concept al IoT. Vor fi abordate o serie de subiecte legate de partea de măsurare şi 
monitorizare, unde sunt prezentate diferite concepte şi prototipuri care fac ca studiul şi implementarea 
să devină simple.  

Mai departe, vor fi abordate subiecte de control şi simulare în timp real ce vizează sistemele 
electromecanice complexe, unde performanţele şi constrângerile de timp sunt mai speciale. Corolarul 
acestor implementări vine ca o întrepătrundere a două filoane tehnologice suculente: programarea 
grafică într-o primă instanţă, împletită cu  servicii de comunicare performante şi facil de accesat, 
elemente prezente la nivelul fiecărui echipament utilizat la elaborarea acestei lucrări.  

 

Fig.1.4 – Elementele ce compun IIoT (sursa: National Instruments) 
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2. Proiectarea grafică a sistemelor. Măsurare şi testare 
LabVIEW, dezvoltat pe suportul paradigmei grafice constituită de limbajul G, permite unui utilizator să 
construiască o diagramă folosind un editor grafic specializat care conectează blocuri funcţionale. 
Diagrama bloc poate include o multitudine de simboluri grafice (icons) interconectate în aşa manieră 
încât ansamblul astfel realizat este capabil să reprezinte o procedură sau o metodă necesară pentru 
obţinerea unui anumit rezultat, precum manipularea unei sau mai multor variabile de intrare şi/sau 
producerea unei sau mai multor variabile de ieşire. Răspunzând unui utilizator care dezvoltă o 
diagramă sau un program grafic folosind un editor de diagramă bloc, structurile de date şi/sau 
instrucţiunile de programare pot fi construite în mod automat astfel încât să caracterizeze o procedură 
de execuţie care corespunde celei afişate pe un monitor de computer. Programul grafic astfel realizat 
poate fi compilat sau interpretat de un computer, [5].  

Programarea grafică necesită un mediu de dezvoltare specializat în care utilizatorul plasează şi/sau 
manipulează simboluri grafice, respectiv le interconectează într-o diagramă bloc pentru a realiza un 
aşa numit cod grafic. Un astfel de program, care implementează funcţiuni specializate pentru 
instrumentaţie, măsurare sau automatizare, cum ar fi măsurarea unui echipament supus testării (Unit 
Under Test – UUT), controlul sau modelarea instrumentelor, controlul sau măsurarea unui sistem sau 
proces, poate fi referit ca Instrument Virtual (Virtual Instrument – VI). Astfel, utilizatorului i se oferă o 
mare varietate de implementare de aplicaţii folosind numai acest mod de programare, parte fiind 
enumerate anterior, inclusiv orice tip de programare generală. 

Un program grafic poate avea la rândul său o interfaţă utilizator de tip grafic. De exemplu, în 
dezvoltarea unui program grafic, utilizatorul poate crea un panou frontal sau o interfaţă grafică de tip 
panou. Panoul frontal va include elemente de interfaţă, cunoscute sub numele de obiecte, spre 
exemplu controlere sau indicatoare, ce reprezintă la rândul lor intrări şi/sau ieşiri ce vor fi utilizate de 
programul grafic implementat. Panoul frontal poate avea diverse aspecte, sub forma unei ferestre 
unice sau sub forma unui set de ferestre, fiecare din acestea putând avea unul sau mai multe 
elemente de interfaţă grafică.  

În timpul procesului de creare a diagramei bloc, utilizatorul poate selecta diverse noduri funcţionale 
sau simboluri grafice, conectându-le între ele şi implementând astfel un algoritm ce-l utilizează pentru 
a ajunge la rezultatul dorit. Spre exemplu, abordarea grafică implică, intuitiv, un flux de informaţie, 
operaţiile de prelucrare ale acesteia fiind divizate în date, control şi execuţie. Aceste noduri 
funcţionale pot fi conectate într-un format de „curgere de semnal”. Ansamblul astfel creat, pe baza 
elementelor menţionate anterior, va fi reprezentat în memoria unui computer ca structuri de date 
şi/sau instrucţiuni de program. Programul grafic astfel alcătuit (mai precis structurile de date), poate fi 
compilat sau interpretat astfel încât să genereze un limbaj maşină care implementează metoda sau 
procesul dorit, după cum este descris de către diagrama bloc, [10].  

Datele de intrare într-un program grafic pot proveni din surse multiple, cum ar fi echipamente, UUT, 
un proces care este măsurat sau controlat, altă maşină de calcul, respectiv un fişier de date. De 
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asemenea, utilizatorul poate introduce date folosind interfaţa grafică sau instrumentul virtual în sine 
prin intermediul panoului frontal descris anterior. Datele de intrare astfel inserate se vor propaga de-a 
lungul firelor care conectează blocurile funcţionale ale diagramei, fiind procesate conform 
funcţionalităţii proprii blocurilor, producând date de ieşire afişate, spre exemplu, de către 
indicatoarele de ieşire. Într-o aplicaţie de instrumentaţie, panoul frontal poate fi asimilat cu cel al unui 
instrument real. Într-o aplicaţie de automatizări industriale, panoul frontal este analog unei interfeţe 
MMI (Man Machine Interface) a unui echipament specific. Utilizatorul va ajusta sau opera elementele 
grafice de control afişate pe ecran, modificând valoarea elementelor de control, valoare ce va fi 
transferată mai departe spre diagrama bloc pentru procesare.  

Astfel, programarea grafică a devenit o tehnologie solidă în mâna programatorilor şi specialiştilor. 
Ariile de aplicaţie sunt vaste, având ca beneficiu principal productivitatea inerentă dezvoltării grafice a 
aplicaţiilor, depăşind în cele mai multe cazuri performanţele soluţiilor clasice dezvoltate pe limbaje 
tradiţionale, de tip text, [9]. Tehnologiile de instrumentaţie virtuală, în mod particular implementate 
utilizând platforma grafică LabVIEW dezvoltată de National Instruments, sunt utilizate în testare şi 
măsurare, MMI, aplicaţii SCADA (Supervisory Control and Data Acquistion), simulare, procesare de 
imagine, aplicaţii machine vision, control al mişcării, rapid prototyping în radio frecvenţă, aplicaţii de 
tip „In-the-loop” (Model, Hardware, Software) şi multe altele. 

În paralel cu dezvoltarea modelului de programare grafică, sistemele embedded de măsurare şi 
control adresează o zonă largă de probleme din practică, între acestea fiind, printre altele, procesele 
automate/automatizate de producţie, respectiv culegerea de la distanţă a datelor. Cu toate acestea, 
există o serie de limitări ce afectează performanţele şi aria de aplicabilitate a acestor soluţii, 
constrângerile fiind legate de spaţiul de memorie necesar acestor programe care este prea mare 
pentru a fi stocat şi executat pe un echipament embedded. Această situaţie poate fi agravată de faptul 
că un sistem de execuţie şi/sau operare necesar execuţiei unui anumit program poate avea cerinţe 
care depăşesc posibilităţile la nivelul acestui echipament embedded, limitând suplimentar tipul şi 
numărul de aplicaţii care ar putea fi suportate.  

Mare parte a sistemelor embedded operează în conjuncţie cu sisteme de computere, unde interfaţa 
grafică proprie computerului asigură funcţionalitate similară pentru echipamentul embedded. Cu 
toate aceastea, mobilitatea în astfel de aplicaţii este redusă, în principal datorită utilizării de staţii de 
lucru sau computere personale, limitând oarecum aria de aplicaţie, în special atunci când este vorba 
despre zone greu accesibile.  

2.1. Sisteme Embedded pentru Măsurare şi Testare 
Soluţia patentată de echipa din care autorul a făcut parte vizează livrarea şi lansarea în execuţie de pe 
un dispozitiv PDA către un echipament specializat a unei aplicaţii programate grafic (US Patent 
7,647,562 B2), [11]. Fără a intra în toate detaliile ce fac subiectul acestui brevet de invenţie, sistemul şi 
metoda propusă vizează ca destinaţie o interfaţă specializată compactă (CSI), care include sau este 
cuplată la unul sau mai mulţi senzori. Programul este stocat pe o platformă de calcul gazdă de tip 
mobil, în cazul de faţă PDA (Personal Digital Assistant) care apoi este livrată/descărcată spre CSI pe un 
suport de tip serial, cablat sau fără fir (infraroşu, Bluetooth, Ethernet, etc). Echipamentul specializat, 
de tip embedded, execută programul grafic având ca scop realizarea unor funcţiuni specializate care 
generează date diverse, provenind în marea majoritate a cazurilor de la măsurătorile efectuate în 
câmp. Datele astfel produse sunt trimise platformei mobile de calcul, pe suport cablu sau fără fir, 



11 
 

printr-un protocol specializat, Front Panel Protocol, după care sunt afişate sau prelucrate şi afişate, 
după caz. Spre exemplu, în scopul validării acestor idei, a fost conceput şi realizat un prim prototip, 
fig.2.1.a, dezvoltat în jurul unui microcontroler ARM AT91FR4081, operând la 40 MHz, având un spaţiu 
de stocare de 1 MB Flash, respectiv 136kB SDRAM.  

O altă versiune a acestui prototip, fig.2.1.b, presupune o abordare modulară, care permite inserarea 
de module specializate, care comunică cu acelaşi tip de procesor ca în cazul menţionat anterior. 
Comunicarea are la bază un bus dedicat, pe suport i2C.  

 

Revenind la computerul mobil, acesta execută un program diferit, având ca scop realizarea unei 
operaţii de descoperire/identificare ce detectează şi stabileşte comunicaţia cu CSI, respectiv 
recuperează datele de la acesta via transmisie serială pe suport wireless, afişând în final datele.  

 
 

Fig.2.2 – Diagrama Bloc a unui Echipament Embedded executând un Program Grafic 
 

 
 
 
 

 
a. b. 

Fig. 2.1 – Echipamentul embedded – prototip, variantă fixă şi modulară 
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Într-un alt mod de utilizare a acestei invenţii, programul 
creat pe computer poate necesita utilizarea unui sistem 
de execuţie a acestuia. Spre exemplu, programul poate 
avea nevoie de un sistem de operare sau a unui 
software asemănător pentru a fi executat. În alt 
context, programul este în sine o aplicaţie de 
programare grafică care necesită un sistem adecvat de 
executare a programului astfel dezvoltat. Datorită 
spaţiului minimal alocat execuţiei (footprint) la nivelul 
echipamentului dedicat  (embedded), sistemul de 

execuţie a programului este în aşa fel configurat încât să transmită numai minimul sistemului de 
execuţie al programului care este executat. Astfel, în acest caz de aplicare, sistemul de execuţie este 
partiţionat într-o bază minimală de execuţie şi  un set de componente care permit execuţia  de diferite 
functionalităţi ale programului. Porţiunea de bază a sistemului de execuţie poate fi capabilă să execute 
numai cele mai simple comenzi. Acest sistem minimal poate conţine cel mai mic set de comenzi care 
permit altor componente să fie executate. Porţiunea de bază a sistemului de execuţie poate  stoca pe 
echipamentul dedicat numai componentele necesare (după nevoie, pe baza programului ce va fi 
executat) care pot fi transmise spre echipament.  

În alt caz de utilizare, când aplicaţia software este 
dezvoltată de către un specialist, programul ce rulează pe 
computer va opera pentru a-şi analiza funcţionalitatea 
necesară unui context specific. Odată ce funcţionalitatea 
programului a fost identificată, programul îşi utilizează 
funcţionalitatea în cauză pentru a afla care din respectivele 
componente  ale sistemului de execuţie sunt în fapt cerute 
într-un context specific de operare. Metoda determină 
funcţionalitatea programului pentru a afla care 
componente ale sistemului de execuţie vor fi necesare 
pentru execuţia acestui program. Când programul este apoi 
transmis sau livrat spre echipamentul unde va fi executat, 
computerul sistem operează numai pentru asigurarea 
porţiunii de bază a sistemului de execuţie (dacă porţiunea 
de bază nu este deja rezidentă pe echipament) şi a 
respectivelor componente necesare pentru execuţia 
programului. Astfel, va fi transmisă spre echipament o 
cantitate mai mică a codului sistemului de execuţie. Cu alte 
cuvinte, echipamentul ce rulează aplicaţia livrată poate include un procesor cu resurse mai reduse sau 
un mediu de memorie mai mic deoarece nu este necesar să fie transmis un sistem de execuţie 
complet.  

După această fază, un program de analiză a sistemului de execuţie determină care componente sunt 
necesare efectiv execuţiei programului. Un program de livrare/descarcare va asambla componentele 
necesare sistemului de execuţie şi programului, mixându-le potrivit ordinii de execuţie a programului. 
Aceste elemente astfel amestecate vor fi asamblate într-un fişier (flatfile)  respectivele bucăţi ale 

 
 

Fig.2.3 – CSI Minimal 

 
Fig.2.4 – Prototip CSI împreună cu PDA 

Sharp Zaurus SL-C700 
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acestui fişier fiind transmise spre echipamentul embedded pentru execuţie. Acest fişier poate fi, 
opţional, comprimat înainte de transmisie.  

Fişierul de tip flatfile este recepţionat la nivelul target-ului şi utilizat pentru a construi programul 
combinat incluzând codul executabil respectiv codul executabil de la sistemul de execuţie. Acest 
program combinat va fi executat la nivelul echipamentului embedded. Programul combinat poate fi de 
asemenea stocat într-o memorie nevolatilă la nivelul echipamentului embedded, pentru o execuţie 
ulterioară. 

Într-un alt caz de utilizare, porţiuni succesive ale acestui fişier pot fi descărcate pe echipament pentru 
execuţie dinamică. Cu alte cuvinte, echipamentul poate executa programul pe măsură ce acesta este 
descărcat. Spre exemplu, acest aparat va primi o primă porţiune a fişierului conţinând prima secţiune 
a programului ce va fi executat şi prima porţiune a componentelor sistemului de execuţie care sunt 
folosite pentru execuţia acestei prime porţiuni ale programului. După ce această etapă este completă, 
adică execuţia terminată, prima porţiune a programului va fi îndepărtată din memoria echipamentului. 
Într-o manieră similară, componentele sistemului de excuţie care nu mai sunt necesare pot fi de 
asemenea îndepărtate din memorie. Totuşi, există situaţii care necesită prezenţa lor în continuare 
fiind solicitate de alte porţiuni ale programului ce trebuie executat, deci în aceste circumstanţe vor fi 
păstrate în memorie pentru execuţie. Programul care gestionează descărcarea componentelor 
sistemului de execuţie decide care componente ale sistemului de execuţie vor fi cerute de alte 
porţiuni ale programului şi va include o variabilă sau o structură de date împreună cu componentele 
sistemului de execuţie care să indice faptul că aceste componente nu vor fi îndepărtate de îndată ce 
programul a fost executat, ci vor trebui menţinute de către echipament pentru execuţia unei alte părţi 
ale programului. În acest fel, echipamentul va menţine o componentă „tampon” pentru stocarea 
temporară a componentelor sistemului de execuţie care vor fi necesare ulterior pentru execuţia altor 
părţi ale programului sau a altor programe ce vor fi executate. 

După ce această primă parte a componentelor sistemului de execuţie şi respectiv programului a fost 
executată, computerul sistem şi/sau echipamentul target vor gestiona cea de-a doua etapă a 
procesului, care într-o manieră similară, va asigura mixarea după acelaşi algoritm a celei de-a doua 
porţiuni a programului cu a doua secţiune a componentelor sistemului de execuţie. Această a doua 
secţiune a fişierului poate fi asigurată de computerul sistem sau de target, după caz, operaţiunea 
desfăşurându-se după tiparul deja cunoscut. Procesul continuă, fiind asigurate următoarele porţiuni 
ale flatfile, pregătite după cum a fost descris anterior, livrarea acestora realizându-se pe baza solicitării 

 
Fig. 2.5 – Sistemul Minimal de Execuţie 
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provenite de la target. Astfel, computerul sistem poate să asigure, în esenţă, un flux de date care 
reprezintă programul şi componentele sistemului de execuţie. 

In fig.2.5  este reprezentată diagrama bloc a unui sistem compus dintr-un computer sistem şi un 
echipament target. Computerul sistem include un mediu de dezvoltare software, în cazul de faţă fiind 
vorba de un mediu grafic care asigură dezvoltarea programului aplicativ ce implementează 
funcţionalitatea dorită, respectiv a sistemului de execuţie. Termenul „Sistemul de execuţie” include cel 
puţin un program software care este proiectat să execute o anumită clasă de programe. Spre exemplu, 
programele LabVIEW utilizează un sistem de execuţie dedicat. 

Acest sistem la rândul său include o arhitectură modulară sau componentizată, anume un sistem 
callback,  stocat în computerul sistem şi care are ca rol asigurarea transferului parţial spre un 
echipament extern a diferite date. Cu alte cuvinte, funcţiile sistemului de execuţie pot fi organizate în 
componente modulare care pot fi transferabile, parţial sau în întregime, spre target. În diversele 
situaţii de aplicare descrise mai sus, sistemele şi metodele sunt descrise în termeni de programe 
grafice, deşi inovaţia în sine este aplicabilă, de asemenea, altor tipuri de programe, de tip text, spre 
exemplu. Computerul sistem din figură prezintă în mod uzual o interfaţă de reţea de tip Ethernet, care 
permite comunicarea local sau la distanţă, prin Internet.  

Echipamentul target, la rândul său, include un sistem de operare de timp real care gestionează 
execuţia programelor, respectiv a resurselor echipamentului, inclusiv partea de comunicaţie cu terţe 
aparate. Spre exemplu, sistemele de operare pomenite includ, fără a fi limitate la, următoarele 
produse: Linux, NetBSD, VxWorks, eCos, Windows CE. Datorită dimensiunilor şi caracteristicilor de 
performanţă, sistemul de operare de timp real eCos este mai potrivit. Echipamentul target include 
sistemul de execuţie minimal, care este, preferabil, o versiune redusă a unui sistem embedded de 
execuţie a unui program grafic care poate conţine şi o maşină virtuală de sistem de execuţie.  

Problematica atinsă în cadrul acestui brevet de invenţie a fost parţial extinsă în următorul patent, 
Echipament Embedded Compact şi Modular, (US Patent 7,860,582 B2), [12]. Brevetul în sine pleacă de 
la realizările celui anterior, fiind focalizat pe realizarea unei platforme hardware modulare, capabilă să 
execute programe specializate şi ce se poate cupla la un computer de la care să primească un program 
ce-l stochează local şi-l execută. Spre exemplu, CSI pot fi dezvoltate utilizând componente comerciale, 
având suprafaţa modulului de dimensiuni reduse (cm2) cu un consum de putere de ordinul fracţiunilor 
de watt. Aceste module sunt realizate folosind unul sau mai multe microncontrolere conectate la 
diverşi senzori, folosind protocoale specifice I2C, SPI, respectiv transceivere, senzori care la rândul lor 
pot măsura diverse mărimi precum, curent, tensiune, lumină, căldură, poziţie, mişcare, etc. Interfaţa 
senzorilor poate fi implementată aproape la nivel microscopic pe măsură ce comunicaţia devine mai 
adânc integrată în circuite specializate sau dispozitive MEMS (micro-electro mechanical systems).  

Interfaţa compactă descrisă în cele ce urmează este unul din multiplele exemple ce se pot întâlni în 
practică sub denumirea de echipment embedded compact modular, unde modulele, reduse ca 
dimensiune şi asigurând fiecare o funcţionalitate specifică, pot fi conectate între ele prin suprapunere 
sau stivuire, având ca scop îndeplinirea unei funcţii sau a unui set de funcţii. Există în mod clar o clasă 
de aplicaţii practice care beneficiază de această abordare modulară. Într-un astfel de caz echipamentul 
embedded poate conţine o interfaţă de senzor, compactă şi modulară, unde modulul de bază poate 
stoca şi executa un program şi căruia îi pot fi adăugate module hardware suplimentare pentru a-i 
diversifica funcţionalitatea, după cum este solicitat de aplicaţie.  
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Astfel, în cele mai multe cazuri, această soluţie constructivă prezintă costuri reduse, fiind alimentată 
de la baterie, dimensiunile fiind de asemenea reduse potrivit tehnologiilor actuale, fără a necesita 
întreţinere. In cazul preferat de utilizare, modulul de bază este capabil să ruleze un executabil generat 
în LabVIEW, deci această capacitate de a fi programat în LabVIEW uşurează substanţial programarea şi 
operarea independentă a echipamentului.  

Dimensiunile prototipului realizat sunt circa 4 cm x 4 cm x 3 cm la nivel de modul, în funcţie de 
numărul şi funcţionalitatea modulelor necesare implementării unei anumite aplicaţii.  

Stiva astfel alcătuită conţine în mod obligatoriu un modul de bază, referit ca modul CPU (Central 
Processing Unit), precum şi o magistrală/bus care cuplează modulul de bază la un anumit număr de 
module de extensie. Modulul de bază conţine un procesor, circuite de memorie cuplate sau incluse în 
procesor, respectiv bus-ul cuplat la procesor. Memoria stochează un mediu complet de bootare şi 
poate opera în aşa fel încât să stocheze un program 
ce poate fi executat de procesor. Modulele de 
extensie îndeplinesc funcţii variate, din care unele 
sunt obligatorii în alcătuirea stivei, altele având o 
natură opţională, dictată de circumstanţe practice: 

- Modul sursă 
- Modul comunicaţie serială 
- Modul memorie suplimentară 

o Card MMC   
- Modul radio 

o Bluetooth 
- Modul comunicaţie  

o Ethernet 
- Modul DAQ AI/O, DI/O 
- Modul depanare/programare 
- Modul GPS 

Modulul de bază operează prin 
cuplarea cu unul sau mai multe 
module de extensie, fiecare dintre 
acestea fiind dotat cu conectori 
care permit cuplarea modulelor şi 
vehicularea bidirecţională a 
informaţiei pe verticală, respectiv 
alimentarea cu energie electrică. 
Conectorii, pe lângă funcţia 
amintită anterior, au rolul de a 
menţine modulele paralele între ele 
şi contribuie esenţial în asigurarea 
formei compacte, stabile din punct 
de vedere mecanic a 

 
 

Fig.2.6 – Echipament modular compact 

 
 

Fig.2.7 – Echipament modular compact. Implementare bus 
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echipamenului. Echipamentul este astfel pretabil pentru aplicaţii specializate, mobile, cu stres mecanic 
peste medie.  

Modulul de putere (sursa de alimentare) se găseşte în partea inferioară a stivei de module, această 
poziţie fiind determinată de posibilitatea de a adăuga o baterie de acumulatoare, care să permită 
funcţionarea autonomă în locaţii greu accesible, în condiţii speciale de operare, dacă este cazul. In alte 
circumstanţe de utilizare, energia poate fi asigurată diferit, spre exemplu un alimentator A/C, celulă 
fotovoltaică, etc.  

După cum se poate observa, aplicaţia tipică pentru astfel de echipamente embedded o constituie 
măsurarea la distanţă a diferite mărimi. În acest sens, stiva de module este prevăzută cu o interfaţă 
dedicată pentru senzori, care poate îmbrăca diverse aspecte constructive, dar care are ca 
funcţionalitate comună preluarea de date de la senzori. Datorită formei compacte, există cazuri în care 
senzorul/traductorul este amplasat direct pe modulul dedicat, (termometru, accelerometru, detector 
mişcare, etc), deci CSI poate include în construcţia sa şi anumiţi senzori, limitările fiind legate de 
dimensiunile fizice ale acestora, respectiv cantitatea de energie necesară funcţionării. Toate aceste 
implementări se disting prin faptul că pot fi programate utilizând LabVIEW, fiind deschise şi spre alte 
limbaje de programare, dacă ar fi cazul. 

Livrarea programelor spre CSI se poate realiza în mai multe moduri, metoda recomandabilă fiind cea a 
transmiterii unui executabil care va rula pe modulul procesor. Utilizatorul va selecta într-o primă fază, 
într-o fereastră dedicată aparţinând mediului de dezvoltare, un echipament/target pe care doreşte să-
şi dezvolte proiectul şi care este identificat de către computerul sistem. Mai departe îşi dezvoltă grafic 
aplicaţia (VI) în LabVIEW Embedded Module, care este un subset al variantei standard ce rulează pe 
computere personale. În următorul pas, se creează executabilul propriu-zis, specific pentru acest 
target, pornind de la VI-ul realizat în pasul anterior. Spre exemplu, VI-ul poate fi tradus în cod C şi cu 
ajutorul unui compilator şi linker adecvat (gcc spre exemplu), se generează executabilul. Odată 
această operaţiune terminată, executabilul este descărcat pe modulul procesor şi rulat ca atare. Dacă 
utilizatorul are nevoie să depaneze aplicaţia, îşi poate seta sonde de date, respectiv puncte de 
întrerupere (breakpoints) şi în acest fel să observe modificările care intervin în interfaţa grafică/panou 
frontal.  

Pe baza acestei combinaţii hardware/software, se pot dezolta o varietate largă de aplicaţii embedded, 
unde programul şi modulele de extensie, cuplate la modulul de bază,  determină funcţionalitatea 
echipamentului, fiind utile în orice aplicaţie ce necesită inteligenţă înglobată şi care se bucură de 
dimensiuni reduse. Aplicaţiile tipice includ, dar nu se limitează, la măsurări, comunicaţii, stocare de 
date, printre altele. Alte aplicaţii pot adresa zone foarte interesante, precum gestionarea bunurilor şi 
mărfurilor (asset/inventory monitoring), control, supraveghere, machine vision, procesare distribuită, 
automatizări şi control industrial, robotică, aplicaţii medicale, telecomunicaţii, etc. 

În ceea ce priveşte aplicabilitatea acestor concepte, pe baza implementărilor prezentate anterior, s-au 
dezvoltat o serie de aplicaţii care vizează cu precădere monitorizarea şi  analiza funcţionării maşinilor 
sau sistemelor de maşini electrice. LabVIEW, prin caracterisiticile sale, oferă toate mijloacele necesare 
pentru a realiza achiziţia, procesarea, transmisia şi prezentarea de date indiferent de scala sistemului 
de monitorizare. Instrumentaţia virtuală s-a dovedit a fi o soluţie viabilă, extensibilă şi adaptabilă 
pentru realizarea de dispozitive programabile, integrabile în aplicaţii în domeniul monitorizării şi 
diagnozei. 
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Ideea de bază a fost aceea de a utiliza LabVIEW în microsisteme electromecanice în scopul dezvoltării 
unor micro dispozitive mobile pentru sisteme de masurare şi automatizare.  

2.2. Aplicaţii ale Sistemelor Embedded cu Programare grafică 
Măsurare şi analiză utilizând PDA (Personal Digital Assistant). Cea mai mare parte a sistemelor PDA 

disponibile utilizează un procesor PXA, 
dezvoltat de Intel, sustinut de un sistem 
de operare MS PocketPC 2003, dezvoltat 
de Microsoft. LabVIEW pentru PDA 
permite dezvoltarea de instrumente 
virtuale cu aplicaţii în achiziţia de date 
(DAQ), analiza lor (FFT, THD, filtrare) în 
special pentru pentru sisteme portabile 
de monitorizare şi diagnoză a maşinilor 
electrice. 

Noutatea constă în interfaţa DAQ 
dezvoltată pentru bus-ul Compact Flash 
pe un miez CPLD, special proiectat 
pentru utilizarea PDA. Cardul DAQ are 4 
intrări analogice, configurabile ca 2 
canale diferenţiale, rezoluţie 14 biţi, 
±10V intrare, 2 ieşiri analogice, 4 

intrări/ieşiri digitale, 1 counter/timer. Aceste caracteristici îl recomandă pentru monitorizare şi testare. 

LabVIEW on a small Target. Acest tip de microsistem ce 
are la bază un procesor non-x86 a fost realizat în scopul 
deplasării aplicaţiilor de pe un sistem de calcul de unde 
este de obicei controlat procesul de achiziţie spre un 
dispozitiv DAQ autonom. Acest lucru a fost posibil 
datorita evoluţiilor în domeniul miniaturizării, a 
sistemelor de operare şi a dezvoltării programarii grafice 
în LabVIEW. 

Sistemul LabVIEW on a small Target este un micro SBC 
(Single Board Computer), construit în jurul unui 
AT91FR40182, procesor ARM7 de la Atmel, având în 
structura sa componente de comunicaţie IR, 
accelerometru şi senzor de temperatură. Caracteristicile 
acestui sistem sunt următoarele:  

Procesor: familia AT91 (ARM7) - Atmel; 
Memorie: 2MB Flash , 256kB RAM; 
Viteza: configurabila, 33.3 MHz, 3.3 MHz, 330 kHz; 
Conectare: port serial, interfaţă infraroşu, bus I2C 

Senzori incorporaţi: senzor de temperatură TCN75 şi accelerometru ADXL202. Prototipul prezentat 
poate fi programat de pe un LabVIEW Host Environment via portul serial prin conectare IR la 

 

 
Fig.2.8 – Sistem achiziţie date pe platforma PDA cu  

Interfaţă DAQ  pe bus CompactFlash 

 

Fig.2.9 – Microsistem pentru măsurarea 
temperaturii şi vibraţiilor 
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computerul-gazdă. Este capabil să ruleze independent aplicaţia, realizând achiziţie, analiză şi transfer 
de date. Este alimentat de la baterii. Datorită senzorilor on-board de temperatură şi vibraţii, poate fi 
utilizat la monitorizarea maşinilor electrice aflate la distanţă. Într-o variantă modulară, sistemul se 
poate extinde prin adăugarea unor canale pentru măsurarea de curenţi/tensiuni pe suport Bluetooth. 

 
Sisteme DAQ pe telefoane mobile. Au la bază 
aceeaşi platformă hardware, cu un terminal 
Sony Ericsson T68i şi un suport Bluetooth 
pentru control la distanţă. Toate meniurile 
telefoanelor mobile sunt dirijate de un set 
special de comenzi AT, similar aceluia utilizat 
în modem-urile Hayes clasice. Sistemul small 
target realizează colectarea datelor prin 
senzorii on-board sau prin cei de 
curent/tensiune plasaţi pe maşină, după cum 
utilizatorul o cere din keyboard-ul telefonului 
mobil. Rezultatele sunt afisate conform figurii 
2.17. Sistemul DAQ are o realizare inovatoare 
datorită structurii modulare, precum şi a 
dimensiunilor reduse. Avantajul major constă 
în programarea acestuia prin intermediul 
mediului LabVIEW, fiind unic din acest punct 
de vedere. Datorita dimensiunilor şi structurii 
sale, luând în cosiderare şi autonomia 
alimentării, sistemul DAQ poate fi instalat pe 
maşina de investigat, asigurând măsurarea 
simultană a mărimilor electrice şi mecanice. 
Sistemul DAQ poate, de asemenea, funcţiona 

autonom, fără supravegherea unui operator uman. Costurile reduse, precum şi puterea sporită de 
procesare, chiar la aceste dimensiuni reduse, îl fac pretabil pentru aplicaţii industriale, colectivul 
nostru fiind responsabil pentru implementarea software a aplicaţiei. Conexiunea pe suport Bluetooth 
aduce o serie de avantaje deoarece ansamblu de măsurare poate fi plasat într-o zonă greu accesibilă 
sau periculoasă, care restricţionează accesul personalului. 

Mai mult, s-au elaborat, cu scop de test, rutine software care monitorizează valoarea efectivă a 
curenţilor pe fazele motorului şi trimit mesaje de avertizare/alarmare pe suport SMS. Soluţia 
embedded, combinată cu alimentare dintr-o sursă solară, pot constitui o alternativă interesantă 
pentru aplicaţii izolate de monitorizare şi control. 

 

 

Fig.2.10 – Măsurarea curenţilor cu ajutorul 
terminalului T68i 
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2.2.1. Controlul la distanţă al maşinilor electrice prin instrumentaţie virtuală pe suport 
Internet 
Proiectul a fost dezvoltat în cadrul CNCSIS prin suportul Băncii Mondiale şi a Guvernului, cod 
T82, în anul 2000, derulându-se pe o perioadă de doi ani, autorul fiind director de program.   

Proiectul de faţă tratează într-o manieră integratoare problema controlului sistemelor 
electromecanice, prin implementarea unui control eşalonat, ierarhic, care să abordeze unitar 
atât problemele de câmp, la nivel de element de execuţie, cât şi la nivel operativ, pentru 
urmărirea în timp real a evoluţiei sistemelor complexe. 

 Prima etapă a proiectului se referă la implementarea sistemului de control, la nivel inferior, în 
speţă la nivelul maşinii/sistemului de execuţie. În acest sens, se profită de baza materială 
existentă în cadrul Laboratorului de Maşini Electrice al UTCN, în speţă de maşini de inducţie 
comandate cu convertoare de frecvenţă perfromante, respectiv maşina de curent continuu 
controlată cu redresor comandat. Se monitorizează comportamentul acestora (curenţi, 
tensiuni, turaţie), pe baza echipamentului existent in laborator, precum şi pe baza 
completărilor primite prin contribuţia National Instruments. 

Cea de-a doua etapă se 
adresează implementării 
modulelor software de 
comunicaţie digitală la nivel 
de protocol de comunicaţie 
între echipamentele 
inteligente şi o staţie locală 
de control. Sistemul este 
completat cu automate 
programabile din seria 
SIMATIC, asigurându-se o 
compatibilitate foarte bună 
între partea de control, 
comunicaţia de proces şi 
automatele programabile. 

Cea de-a treia etapă se concentrează asupra operării la nivel de reţea de urmărire a 
procesului, fiind destinată integrării monitorizării sistemului la nivel central. S-a implementat 
un sistem de tip dispecer, care canalizează fluxurile de informaţii dinspre câmp spre partea de 
reţea de management. În acest sens s-a utilizat de reţeaua de computere existentă în 
Laborator, care permite dezvoltarea aplicaţiei de urmărire pe nivele de responsabilităţi.  

Ca obiective concrete, proiectul a vizat punctual următoarele aspecte: 

• Diseminarea prin disciplinele de specialitate (curs/laborator) nou create în cadrul 
secţiei Electromecanică (Sisteme de achiziţie de date, Automate Programabile, Tehnici 
de Transmitere a informaţiei/Comunicaţii industriale) a noţiunilor, cunoştinţelor şi 
informaţiilor legate de fluxurile de date şi controlul sistemelor electromecanice 

• Realizarea condiţiilor tehnice şi ştiinţifice pentru un parteneriat cu mediile universitare 
din ţară ce au preocupări în domeniul instrumentaţiei virtuale, controlului secvenţial şi 
distribuit al proceselor în sistemele electromecanice. 

 
 

Fig.2.11 – Arhitectura sistemului dezvoltat în cadrul Proiectului T82 
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• Elaborarea şi implementarea unor principii de proiectare şi realizare de sisteme de 
instrumentaţie virtuală, respectiv sisteme de control secvenţial şi distribuit, principii 
adaptate sistemelor şi tehnologiilor autohtone de producţie 

Din punct de vedere tehnic, proiectul a realizat unui sistem distribuit de control, achiziţie şi 
analiză a datelor. Distribuţia datelor în sistem este suportată pe diferite medii standard, aplicate 
în industrie, fiind utile pentru procesul de instruire a studenţilor.  

Figura 2.11 prezintă conceptual arhitectura sistemului distribuit de măsurare şi control realizat în 
cadrul proiectului, la nivel echipamente şi soluţii software. La realizarea sistemului s-a avut în 
vedere implementarea unei arhitecturi deschise, care să permită modificări şi completări, care să 
nu afecteze performanţele sistemului. 

Cercetarea desfăşurată în cadrul programului a vizat aspectul aplicativ, orientat spre tehnologiile 
de integrare de sistem pe de o parte (cu preponderenţă pentru activitate didactică, consecinţă a 
imperativelor din industrie) respectiv pe dezvoltarea de soluţii low-cost, performante, pentru 
sisteme de măsură distribuite. Tot în cadrul programului a fost achiziţionată, respectiv primită 
prin sponsorizare, literatură de specialitate în domeniul instrumentaţiei virtuale şi al automatelor 
programabile, acţiune deosebit de utilă în îmbunătăţirea suportului de curs pentru studenţi şi 
care se concretizează prin titlurile apărute, respectiv lucrările publicate. 

2.2.2. Arhitecturi mobile de instrumentaţie Pocket PC pentru telediagnoza şi analiza maşinilor 
electrice 
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de doi ani, între 2002-2003, având ca beneficiar Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare, contract nr. 
33531/2002, tema 5, director de program Horia Hedeşiu. Obiectivele principale ale proiectului se 
leagă de dezvoltarea unui sistem de instrumentaţie portabilă cu aplicabilitate industrială 
pentru testare, diagnoză şi analiză neinvazivă a maşinilor electrice. Prima etapă a proiectului 
constă în dezvoltarea modelului matematic de analiză a comportamentelor de defect (electric 
şi mecanic) al maşinilor asincrone. În acţionările industriale, cea mai mare parte a maşinilor 

  

  
Fig.2.12 – Exemple de echipamente utilizate în cadrul proiectului  
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electrice sunt maşini de inducţie, iar dintre acestea, peste 90% sunt maşini de inducţie cu 
rotorul în colivie. Acesta a fost unul dintre principalele motive care a determinat, pentru 
început, abordarea identificării şi localizării defectelor electrice pentru acest tip de maşină.  

Tehnica monitorizării şi analizei curenţilor statorici în scopul identificării şi localizării 
defectelor în maşini electrice a pornit de la ideea conform căreia la o maşină de inducţie fără 
defecte (datorită alunecării şi distribuţiei înfăşurărilor statorice, respectiv rotorice, în 
crestături) spectrul curentului statoric prezintă armonici superioare cu frecvenţele date de: 

entarelima
r

stator f1)s1(
p

Nqf 







±−=

        (2.1) 

cu q = 0, 1, 2,...., Nr – numărul de bare rotorice, p – numărul de poli ai maşinii şi s – 
alunecarea. 

 

În cazul apariţiei unui defect rotoric s-a constatat, experimental, o modificare a acestui 
spectru, ceea ce a determinat un studiu amănunţit al spectrelor de frecvenţă ale curenţilor 
statoric şi rotoric şi al influenţelor defectelor electrice asupra acestora. 

S-a ales pentru studiu metoda dezvoltării analitice a expresiilor pentru curenţii statorici, 
respectiv rotorici, pentru maşina fără defect, respectiv pentru maşina cu defecte statorice şi 
rotorice. Pentru determinarea armonicelor superioare ale curenţilor statorici se porneşte de 
la distribuţia solenaţiilor statorice şi rotorice în întrefier.  Pentru o maşină de inducţie a cărei 
distribuţie a înfăşurării trifazate în crestături este prezentată în fig.2.13, variaţia solenaţiei 
statorice de-a lungul întrefierului, pe o pereche de poli, este prezentată în figura 2.14. 
 
Fără a intra în multitudinea de detalii tehnice dezvoltate în proiect, se poate observa că în 
cazul unui defect rotoric, expresia armonicelor superioare ale curenţilor statorici se modifică 
astfel încât o monitorizare on-line a sistemului de acţionare cu maşină de inducţie, alimentată 
de la o sursă sinusoidală echilibrată, poate oferi informaţii asupra defectelor rotorice ale 
maşinii. 

 

 

Fig.2.13 - Schema de conexiuni a unei maşini de 
inducţie 

Fig.2.14 - Distribuţia solenaţiei statorice de-a 
lungul întrefierului, pe o pereche de poli. 
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Pe baza rezultatelor acestei prime etape a cercetării în domeniul influenţei defectelor 
electrice asupra răspunsului în frecvenţă al curenţilor maşinii de inducţie, se precizează: 

• prezenţa unui defect statoric se reflectă într-o măsură redusă în spectrul curentului 
statoric, constatându-se numai o uşoară deplasare a spectrului, datorată modificării 
alunecării.  

• spectrul curentului rotoric (inaccesibil în practică) este însă o oglindă a stării de defect 
a înfăşurării statorice, putând fi utilizat în depistarea defectelor statorice, încă din fază 
incipientă. 

• defectele rotorice se reflectă automat în spectrul de frecvenţă al curentului statoric 
prin apariţia unor armonici noi. 

 
În scopul validării rezultatelor teoretice prezentate mai sus, s-au realizat studii asupra unei 
maşini de inducţie având caracteristicile11 kW, 230V/400V, 50 Hz, 4 poli, alimentată direct la 
reţea. În figurile şi tabelele următoare se prezintă comparativ rezultatele teoretice şi cele 
experimentale pentru  maşina fără defecte, respectiv pentru maşina cu scurt circuit statoric, 
respectiv cu bare rotorice întrerupte. 
 

 
Tabel 2.1. Frecvenţe şi amplitudini ale armonicilor curentului statoric la  

maşina de inducţie fără efecte pentru o alunecare de 0.0267. 
 
În cazul maşinii cu defect statoric (scurtcircuit inter-spire) spectrul de frecvenţe al curentului 
statoric se modifică în sensul creşterii amplitudinii armonicilor existente la maşina fără defect. 
Acest lucru poate fi observat în figurile 2.15-2.16, care iustrează prelucrarea FFT a 
măsurătorilor experimentale. 
 
Studiul teoretic al răspunsului în frecvenţă al curenţilor statoric şi rotoric ai maşinii de inducţie 
cu şi fără defecte a demarat dezvoltarea, pe baze analitice, a unui model de referinţă al 
acesteia.  
 
Modelul de referinţă trebuie să caracterizeze: 

• comportarea maşinii, din punct de vedere frecvenţial, în stare perfectă de funcţionare; 
• reacţia de răspuns a spectrului frecvenţial al curenţilor la apariţia unui defect, rotoric 

sau statoric. 
 

Rezultate ale calcului analitic (frecvenţe şi 
amplitudini ale armonicilor superioare ale 

curentului statoric la maşina de inducţie fără 
defecte) 

 Valori experimentale 

Rezoluţia FFT: 0.3Hz 

 

Frecvenţă 
[Hz] (ν=1) 

Amplitudine 
[A] 

Frecvenţă 
[Hz] (ν=1) 

Amplitudine 
[A] 

50.0 29.7500 50.0 32.75 
631.30 0.3487 631.30 0.45 
1412.6 0.0627 1412.6 0.001 
1993.9 0.0310 1993.9 0.00025 
2093.9 0.0350 2093.9 0.0005 
2675.2 0.0470 2675.2 0.0002 
3457.0 0.01370 3457.0 0.00005 
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Fig.2.15.-  Spectrul de frecvenţă al curentului statoric 
la  s= 0.0267 

Fig.2.16. - Spectrul de frecvenţă al curentului statoric 
la   un scurt circuit statoric interspire. 

 
Cea de-a doua etapă se adresează implementării modulelor software de comunicaţie digitală, 
la nivel de protocol de comunicaţie, între echipamentele inteligente şi o staţie mobilă de 
monitorizare implementată pe Pocket PC.  De asemenea, la nivelul acestei etape s-au 
implementat rutinele de analiză defectoscopică, prin implementarea unor algoritmi de analiză 
FFT de hiperrezoluţie, [13]. Pentru analiza dinamică a spectrului de frecvenţă, s-au aplicat 
tehnici de analiză combinată timp-frecvenţă (Gabor – fig.2.21-2.22, Wiener, Choi-Wiliams). 
 
În funcţie de intensitatea câmpului magnetic şi de gabaritul motorului pot fi utilizate diferite 
tipuri de traductori de curent. Ieşirile acestora pot fi conectate direct la sistemul de 
monitorizare, astfel că semnalul poate fi analizat şi poate oferi informaţii asupra unei game 
largi de defecte: 

• Bare rotorice rupte 
• Întreruperi ale inelelor coliviei rotorice 
• Defecte în aluminiul barelor rotorice 
• Probleme în înfăşurările motoarelor de inducţie cu inele 
• Neregularităţi statice şi dinamice ale intrefierului 
• Probleme ale lagărelor  
• Înclinări ale axului 

 

În funcţie de rolul pe care îl are o maşină într-o entitate de producţie, ele pot fi clasificate 
potrivit [15], [16]: 

• Maşini cu rol critic, categorie ce se referă la acele maşini necesare pentru 
continuitatea producţiei şi care fac parte integrantă din procesul de producţie. Ele 
constituie elemente importante ale procesului şi trebuie să funcţioneze făra oprire, 
fără posibilitatea înlocuirii lor deoarece întreruperea procesului are efecte nedorite 
asupra producţiei în sine, respectiv a rentabilităţii; 

• Maşini cu rol esenţial, care pot avea aceleaşi atribute ca şi cele cu rol critic, dar 
importanţa lor la nivelul procesului tehnologic nu este chiar atât de mare. În structura 
lor intră unităţi ce pot fi înlocuite, care pot fi pornite fără întreruperi importante în 
procesul de fabricaţie. Pot fi instalaţii de putere sau viteză mare, dar care nu trebuie 
să funcţioneze pe perioade lungi de timp. 

• Maşini de uz general, categorie care cuprinde celelate maşini. Sunt de obicei maşini ce 
pot fi inlocuite şi nu sunt critice pentru procesul de producţie. De cele mai multe ori au 
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roluri auxiliare sau fac parte din alte 
procese, pot opera numai la cerere şi 
costurile de întreţinere sunt relativ mici. 

Aplicaţia dezvoltată în LabVIEW oferă toată 
infrastructura software necesară pentru a realiza 
achiziţia, procesarea, transmisia şi prezentarea de 
date indiferent de dimensiunile sistemului de 
monitorizare.  

În concluzie, colectivul condus de autor a 
profitat de oportunitatea de a dezvolta aplicaţii 
de tip industrial pentru Pocket PC aplicabile în 
domeniul defectoscopiei maşinilor electrice. Ca 
realizări concrete ale proiectului, pot fi 
subliniate următoarele:  

• implementarea în limbajul G a modelului 
matematic de analiză a comportamentelor 
de defect (electric şi mecanic) al maşinii de 
inducţie, îmbunătăţit prin culegerea de 
mărimi electrice (tensiuni, curenţi) şi mecanice (sunet, vibraţie) şi care permite 
stabilirea calităţii de funcţionare a maşinii, predicţii asupra funcţionării, operaţiuni 
profilactice şi de întreţinere ce trebuie efectuate 

• dezvoltarea sistemului de instrumentaţie portabilă care permite analiza în timp real a 
comportamentului, sistem ce are le bază o serie de prototipuri hardware, precum şi 
integrarea de echipamente existente. S-au testat mai multe variante hardware, legate 
în principal de două tipuri de terminale: 

o PDA, in variantele Pocket PC (tehnologie Microsoft)  
o Palm (tehnologie PalM OS); 

 

 
 

Fig.2.18 - Implementarea grafică a estimatorului parametrilor Maşinii de Inducţie prin metoda CMMP 

 

Fig.2.17 – Analiza FFT a curenţilor 
statorici afişată pe un terminal Nokia 
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• Suportul hardware a fost oferit spre testare de National Instruments, respectiv realizat 
cu resurse proprii. Tehnologiile de culegere a datelor s-au bazat pe: 

o Bus CompactFlash, cu o cartelă DAQ 
adecvată, cu următoarele 
caractersitici: Tip II Compact Flash 
Card, 32kByte on board data buffer, 
Analog Input: Nr.canale: 4 SE, 2 DIFF; 
Tip ADC: Aprox.Succ; Rezoluţie: 14 
biti; Frecv.eşant: 48KS/s; 
Dom.intrare: SE/DIFF: ±10V, Analog 
Output DAC0, DAC1, 16-bit, ±2.5V; 
Frecv.update: 200 kS/s; Digital I/O: 4 
in/out, programabile la nivel bit, 
Counter 32-bit, 1 canal 

o Bluetooth prin sistemul Cubix, oferit 
spre testare de National Instruments, 
cu caracteristicile: Bluetooth power 
class 2; LMP, L2CAP, RFCOMM, SDP; 

o Infrarosu 
o RS-232 

• Mărimile măsurate s-au împărţit în 2 clase,  
o Electrice – curenţi, tensiuni 
o Mecanice – turaţie, vibraţii 

 

 

Fig.2.20 – Forme de undă a tensiunilor/curenţilor înregistrate cu echipamentele DAQ, 
 la pornirea MI prin convertizor de frecvenţă 

 

 

Fig.2.19 - Achiziţia datelor  
(curenţi şi tensiuni) 
cu PDA si DAQ CF 
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• Realizarea aplicaţiilor software de analiză şi diseminarea rezultatelor (rapoarte, 
data publishing). Sunt cuprinse rutine de analiză avansată în domeniul timp- 
frecvenţă, pentru surprinderea aspectului de comportament dinamic ca urmare a 
defectelor.Rutinele de analiză fac apel la datele culese de la traductorii electrici (curenţi 
şi tensiuni), respectiv mecanici (microfoane, accelerometre). Pentru partea de publicare 
se folosesc modulele software dedicate de instrumentaţie virtuală, care permit 
conectarea în reţea şi accesul multiplu la resurse.  

 
 

 
 

Fig.2.21 – Analiza timp/frecvenţă a curenţilor rotorici în regim tranzitoriu preluaţi  
de la maşina de inducţie cu rotor bobinat alimentată la reţea 

 
 

 
 

Fig.2.22 – Analiza timp/frecvenţă a curenţilor rotorici în regim tranzitoriu preluaţi  
de la maşina de inducţie cu rotor bobinat alimentată prin convertizor de frecvenţă 
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2.3. Proiecte de dezvoltare/engineering realizate cu terţi 
Pe de altă parte, autorul s-a implicat activ într-un număr mare de proiecte de dezvoltare în industrie, 
cu o gamă largă de parteneri, atât în calitate de manager, inginer sofware şi hardware, respectiv 
consultant. După cum a fost subliniat în secţiunea anterioară, firul roşu al acestor contribuţii este legat 
în mod consistent de programarea grafică şi instrumentaţia virtuală. În cele ce urmează vor fi 
prezentate, selectiv şi succint, câteva exemple relevante, nu neaparăt în ordine cronologică: 

2.3.1. Sistem monitorizare parametri electrici ai generatoarelor într-o CTE.  
Un sistem de Supervizare a Controlului şi Achiziţie de Date – SCADA este un sistem computerizat, 
distribuit pe scară largă, având ca scop realizarea controlului la distanţă de la o staţie centrală, 
respectiv monitorizării stării şi condiţiilor de operare a echipamentelor şi instalaţiilor aflate în câmp 
(înţelegându-se prin câmp locul de desfăşurare a procesului). Echipamentele de câmp pot include 
staţii de pompare, motoare, vane, rezervoare, sisteme de distribuţie, alte instalaţii şi utilaje specifice 
unui domeniu de aplicaţii sau unei industrii. 

SCADA este acronimul în limba engleză pentru Supervisory Control And Data Acquistion. Sistemele 
SCADA se adresează unor industrii variate: chimică, transport,  producerea, transportul şi distribuţia 
utilităţilor (apă, energie electrică, gaze şi petrol), în mod uzual fiind vorba de sisteme sofisticate, de 
dimensiuni mari şi complexităţi ridicate. Sistemele SCADA au fost şi sunt folosite pentru monitorizarea 
şi supervizarea controlului de proces, rolul lor extinzându-se, fiind astăzi parte vitală şi integrantă a 
sistemelor informatice a producătorilor de bunuri şi utilităţi. Sistemele SCADA asigură suportul de date 
de proces, de producţie, respective transferul spre alte aplicaţii şi utilitare software, care îşi au locul de 
facto într-o firmă de producţie. 

SCADA nu este o tehnologie specială, ci un tip de aplicaţie. Orice aplicaţie care obţine date despre un 
sistem pentru a-l controla este o aplicaţie SCADA. Obiectivele principale ale unui sistem SCADA sunt, 
[17]: 

• Monitorizarea şi/sau supravegherea sistemului 
• Controlul sistemului, care are ca scop final atingerea obiectivelor de performanţă prestabilite 
• Reducerea personalului aferent sistemului prin automatizarea şi operarea/conducerea 

sistemului de la o locaţie centrală 
• Stocarea datelor ce ilustrează comportamentul şi evoluţia sistemului, elaborarea de rapoarte 

cerute de agenţii şi entităţi de control 
• Asigurarea de informaţii ce reflectă performanţele sistemului şi stabilesc modul de gestionare 

a echipamentelor şi bunurilor din care acesta este alcătuit 
• Stabilirea modului de operare şi utilizare eficientă a sistemului prin reducerea numărului de 

vizite la locaţiile din câmp, respectiv reducerea potenţială a consumurilor de energie în 
exploatarea utilajelor prin optimizarea operaţională 

• Asigurarea unui sistem de control care permite stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor de 
exploatare 

• Implementarea unui sistem de alarmă care permite diagnosticarea defectelor de la un punct 
central, cu efecte pozitive asupra operaţiilor de reparaţie şi mentenanţă ce se efectuează în 
câmp. Concret, în funcţie de defectul sesizat la nivel central, se alocă echipa de întreţinere sau 
reparaţii calificată pentru intervenţie. Timpul se reduce prin diagnosticarea de la nivel central 
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şi se evită astfel incindente care pun în pericol viaţa personalului, integritatea instalaţiilor sau 
condiţiile de mediu. 

Gestionarea unui astfel de sistem, care se întinde de multe ori pe distanţe de ordinul zecilor sau 
sutelor de kilometri, prezintă o suită de avantaje dar ridică şi o serie de probleme: 

• Reducerea costurilor de procesare; 
• Obţinerea unei imagini generale şi cuprinzătoare a procesului; 
• Conectarea la diferite echipamente de câmp; 
• Respectarea unui pachet consistent de norme de protecţie a muncii şi mediului; 
• Asigurarea de produse de calitate pentru beneficiari. 

 

O aplicaţie SCADA se compune dintr-o serie de module de program pentru computere ce pot fi 
utilizate pentru, conform [18] : 

• achiziţia datelor dintr-un proces industrial; 
• afişarea grafică în ecrane sau rapoarte tipărite a stărilor curente şi anterioare ale variabilelor 

de proces; 
• controlul procesului. 

La realizarea programului SCADA implementat în LabVIEW concură trei module, fig.2.23: 

• Aplicaţia utilizator în LabVIEW; 
• Tag Engine; 
• Baza de date Citadel. 

În partea superioară se găsesc instrumentele virtuale LabVIEW ce asigură în ultimă instanţă controlul 
sistemului. Tag Engine este responsabil pentru alocarea sarcinilor spre componentele desemnate de 
LabVIEW. Baza de date înregistrează informaţiile asigurate de Engine şi asigură date VI-urilor LabVIEW. 
Driver-ele sunt dedicate pentru operarea diverselor echipamente şi periferice conectate la sistem. 

 

Figura 2.23 – Arhitectura tipică a unei aplicaţii SCADA 
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Informaţiile preluate de drivere sunt returnate spre Engine. Pentru toate tipurile de echipamente 
prezentate, există o singură interfaţă spre programul de aplicaţie. Schimbarea unui tip de echipament 
cu un altul nu ridică nici un fel de probleme, presupunând doar reconfigurarea Tag Engine-ului. 

Aplicaţia are două module principale, o componentă hardware (HW) şi o componentă software (SW). 
Pentru reducerea timpului de dezvoltare, s-a optat pentru alegerea unor echipamente standard, 
produse de companii importante care asigură suport tehnic şi piese de schimb pe perioade 
îndelungate de timp. Aceste activităţi de elaborare de proiecte complexe sunt cunoscute sub 
denumirea generică de integrare de sistem. Prin folosirea unor componente standard, timpul de 
dezvoltare este redus corespunzător şi se reduc problemele de service şi întreţinere prin utilizarea 
unor componente standard, şi nu de soluţii proprietare, manufacturate. În acest ultim caz, chiar dacă 
într-o fază iniţială costul este mai redus, utilizatorul se expune unor riscuri şi costuri considerabile în 
exploatare prin faptul că în cazul unor defecţiuni, în cele mai multe situaţii, depanarea este 
costisitoare ca timp şi bani, de multe ori impunându-se schimbarea completă a soluţiei. 

 

Componenta HW este formată din: 

• 4 calculatoare personale (PC 1 ÷ PC 4) conectate în reţea prin intermediul unui router; 
• imprimantă necesară tipăririi rapoartelor; 
• automatul programabil Simatic S5 CPU 115B, produs de Siemens şi convertorul RS232-TTY 

necesar comunicaţiei dintre PLC  şi unul dintre PC-uri; acest PLC asigură legătura cu 
Dispeceratul Energetic Naţional; 

• echipamentul de tip periferie distribuită FieldPoint 1000, produs de National Instruments, 
împreună cu modulele de intrări /ieşiri analogice şi digitale. 

Avantajul major adus de sistemele distribuite de culegere a datelor este reprezentat de volumul redus 
al cablării, cu implicaţii directe asupra costurilor şi timpului de lucru. Cel de-al doilea avantaj, 
important din punct de vedere tehnic, este îndepărtarea factorilor de zgomot, care afectează în mod 
direct calitatea operaţiunilor de măsurare în mediul industrial.  

Întrucât aplicaţia în această fază este strict de monitorizare, sensul de circulaţie a informaţiei va fi 
numai de la senzori spre computerul dispecer. Totuşi, operatorul are la dispoziţie un set redus de 
comenzi, utilizate pentru testarea funcţionalităţii sistemului. Comenzile sunt simple, de tip ON/OFF, 
fiind îndeplinite prin intermediul unui modul cu relee electromecanice. La dorinţa beneficiarului, se 
pot adăuga ulterior şi alte module de ieşire pentru comandă şi semnalizări, pentru realizarea unor 
bucle de control. 

   
 

Fig.2.24. – Maşina server, echipamentele de achiziţie de date 
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Componenta SW conţine următoarele elemente: 

• sistemul de operare Windows; 
• aplicaţiile (client/server cu VI-uri) dezvoltate sub mediul de programare grafică LabVIEW DSC; 
• serverul FieldPoint OPC Server pentru comunicaţia dintre PC1 şi periferia distribuită 

FieldPoint, cu modulele I/O analog/digitale; 
• serverul Lookout OPC Server configurat pentru protocolul AS 511 necesar comunicaţiei dintre 

PC1 şi automatul programabil Simatic S5; 
• baza de date Citadel, care stochează valorile tag-urilor. 

Aplicaţia Server rulează de obicei pe cea mai performantă maşină din sistem. Ca şi strategie de 
implementare, trebuie evitată solicitarea serverului cu task-uri care pot fi efectuate off-line, precum 
rapoarte, situaţii, analize. Acestea din urmă se implementează pe alte maşini, conectate la server şi 
care rulează aplicaţiile client. În cazul aplicaţiei de faţă, serverul rulează pe maşina dispecer. Primul 
client este cel al şefului de tură, care copiază ecranele de monitorizare ale dispecerului (mai puţin 
alarmele) şi prin mecanismul DataSocket poate furniza comenzi serverului pentru testarea 
funcţionalităţii sistemului. Alt client se ocupă cu rapoartele, implementarea acestuia fiind descrisă în 
detaliu. Ulterior s-au adăugat o serie de clienţi simpli, care permit numai vizualizarea mărimilor on-line 
din sistem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivel de interfaţă utilizator, se afişează datele colectate în timp real din proces. Ecranul este divizat 
în mai multe zone. Zona inferioară prezintă în mod permanent informaţiile legate de alarme şi starea 
sistemului. Tot în partea inferioară se găsesc elementele de control al accesului la resurse (pornit/oprit 
aplicaţie) respectiv securitate.  

 

Fig.2.25. - Structura reţelei de urmărire a parametrilor tehnologici  
pentru aplicaţia SCADA implementată la CTE 
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Figura 2.26. – GUI schematic pentru afişare informatie server 
 

În partea superioară se regăsesc informaţiile culese din proces, afişate sub forma unei scheme 
sinoptice şi sub forma grafică. Fără a intra în detalii, tag-urile definite corespund puterilor activă şi 
reactivă măsurate de la cele 6 grupuri generatoare, respectiv auto-transformatoare. La nivel de 
centrală se monitorizează frecvenţa mărimilor electrice debitate, precum şi tensiunile din centrală la 
nivel barelor. Restul tag-urilor monitorizează mărimile digitale care caracterizează starea 
echipamentelor de comutaţie din centrală (întrerupătoare şi separatoare).  

 

Figura 2.27. - Fereastra alarme şi securitate a aplicaţiei SCADA 
 
Fereastra principală din partea inferioară a ecranului aplicaţiei conţine în partea stângă elementele de 
control al accesului la resursele sistemului. În cazul de faţă, evenimentele sunt asociate modificărilor 
de stare ale elementelor de comutaţie în sistem. Declanşarea unui întrerupător semnifică în cele mai 
multe cazuri apariţia unei avarii în sistem. Sistemul înregistrează în mod automat locul şi momentul 
apariţiei evenimentului.  Tabelul Evenimente conţine următoarele coloane: 

• Date – data la care a fost înregistrat un eveniment; 
• Time – timpul la care a fost înregistrat un eveniment; 
• Tag – elementul care determinat evenimentul; 
• Value – starea elementului la acel moment (“0” - element aflat în starea “deschis”, “1” – 

element aflat în starea “închis”); 
• Ack Status – arată dacă evenimentul a fost luat la cunoştinţă (“ACK”) sau nu (“UNACK”); 
• Operator – numele utilizatorul care a luat la cunoştinţă evenimentul. 

Semnificaţia şi importanţa evenimentelor este redată prin culori: 

• roşu – element aflat în starea “0”; 
• galben - element aflat in starea “1” neluat la cunoştinţă; 
• verde – element aflat in starea “1” luat la cunoştinţă; 
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Liniile tabelului reprezintă evenimentele, cu setul de date asociat. Tabelul Alarme are aceeaşi 
semnificaţie a coloanelor cu cea a tabelului de evenimente. Liniile reprezintă alarmele. Semnificaţia 
culorilor este următoarea: 

• roşu – elementul a ajuns în starea “1” iar alarma nu a fost validată; 
• galben – elementul este în starea “1” iar alarma a fost validată; 
• verde – elementul a ajuns in starea “0” iar alarma nu a fost validată. 

 

Figura 2.28. - Fereastra Panou sinoptic 
 

În partea superioară a monitorului apar două ferestre care afişează datele on-line culese din proces. 
Evident, cele două ferestre nu pot fi afişate simultan, trecerea dintr-una în cealaltă se face prin 
intermediul butonului din partea dreapta jos a ecranului. Fereastra Panou sinoptic redă schema 
tehnologică a procesului, (în cazul de faţă circuitele electrice de forţă ale centralei) însoţită de valorile 
instantanee ale mărimilor din sistem. Sunt prezentate stările întreruptoarelor şi separatoarelor din 
sistem (roşu – OFF, verde – ON), precum şi valorile puterilor pe grupuri şi autotransformatoare, 
respectiv tensiunile pe bare (casetele de culoare neagră şi caractere de culoare bleu). Proiectarea 
interfeţelor utilizator trebuie să aibă în vedere o serie de factori ce ţin de ergonomie şi utilitate, 
atenţia utilizatorului fiind focalizată spre proces şi date: 

• alegerea culorilor – fondul ecranului trebuie să fie odihnitor pentru ochi, preferabil o culoare 
neutră, tonuri închise. Paleta de culori folosită trebuie limitată. De la caz la caz, culorile vor 
trebui să aibă o semnificaţie bine determinată; 

• etichete şi mesaje – trebuie folosit unul, cel mult două tipuri de fonturi, uşor de citit. De evitat 
excesul de informaţie scrisă, cu utilitate redusă; 

• asocierea obiectelor – obiectele afişate pe ecran trebuie grupate logic, pe funcţionalităţi. 

Fereastra Pupitru dispecer înlocuieşte aparatele de măsură clasice existente înainte de implementarea 
sistemului SCADA, aducând o serie de avantaje proprii tehnicii de calcul. Sunt prezentate on-line 
valorile puterilor (activă şi reactivă) ale puterilor pe cele 6 generatoare, respectiv frecvenţa pe 
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centrală, într-o formă grafică ce redă evoluţia într-un interval de timp selectabil de către utilizator. În 
partea dreaptă a ecranului sunt prezentate valorile instantanee ale tensiunii pe bare, respectiv 
puterea vehiculată prin cele două auto-transformatoare. În partea dreaptă jos se găsesc o serie de 
comutatoare care permit testarea funcţionalităţii sistemului şi anularea alarmelor sonore. 

 
 

Figura 2.29. - Fereastra Pupitru dipecer 
 

 
 

Figura 2.30. - Fereastra Grafice individuale 
 

Pentru examinarea operativă a datelor achiziţionate şi stocate, aplicaţia este prevăzută cu o fereastră 
ce este apelată numai în cazuri de urgenţă. Mediul LabVIEW prezintă o serie de opţiuni specifice care 
permit efectuarea de măsurări şi analize asupra curbelor ce ilustrează evoluţia datelor achiziţionate. 
Datele se înregistrează în format time-stamp. Din fişierele de date salvate se extrag curbele ce sunt 
afişate pe ecran, doar pentru vizualizare.  

Rapoartele complete sunt elaborate pe o maşină dedicată, care accesează baza de date de pe server. 
Aplicaţiile care rulează pe computerele PC2 şi PC3 sunt identice cu cele de pe PC1 cu următoarele 
excepţii: 
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• au doar rolul de monitorizare şi nu şi de achiziţie de date şi control; 
• nu folosesc LabVIEW DSC, ci numai executabile realizate în LabVIEW. Comunicarea cu serverul 

se face prin DataSocket. 
• nu au “Fereastra principală”, care conţine mesajele de alarmă 
• nu au fereastra “Grafice individuale” 
• nu apelează baza de date. 

Pentru ca aceste aplicaţii să ruleze, este necesar ca serverul de pe PC 1 să fie activ. In cazul opririi 
accidentale a PC1, utilizatorii vor fi înştiinţaţi că nu mai există conexiune la server şi aplicaţiile vor sta 
în stand-by până la refacerea legăturii sau vor putea fi oprite de către utilizatori. 

  
 

Figura 2.31 - Computere client 
 

Figura 2.32 - Computere Rapoarte 
 

Rapoartele sunt elaborate off-line, pe un computer care accesează baza de date de pe server. In acest 
fel, serverul este eliberat de o serie de operaţii consumatoare de resurse (grafică, export de date, 
manipulare de fişiere), îmbunătăţindu-se performanţa globală a aplicaţiei. Rapoartele se extrag din 
fişierele bazei de date Citadel, în funcţie de parametrii solicitaţi de utilizator. Alegerea acestora se face 
din lista de tag-uri a aplicaţiei. După prelucrarea primară a datelor, acestea sunt exportate sub formă 
grafică (curbe sau trend-uri) în MS Word, sau sub formă tabelară în MS Excel. Utilizatorul are astfel 
posibilitatea să continue prelucrarea datelor, să le tipărească, salveze, arhiveze şi să le trimită spre 
consultare altor factori interesaţi.  

În concluzie, sistemele industriale moderne nu mai pot fi concepute şi controlate fără aportul SCADA. 
Arhitecturile SCADA implementează cu alte cuvinte adevărate sisteme nervoase ale companiilor, 
facilitând comunicarea în timp real a informaţiilor de proces, care constituie baza decizională la nivel 
managerial. In condiţiile globalizării economiei mondiale, fluxurile de date sunt vehiculate pe arii 
extinse, depăşind graniţele unei ţări.  

2.3.2. Studiul şi analiza geometriei tolelor maşinilor electrice rotative. Implementare 
O altă aplicaţie a instrumentaţiei virtuale în domeniul maşinilor electrice vine cu o abordare oarecum 
diferită, respectiv un context particular ce ţine de construcţia maşinilor electrice. Exemplul de faţă îşi 
propune să analizeze, din punct de vedere geometric, calitatea execuţiei tolelor maşinii electrice 
rotative, respectiv problemele tehnologice care pot apărea în faza de producţie a acestora. Printr-o 
analiză vizuală bazată pe procesare de imagine, [19], implementată pe un sistem de calcul dedicat, 
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aceste defecte pot fi identificate uşor, înainte ca produsul să intre în faza de asamblare, asigurându-ne 
astfel că produsul finit funcţioneză la parametri normali, pierderile şi consumul de energie fiind 
minime. Funcţionarea maşinii nu este afectată, costurile materiale fiind ţinute sub control, fără 
posibilitatea de a avea pierderi irecuperabile (rebuturi). Atenţia principală e îndreptată către modul de 
analiză a tolelor din punct de vedere al geometriei, dimensiunilor, uniformităţii şi rugozităţii printr-un 
aplicaţia Vision de inspecţie ce foloseşte achiziţia şi procesarea imaginii. 

 

Fig 2.33 - Paşii de inspecţie în Vision Builder 
 

Într-un context mai larg, aplicaţia vine în întâmpinarea producătorilor de maşini electrice, cu un set de 
funcţii dedicate analizării complexe a tolelor din punct de vedere calitativ.  

Într-o primă fază, algoritmul de inspecţie presupune utilizarea aplicaţiei Vision Builder (VB),  [20], cu rol 
preponderent de prototip software şi care implementează următoarele etape: 

• Calculează numărul de tole existente în imaginea dată 
• Determină numărul de crestături pentru fiecare tolă în parte 



36 
 

• Verifică separat lăţimea fiecărui dinte  
• Calculează distanţa între dinţi 
• Verifică deschiderea, adâncimea, respectiv lăţimea crestăturii 
• Analizează uniformitatea acoperirii tolei cu material izolator 

 

În fig.2.34 este prezentată tola de rotor care va face 
subiectul acestei aplicaţii. Programul permite de 
asemenea rularea imaginilor  existente dintr-un fişier 
astfel încât fiecare va fi supusă aceloraşi paşi de 
procesare. 

Maşina de stare a procesului de inspecţiei, fig.2.33, 
prezintă pașii de testare la care este supusă tola de rotor, 
începand cu butonul ‘Start’ si terminând cu ‘End’.  

Aplicaţia de testare este astfel configurată încât dacă într-
un anumit pas rezultatul verificării este ‘FAIL’, inspecţia nu 
se va mai face până la final, ci va trece direct la ‘End’.     

 

Pasul #1 
În acest prim pas se achiziţionează imaginea tolei de 
rotor, iar pentru a inspecta mai multe tole aplicaţia 
permite rularea mai multor imagini din acelaşi director. 

Achiziţia imaginii, prelucrarea si calibrarea, fig.2.35, sunt 
esenţiale pentru a putea face analiza tolei astfel încât 
inspecţia să se poată facă în condiţii optime, calibrată la 
parametri corespunzători. 

       

 
 

Fig 2.36 – Determinare centru tolă  
Reprezentare paşi maşină stare in Vision Builder 

 
La final se contorizează numărul de tolelor identificate, variabile ce vor fi folosite în paşii următori. 
Dacă la finalul pasului se returnează valoarea ‘PASS’ atunci inspecţia merge mai departe. Dacă în 
imagine nu se indentifică nicio tolă, atunci inspecţia se încheie, afişându-se mesajul ‘Nu s-au detectat 
tole’. 

 
Fig 2.34 – Tolă rotor 

 

 

Fig 2.35 – Determinare centru tolă 
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Pasul #2 
Determinarea numărului de crestături se face pe baza 
pasului anterior, având un sistem de 
referinţă/coordonate, cu originea în centrul secţiunii 
arborelui rotoric, respectiv centrul tolei. 

Detecţia numărului de crestături se face calculându-se 
trecerile consecutive de la alb la negru sau invers. În 
particular, pentru tola reprezentată în imagine, dacă 
numărul de crestaturi e egal cu 24, atunci inspecţia merge 
mai departe (PASS). În caz contrar se returnează mesajul 
Invalid iar inspecţia se opreşte.  

 
 

Fig.2.38 - Determinare număr crestături 
Reprezentare paşi maşină stare în VB 

 
Pasul #3 
Folosind funcţia Index a măsurării valorilor, se numerotează punctele de trecere identificate anterior 
pentru a putea calcula lăţimea fiecărui dinte în parte.  

 
 

Fig.2.39 – Identificarea trecerilor, respectiv a punctelor de contur 
Reprezentare paşi maşină stare în VB 

 

În acest pas s-a decis ca implementarea numărării dinţilor să se realizeze în LabVIEW deoarece 
presupune un algoritm mai elaborat, aplicaţia Vision Builder fiind incapabilă să suporte această operaţie. 

 
Pasul #4 
Pe baza algoritmului prezentat anterior, se calculează lăţimea dinţilor după cum se poate vedea în 
fig.2.40, utilizând coordonatele punctelor pentru măsurarea distanţei.   

                

 

 
Fig 2.37 – Determinare număr crestături 
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Fig 2.40 – Determinare lăţime dinte 
 

Fig 2.41 – Determinare distanţă între dinţi 
 

 
Pasul #5 
Reiniţializează punctele numerotate folosind un alt algoritm asemănător având ca finalitate de data 
aceasta măsurarea distanţei dintre/între dinţi. 

 

 
Pasul #6 
Odată ce reiniţializarea este făcută, măsurarea se execută în jurul axei de coordonate cu originea în 
centrul tolei.  

 

 

Fig.2.42  – ROI pentru calcularea adâncimii Fig.2.43  – ROI pentru calcularea deschiderii 
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Paşii #7 şi #8 
Algoritmul de numerotare se adaptează din nou 
pentru a calcula de data aceasta adâncimea 
crestăturii cu ajutorul funcţiilor geometrice. Pentru 
calculul bisectoarei s-au folosit punctele identificate 
anterior, stabilind un alt centru cu coordonate cu 
originea in centrul tolei, noul sistem putându-se 
deplasa în sus, jos şi respectiv pe o direcţie dată. 
Deschiderea şi adâncimea au fost măsurate folosind 
regiuni de interes conforme. 

După executarea paşilor, aplicaţia a determinat 
pentru fiecare crestătură mărimile impuse de 
producător. De menţionat este faptul că în funcţie 
de specificaţiile acestuia, tola trebuie să se încadreze 
între anumite limite care pot fi incluse în setul de 
date iniţial (la cerere), pentru efectuarea unei 
analize cât mai minuţioase.  

Pasul #9 
Acest ultim pas al inspecţiei verifică uniformitatea tolei, detectează forme sau neregularităţi în 
structura tolei, returnând un răspuns sub forma unei valori booleane. 

 
În cazul în care apar defecte aplicaţia va sări direct la pasul final iar mesajul transmis va fi ‘INVALID’.  
Mai jos sunt ilustraţi paşii care pot determina saltul direct la pasul final în condiţiile nicio tolă nu este 
detectată, respectiv dacă nu s-au putut identifica numărul corespunzător de crestături.  

Această aplicaţie relativ simplă propune eficientizarea procesului de producţie prin analiza geometrică 
a tolelor din motor. Proiectarea circuitului magnetic a maşinii electrice rotative, pe lângă 
considerentele evidente (funcţionare corespunzătoare, consum minim si randament maxim, durată de 
viaţă cât mai mare), oferă şi setul de date constructiv necesar implementării analizei 
comparativ/calitative a modului de realizare a tolelor prin ştanţare. 

 

 

 

Fig 2.44 – Analiza integrală a tolei 

 
 

Fig. 2.45 – Verificarea uniformităţii tolei. 
Reprezentare paşi maşină stare in VB 
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Implementarea sistemului de măsurare are la bază un sistem integrat de achiziţie şi analiză de 
imagine, compus din camera propriu-zisă, modul specializat de iluminare care ajută la reliefarea 
caracteristicilor geometrice şi optice ale obeictului investigat, plus subansamblele mecanice care fac 
posibilă antrenarea obiectului studiat în faţa camerei video.  

Pentru componenta software a acestui prototip, aplicaţia Vision Builder pentru inspecţii automatizate 
se defineşte ca fiind un mediu virtual de dezvoltare uşor configurabil care nu necesită programare. Cu 
Vision Builder AI se pot analiza caracteristici dimensionale şi cromatice a diferite obiecte, fără a fi 
nevoie de limbaj de programare sau instrumente personalizate complicate. Vision Builder poate 
genera în final cod grafic G, oferind posibilitatea unei implementări LabVIEW specializate. 

Aplicaţia descrisă mai sus se constituie ca o abordare originală, având un grad relativ de noutate în 
peisajul autohton. Poate fi extinsă cu uşurinţă la alte tipuri de tole, statorice spre exemplu, mergând 
mai departe şi spre maşini liniare, dacă este cazul. Aplicarea acestor procedee, combinată cu analiza 
calităţii suprafeţelor tolelor, conduc la  asigurarea unei calităţi sporite la realizarea circuitului magnetic 
al maşinilor electrice.  

 

 

 
 
 

 
 

Fig. 2.46 – Implementarea situaţiilor de eroare conform maşinii de stare 
Reprezentare paşi maşină stare in VB 
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3. Modelarea de timp real a sistemelor cu maşini electrice folosind 
programare grafică. Variante de implementare, opţiuni şi soluţii  
 
Echipamentele moderne, indiferent de aria lor de utilizare, sunt din ce în ce în ce mai complexe, 
necesitând un nivel de testare mai sofisticat. Procesul de proiectare trebuie să considere de la bun 
început faza de testare, atât în ceea ce privește latura hardware, cît mai ales cea software.  Prestația 
unei asemnea abordări vine cu prețul vitezei și performanței, care generează solicitări considerabile 
datorită constrângerilor de timp real, solicitări inerente unor sisteme sofisticate precum acționările 
electrice. Folosirea pe scară tot mai largă tehnologiilor FPGA are un impact pozitiv asupra aplicațiilor 
de control, respectiv a celor de simulare. Simularea în sine este o chestiune clasică, dar care prezintă 
un alt grad de atractivitate datorită migrării pe sisteme dedicate, de tip embedded.  Aceste platforme 
de tip non PC sunt limitate ca resurse, indiferent că se utilizează un procesor dedicat de timp real, ori 
un cip FPGA sau un SoC/SoM (System on Chip / System on Module). 

La nivel de dezvoltare de produs, cheltuielile cele mai mari sunt absorbite în faza de dezvoltare a 
modelelor experimentale, de testare, respectiv de soluționare a inadvertențelor apărute între 
specificațiile inițiale și rezultatele practice. Ca atare, o soluție pentru diminuarea costurilor la 
consumator constă în reducerea costurilor de cercetare-dezvoltare, fără periclitarea performanțelor 

produsului final. 

Evoluția tehnologică în domeniul programelor de analiză dedicate inginerilor, combinată cu cea a 
platformelor hardware de dezvoltare, a permis inițierea acestui pas cu impact major asupra 
cheltuielilor de dezvoltare. Implementarea unor programe avansate de simulare a întregului sistem de 
propulsie, respectiv rularea acestor simulări pe echipamente de dezvoltare prevăzute cu procesoare 
de timp-real, au condus la obținerea unor rezultate de o acurateţe sporită, concludente. Soluţiile astfel 
dezvoltate se dovedesc a fi extrem de flexibile la orice modificare impusă de specificațiile inițiale. În 
aceste condiții, dezvoltatorul poate să construiască prototipuri doar parţial, având abilitatea de a 
analiza performanțele acestora fără a avea întreg ansamblul.  

Performanțele rezultând dintr-un astfel de sistem depind de gradul de acuratețe așteptată de la 
model. Sunt cunoscute o sumedenie de implementări care consideră un set de parametri ai motorului, 
set mai larg sau mai restrâns, respectiv diferite topologii sau geometrii ale motorului, grupate în 
categoria High-Fidelity. Aceste metode au la bază un model mixt ce rezultă în urma calculului de cîmp, 
valorile numerice astfel obținute fiind stocate și organizate în tabele de tip look-up, care apoi sunt 
accesate de sistemul de simulare de timp real. La capătul opus al spectrului se găsesc modelele așa 
numite Low-Fidelity, fundamentate pe modelele analitice ale sistemului şi care ignoră într-o bună 
măsură anumite fenomene petrecute la nivelul mașinii electrice. Oricare din aceste opțiuni poate sau 

poate să nu satisfacă constrângerile de viteză și precizie specifice unei anumite aplicații. 
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Procesul tradițional de testare a unui sistem electric constă în testarea individuală a algoritmul de 
control respectiv a invertorului de putere, în final vorbim despre testare la nivel de sistem. În această 
fază testele rulate vor utiliza o serie de stimuli aplicaţi unității (Unit Under Test – UUT), răspunsul 
întregului sistem fiind analizat pentru a corespunde răspunsului așteptat. Dezavantajele acestei 
metode sunt legate de necesitatea disponibilității modelului încă dintr-o fază timpurie a ciclului de 
dezvoltare, coroborat cu riscul de-a distruge ansamblul supus testării în timpul acestei operațiuni, 

respectiv marea diversitate de elemente de execuție.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simularea în timp real vine să îmbunătățească drastic procesul de dezvoltare a unui astfel de sistem 
electric.  Aceasta presupune dezvoltarea unui model al procesului care este rulat ca parte a sistemului 
de testare care este capabil să interacționeze cu unitatea de control. Acuratețea modelului procesului 
se constituie ca unul din cele mai importante aspecte atunci când e vorba despre succesul simulării 
timp real a sistemelor electrice. Algoritmul de control este partea critică a sistemului supus testării și 

poate fi rulat într-o fază timpurie a proiectului pe o platformă hardware similară cu cea de exploatare.   

Pentru a demonstra beneficiile utilizării unei analize în timp-real s-au considerat mai multe structuri de 
mașini electrice și anume: maşina de inducţie (IM), mașina cu reluctanță variabilă comutată electronic 
(SRM) respectiv mașina sincronă cu reluctanță variabilă (VRSM). Alegerea acestor structuri nu a fost 
arbitrară. Motivația care stă în spatele alegerii este costul redus de realizare a acestor mașini, 
prezentând o structură de rotor pasiv (fără magneți permanenți sau înfășurări), înfășurările din stator 

sunt clasice iar convertoarele electronice pentru alimentarea acestora sunt la maturitate tehnologică.  

La ora actuală, există o varietate suficient de largă de furnizori de soluţii la cheie, într-o piaţă în care 
concurenţa este din ce în ce mai acerbă. Succesul acestor soluţii este strâns legat de gradul de 
integrare software/hardware, respectiv modul în care utilizatorul are acces la toate resursele 
hardware ale echipamentului HiL. În studiul de faţă ne vom limita la opţiunile oferite de National 
Instruments, prin prisma implicării autorului în acest context explicat anterior. În arealul soluţiilor la 
cheie, NI Veristand (VS) oferă utilizatorului posibilitatea de a-şi transpune nevoile de testare într-o 
manieră intuitivă, cu eforturi minime de programare, dar care îi permit să ruleze modele deja 

 

 
 

a. 
 

b.  
 

Fig.3.1. - Sisteme de Testare, (a)  tradiţional (b) HIL/MIL 
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dezvoltate în diverse aplicaţii/limbaje (C/C++/C#, Matlab, LabVIEW, etc), [23]. Mai mult, venind în 
întâmpinarea celor care dezvoltă aplicaţii în zona maşinilor şi acţionărilor electrice, începând cu anul 
2013, este disponibil un toolkit specializat, NI Electric Motor Simulation Toolkit, care adresează atât 

utilizatorii VS, cât şi utilizatorii LabVIEW.  

 
În prezentarea unui studiu complet al analizei al acestor structuri de acţionare electrică, se vor detalia 
câteva elemente de proiectare ale mașinilor bazate pe cerințele inițiale. Primul pas în verificarea 
proiectării este realizarea modelelor de element finit a mașinilor, în aplicaţiile JMAG, respectiv Flux2D. 
Pe baza datelor obținute în modelele de element finit, se vor realiza programe de simulare în mediul 
LabVIEW pentru a conecta la modelul mașinii electrice și o unitate care să conțină o strategie de 
control electronic. Astfel se va verifica comportamentul mașinii împreună cu controlul aferent ei. 
Ultimul pas al acestui proces de testare este construcția modelelor de timp-real, utilizând mediul 
LabVIEW FPGA și o serie de plăci de dezvoltare cu procesoare îincorporate. Fiecare ansamblu al 
sistemului va fi simulat ca program rulând pe procesoarele plăcilor de dezvoltare. Fiind vorba de 
interconectarea fizică a acestor procesoare, pentru ca ele să opereze ca un tot unitar și dat fiind că pe 
fiecare dintre ele rulează modele ale subansamblelor sistemului complet, vom numi în continuare 
acest proces ca „modelare în buclă de timp-real” RTMiL (din limba engleză Real-Time Model in the 

Loop), [7].  

O altă abordare a simulării în timp real presupune implementarea modelului analitic al maşinii 
electrice pe o structură hibridă de calcul, care conţine un procesor de timp real, împreună cu un circuit 
specializat de tip FPGA (Field Programmable Gate Array). Spre deosebire de metoda precedentă, care 
consideră majoritatea neliniarităţilor care pot surveni în circuitul magnetic al maşinii, cea de-a doua 
variantă aduce o serie de ipoteze simplificatoare, care elimină neliniarităţile datorate saturaţiei. Aceste 
ipoteze sunt acceptabile datorită faptului că utilizatorul poate evita, la urma urmei, apariţia saturaţiei 
prin prisma unui control strict al curenţilor în maşină, control exercitat prin intermediul electronicii de 

 
 

Fig.3.2 – NI Veristand 
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putere. În mod evident, fidelitatea acestei metode este mai redusă, dar aceasta nu o face mai puţin 
potrivită în aplicaţiile industriale. Eforturile cercetărilor pentru această variantă s-au îndreptat asupra 
implementării şi optimizării modelului analitic a IM, cu precădere asupra reprezentării valorilor 
numerice la nivelul FPGA, analizându-se performanţele de calcul în ceea ce priveşte precizia, rezoluţia, 

respectiv viteza de calcul şi dimensiunile aplicaţiei de simulare, [21].  

Indiferent de gradul de acurateţe dorit de utilizator, dezvoltarea acestor sisteme este circumscrisă 
unui ciclu de dezvoltare compus dintr-un set de paşi distincţi, bine definiţi, System Development Life 
Cycle [24], fiind un model conceptual utilizat în managementul proiectelor, cuprinzând Planificare, 

Analiză, Proiectare, Implementare, Testare şi Întreţinere.  

În activitatea curentă sunt întâlnite o varietate mare de modele, [24], fiecare din acestea având o serie 

de particularităţi, având ca scop final asigurarea succesului în implementarea procesului de dezvoltare: 

• Model Cascadă 

• Model Iterativ 

• Model Spirală 

• Model V 

• Model Big Bang 

• Model Agile 

• RAD – Rapid Application Development  

Fără a intra în detaliile aferente celorlalte modele, ne vom opri asupra modelului V, care este 
îmbrăţişat pe scară largă în industria auto, atât la nivelul marilor producători de automobile, cât şi la 

nivelul secundar, a celor ce produc componente şi servicii destinate acestui vast domeniu.  

 

Fig.3.3 – Modelul V 
 

Modelul V presupune ca paşii de testare corespunzători fazelor de dezvoltare ale sistemului să fie 
planificate în paralel. De o parte a modelului ‘V’ se găseşte ansamblul de operaţii corespunzătoare 
Verificării, de cealaltă parte regăsindu-se Validarea. Cele două laturi realizează juncţiunea prin faza de 

Implementare a Codului (Codarea).  
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Fazele de verificare necesită parcurgerea următoarelor etape, care pot varia ca intensitate, respectiv 

durată, în funcţie de sistemul sau produsul realizat: 

• Analiza Cerinţelor este prima din acest ciclu, unde specificaţiile produsului sunt analizate şi 
percepute din perspectiva clientului. Această fază presupune comunicare intensă şi efectivă cu 
beneficiarul, având ca scop înţelegerea aşteptărilor acestuia, precum şi a cerinţelor detaliate 
legate de produsul care îi este destinat. Această etapă necesită o atenţie specială deoarece 
beneficiarul posedă cunoştinţele necesare, dar nu are experienţă sau, adesea, nu ştie exact ce 
nevoi are. În această fază se realizează proiectarea testelor de acceptanţă pentru că cerinţele 
pot fi utilizate ca intrare a testelor de acceptanţă 

• Proiectarea sistemului: odată ce există cerințele de produs detaliate și clare, se trece la 
proiectarea întregului sistem. Proiectarea sistemului va cuprinde descrierea detaliată a 
produsului aflat în dezvoltare din punct de vedere hardware, software și comunicații.  Planul 
de testare a sistemului este dezvoltat pe baza proiectului.  Cu cît planul este dezvoltat mai 
curând cu atât mai mult timp rămâne pentru testarea efectivă. 

• Proiectarea arhitecturii sistemului:  specificațiile de arhitectură sunt înțelese și proiectate în 
această fază.  În mod uzual se propun mai multe abordări tehnice și pe baza studiului de 
fezabilitate financiar respectiv tehnic, se ia o decizie finală. Proiectarea sistemului este mai 
apoi divizată în module cu finalitate diferită.  Această etapă mai este cunoscută sub numele de 
High Level Design (HLD). Transferul de date și comunicațiile între modulele interne și lumea 
exterioară (alte sisteme) este pe deplin înțeles și definit în această etapă.  Cu această 
informație, testele de integrare pot fi proiectate și documentate la rândul lor. 

• Proiectarea modulelor: în această fază este specificată proiectarea internă detaliată a tuturor 
modulelor, referită ca Low Level Design (LLD). E important ca proiectul să fie compatibil cu 
celelalte module cuprinse în arhitectura sistemului, respectiv cu celelalte sisteme externe. 
Testele aplicate modulelor fac parte esențială a oricărui proces de dezvoltare și ajută la 
eliminarea erorilor și defectelor într-o fază timpurie. Livrarea testelor ce face în aceasta etapă 

pe baza proiectelor interne ale modulelor. 

Faza de codare presupune dezvoltarea efectivă de cod confom celor specificate în fazele anterioare de 
proiectare.  Limbajul de programare se alege potrivit cerințelor de sistem, respectiv arhitecturii 
agreate. Bineînțeles, în funcție de organizația însărcinată cu dezvoltarea proiectului, se va decide 
asupra standardelor și regulilor de scriere a codului. Procesul de codare efectiv va parcurge etapele 
caracteristice de dezvoltare, codul în sine fiind revizuit și optimizat înainte de build-ul final, după care 

va fi stocat folosind o infrastructură specializată.  

Fazele de validare ale modelului V presupun sunt cele menţionate mai jos: 

• Testarea modulelor; 

• Testarea de integrare; 

• Testarea de sistem; 

• Testarea de acceptanţă; 
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Modelul V este aplicat într-o gamă largă de domenii, în special în industria auto. Este un model 
secvenţial, unde cerinţele trebuie să fie foarte clare înainte de începerea proiectului deoarece orice 
revenire la acestea şi care ar necesita modificări, devine foarte costisitoare din perspectiva resurselor, 
atât ca timp cât mai ales ca resurse financiare. Acest model este uşor de înţeles şi aplicat, simplificând 

şi operaţiunile de management a proiectului.  

Totuşi, datorită flexibilităţii reduse a modelului, eventualele modificări sunt relativ dificil de 
implementat, făcându-l relativ greu de aplicat în cazul proiectelor ce se întind pe perioade mai lungi de 

timp, unde specificaţiile şi tehnologiile pot fi fluide şi mai puţin stabile de-a lungul derulării acestuia. 

3.1. Analiza High Fidelity prin simularea bazată pe metoda elementului finit  
Cele două structuri de mașini care vor fi detailate în cele ce urmează, sunt configurate având ca 
specificații impuse de aplicația în care vor fi înglobate: puterea nominală 1.2kW, viteza 3400rpm, 
cuplul electromagnetic 3.4Nm, 80A curent nominal și tensiunea de nivel continuu a convertorului de 
48V. Câteva detalii privind cele mai importante elemente de proiectare vor fi menționate, accentuând 

mai mult analiza prin metoda elementului finit respectiv rezultatele ei. 

3.1.1. Elemente de proiectare și analiză a SRM  
Mașina cu reluctanță variabilă aleasă este în configurație de patru faze având raportul polilor statorici 
și rotorici 8/6. Proiectarea acestei mașini s-a realizat utilizând un breviar analitic implementat într-un 
program de calcul matematic. Prin intermediul lui se realizează calculul dimensiunilor geometrice dar 

totodată și a anumitor parametrii de natură electromagnetică caracteristici acestei mașini. 

Plecând de la datele de proiectare nominale, s-a procedat la dimensionarea celui mai important 
element al mașinii, și anume diametrul mediu al mașinii, fiind măsurat ca diametru până la mijlocul 

întrefierului.  

3
max

2

2

11
60 S

cr
g

N
LR

sN
g

A
K

BnkQ

kQPD
⋅







−⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=

π

σ

 (3.1) 

unde (P2N) este puterea mecanică a mașinii, (Bgmax) inducția magnetică în maşină în întrefier în poziție 
aliniată, (nN) viteza nominală, (QR) și (QS) numărul de poli statorici și rotorici, (AS) pătura de curent, 
(KCR) factorul Carter, iar (kσ) și (kL) sunt factori care țin cont de fluxul de dispersie, respectiv de 

raportul dimensiunilor pe axa longitudinală și transversală a mașinii. 

Pe baza relației (3.1) se poate dimensiona structura geometrică a mașinii aplicând o metodologie 
clasică, dar totodată se pot realiza și calcule privind pierderile, fluxurile în diferite regiuni ale mașinii 

sau calcule de circuit termic.  

La finalizarea breviarului de proiectare, esențial este a se verifica dacă, în exprimare analitică, cuplul 

electromagnetic dorit este obținut, aplicând: 
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unde, (kunal) ține de influența suprapunerii polilor statorici cu cei rotorici, (N f) este numărul de spire pe 
fază, (I) este curentul de fază, (la) este lungimea activă a mașinii iar (gx) este întrefierul echivalent 

considerând saturația la nivelul polilor mașinii.  

La finele procesului de proiectare, rezultatele obținute pentru structura de mașină analizată sunt 

prezentate în tabelul I.  

Tabel I. Dimensiunile semnificative ale SRM proiectat 
 

Element geometric Dimensiune UM 
Înălțimea polului satoric 17 [mm] 
Înălțimea polului rotoric 8.2 [mm] 
Înălțimea jugului satoric 7 [mm] 
Înălțimea jugului satoric 7 [mm] 
Lățimea polului satoric 10 [mm] 
Lățimea polului rotoric 11.5 [mm] 
Lungimea activă a mașinii 80 [mm] 
Lățimea întrefierului 0.1 [mm] 
Diametrul exterior 115 [mm] 

 
Prima fază a validării breviarului de proiectare este realizată prin construcția unui model de analiză în 
programul Cedrat Flux2D bazat pe metoda elementului finit (FEM). Conceptual, modelul de analiză 
pleacă de la construcția grafică a structurii mașinii, utilizând puncte, linii, suprafețe și regiuni. 
Dimensiunile mașinii sunt cele rezultate din breviarul de proiectare, introduse în model sub forma de 

parametri.  

În figura 3.4.a. se poate observa geometria SRM-ului construită în programul Flux2D. Suprafețelor 
închise li se vor atașa regiuni. Aceste regiuni sunt practic un cumul de proprietăți cum ar fi materialele 
magnetice pentru circuitul magnetic, numărul de spire pentru bobine, ariile de infinit pentru exteriorul 

modelului pentru condițiile de frontieră, etc, funcție de ce element al mașinii descriu ele.  

Având geometria realizată, rețeaua de discretizare care se va utiliza în efectuarea calculelor este 
generată de un proces automat al programului Flux2D. Rețeaua de discretizare are densitate mai mare 
în vârfurile polilor, respectiv mai redusă la baza lor și în zona jugurilor (figura 1b.), unde precizia de 

calcul poate să fie ușor redusă pentru reducerea timpului de simulare.  

Impunând prin bobinele statorice curentul nominal, se poate verifica cota de saturație la care ajunge 
circuitul magnetic respectiv corectitudinea distribuției câmpului magnetic. În figura 1c. si 1d. se poate 
observa că inducția nu depășește 2.1T, valoare acceptabilă pentru SRM, respectiv, calea de închidere a 

câmpurilor magnetice este corectă, fără zone de deformare anormală.  

Dat fiind că există elemente fixe (statorul, sistemul electric, regiunea de infinit) și elemente în mișcare 
(rotorul, axul, aerul din vecinătatea rotorului), se definesc sisteme mecanice aferente celor două 



48 
 

categorii de elemente. Astfel, se poate impune rotorului o viteză sau un cuplu rezistent, analizând 

regimuri tranzitorii sau stabilizate ale mașinii pentru anumite perioade de timp.  

 
Pentru ca analiza prin simulare să fie comparabilă cu comportamentul real al mașinii, curentul prin 
înfășurări se va controla prin intermediul unui circuit electronic având câte o semipunte-H pentru 

fiecare fază.  

 
 

Fig.3.5 - Circuitul electronic aferent modelului FEM al SRM 
 

După cum se poate observa în figura 3.5, sunt 4 semipunți-H iar elementele de bobină din fiecare, sunt 
caracteristice programului Flux2D pentru a face legătura între circuitul electric și regiunea de bobină 
din geometria mașinii. Pe diagonala principală, tranzistoarele sunt înlocuite cu rezistențe. Pentru a 
modela corect tranzistoarele, valoarea ohm-ică a rezistențelor este variată între 0,0001Ω și 10MΩ 

corespunzând stărilor în conducție și blocată.  

Metoda aceasta permite reglarea curentului cu control cu bandă de histerezis, astfel, putându-se 
analiza corect și realistic variația curentului prin fiecare bobină, respectiv caracteristica de cuplu 
instantaneu a mașinii. Diodele din circuit au rol de diode de fugă, ele intrând în conducție în timpul 

  
a. 
 

b. 

  
c. d. 

 
Fig.3.4 - Modelul FEM al SRM: structura geometriei(a), rețeaua de discretizare (b),  

inducția magnetică în circuitul magnetic (c) și distribuția fluxului magnetic (d) 
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procesului de demagnetizare a fazei la stingerea curentului.  Strategia de control a mașinii respectiv 
comanda pentru starea tranzistoarelor, poate să fie construită în interiorul programului prin funcții 

matematice, fie, se poate realiza legătura în co-simulare a Flux2D cu alte programe.  

Avantajul utilizării unor asemenea cuplaje constă în simplitatea de implementare, posibilitatea de 
înregistrare a datelor rezultate respectiv afișarea lor funcție de progresul simulării. Pentru SRM-ul în 
cauză s-a implementat un asemenea cuplaj, rezultatele simulării fiind afișate în figura 3.6. Se poate 
observa în figura 3.6.a. amplitudinea curenților, menținuţi la valoarea nominală de 80A prin 

intermediul controlului cu bandă de histerezis. 

Coada de curent care se poate observa la stingerea fazelor este pricinuită de inductivitatea mare a 
mașinii la alinierea polilor satorici cu cei rotorici. Cuplul instantaneu dezvoltat de mașină este 
oscilografiat în figura 3.6.b. Se pot observa riplurile de cuplu relativ mari, caracteristice 
comportamentului unui SRM. Valoarea medie a cuplului atinge performanțele impuse la început de 

analiză, adică 3.4Nm. 

  

a. b. 
Fig.3.6 - Rezultatele testelor prin simulare cu metoda elementului finit 

 
Profitând de programul de simulare bazat pe metoda elementului finit, se poate proceda la extragerea 
caracteristicilor de variație a cuplului respectiv a fluxului de înlănțuire cu poziția rotorului și curentul 

de fază al mașinii ca în figura 3.7.  

 
       

Fig.3.7 - Variația cuplului (a) și a fluxului (b) funcție de poziția rotorului și curent 
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Aceste rezultate, ca matrice cu 3-dimensiuni au roluri multiple. În primul rând, ele sunt utilizabile 
pentru a determina unghiurile de comandă propice pentru a duce mașina în punctul în care dezvoltă 
cuplul maxim. Pe de altă parte, pe marginea lor se vor construi programele de simulare atât în variantă 
“off line”, pe PC cu sistem de operare Windows, cât și în variantă “real-time”, pe procesoare FPGA. În 
ambele cazuri, programele se vor dezvolta în mediul de programare grafică NI LabVIEW. Detalii despre 

acestea vor fi discutate ulterior.   

3.1.2 Elemente de proiectare și analiză a VRSM  
Mașina sincronă cu reluctanță variabilă, sau VRSM, prezintă un proces foarte complex de 
dimensionare din punct de vedere analitic. Complexitatea vine din faptul că este foarte dificil de 
estimat matematic influența pe care dimensiunile și formele barierelor din rotor o au asupra 
performanțelor mașinii. În aceste condiții, s-a apelat la un program de proiectare dedicat specializat, 
numit SPEED. Acesta are o interfață grafică (vezi figura 3.8) prin care utilizatorul poate să introducă 
dimensiunile dorite și să observe structura mașinii obținute. Programul calculează performanțele 

mașinii ori de câte ori se execută o modificare a oricărui parametru din zona de proiectare.  

 
 

Fig.3.8 - Interfața de proiectare a programului SPEED 
 
Performanțele pentru care s-a proiectat VRSM-ul sunt aceleași ca și pentru SRM-ul din 
capitolul anterior, diferit fiind aici curentul nominal I=27Arms . Principale dimensiuni și 
parametrii ai VRSM-ului rezultate din proiectarea asistată de SPEED sunt regăsite în tabelul II.  
 
Tabel II. Parametrii semnificativi ai VRSM-ului proiectat 
 

Parametru Valoare UM 
Diametrul exterior 110 [mm] 
Diametru rotor 70 [mm] 
Întrefier 0,3 [mm] 
Lungimea activă a mașinii 120 [mm] 
Lățimea întrefierului 0.1 [mm] 
Numărul de crestături 30 - 
Număr poli 4 - 
Număr bariere pe pol 4 - 
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Avantajul utilizării unui program de proiectare ca SPEED, dincolo de faptul că este rapid, precis și 
prietenos cu utilizatorul, permite exportarea geometriei în fișiere dedicate tip DXF. Acestea pot fi 
ulterior utilizate pentru prelucrarea în programe tip AutoCAD sau pot fi importate direct în programul 
Flux2D, pentru analiza bazată pe metoda elementului finit. Așadar, nu mai este necesară desenarea 
geometriei ci după ce se realizează importarea ei, se poate trece direct la descrierea regiunilor, a 
materialelor, a proprietăților mecanice, a circuitelor electrice etc. așa cum aceasta au fost prezentate 

și în cazul SRM.  

 

Este cunoscut faptul că VRSM în variantă clasică prezintă ripluri de cuplu datorită influenței 
crestăturilor statorice. Aceste ripluri se pot observate în figura 3.10, unde sunt prezentați curenții pe 
cele trei faze ale mașinii respectiv caracteristica de cuplu instantaneu. Se poate observa în figura 3.10 
că la curent nominal de 27Arms cuplul obținut este mai mare decât cuplul cerut în specificațiile 
inițiale. Acest lucru nu este întâmplător. Riplurile de cuplu pot fi diminuate spre o caracteristică liniară 
prin răsucirea cu un pas de crestătură fie a tolelor din rotor fie din stator. Soluția rezolvă problema 
riplurilor dar reduce valoarea cuplului mediu produs. Ca atare, proiectarea mașinii a ținut cont și de 
această situație, rezultând un cuplu mai mare în cazul în care tolele nu sunt dispuse răsucit, după cum 

se vede în figura 3.10. 

  

a. b. 

  

c. d. 
Fig.3.9 - Modelul FEM al VRSM:  

structura geometriei (a), rețeaua de discretizare (b),  
inducția magnetică în circuitul magnetic (c) și distribuția fluxului magnetic (d) 
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a.                                                                                                       b. 

Fig.3.10 - Rezultatele testelor prin simulare bazată pe metoda elementului finit 
 
 

 
Fig.3.11 - Structura VRSM cu statorul răsucit cu o crestătură 

 
În figura 3.11 se observă structura finală a VRSM cu noua distribuție a tolelor stratorice, distribuție 
răsucită (sau înclinată) cu un pas de o crestătură. Rezultatele analizei, de această dată o analiză 3D 
realizată în FluxSKEW, a demonstrat că mașina poate să atingă performanțele dorite la același curent 
(figura 3.12.a) liniarizând consistent și caracteristica de cuplu (figura 3.12.b). Rezultatele obținute prin 
simulări bazate pe metoda elementului finit validează elementele de proiectare pe de o parte, dar 
fixează un etalon pentru rezultatele care urmează a fi obținute din analizele în timp-real pe această 

structură.  

 
a.                                                                                                   b. 

 
Fig.3.12-  Rezultatele simulate la VRSM cu statorul răsucit 
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3.1.3. Simularea High Fidelity a Maşinii de Inducţie 
Pentru a simula maşina de inducţie în abordarea High-Fidelity, s-a apelat la NI Electric Motor 
Simulation Toolkit, un pachet suplimentar al mediului de programare LabVIEW, care vine să sprijine pe 
cei implicaţi în dezvoltarea de sisteme de testare în timp real. Acesta oferă elementele necesare 
implementării aplicaţiei de simulare printr-un set predefinit de exemple ce pot fi rulate, în funcţie de 
necesităţi, pe Desktop PC, sisteme tradiţionale HiL, respectiv HiL de mare viteză implementat pe 

sisteme cu FPGA. 

 
În exemplul de faţă s-a mers pe soluţia oferită de firma JSOL prin pachetul JMAG-RT. Pe scurt, există o 
anumită succesiune de paşi care trebuie urmată, care începe cu (i) analiza prin calcul de câmp a 
funcţionării motorului supus investigaţiei, urmată de (ii) elaborarea unui fişier specializat, de tip RTT, în 
speţă un LUT de dimensiuni relativ mari şi care este transferat pe suport DMA spre interaţa FPGA care 
rulează simularea. Acest fişier (iii) este compactat eficient în vederea stocării în memoria DRAM a 

plăcii. Modelul este (iv) rulat pe baza informaţiilor mecanice (poziţie şi viteză).   

 

 
 

 

a. Pornirea MI b. Reversare de sens MI 

Fig.3.14 –  Regimul dinamic al MI simulat prin model High Fidelity 

 
 

 

a. cRIO suportând Controler-ul b. PXI suportând Simulatorul 

Fig.3.13 –  Ansamblul de echipamente utilizat pentru rularea modelului High Fidelity al MI 
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3.2. Simularea ”off-line” a SRM și VRSM   
Înainte de a intra în detalii în ceea ce privește simularea “off-line”, sunt necesare câteva clarificări 

referitoare la acest concept. Există două tipuri de analize care se pot realiza la acest nivel, și anume 
cea “real-time”, respectiv cea ”off-line”. Prima se referă la faptul că modelul de simulat rulează pe un 
procesor de timp-real, de exemplu un FPGA, a cărui viteză nu este influențată și nu are procese bazate 
pe întreruperi. În acest caz, cu procesoare performante, se poate atinge o viteză de desfășurare a 
fenomenelor simulate, foarte aproape de realitate. Cea de a doua se referă la analize bazate pe 
modele construite într-un mediu dedicat, pe calculator, modele care sunt rulate pe PC ce ruleaza 
sistemul de operare Windows, deci cu procese bazate pe întreruperi. În acest ultim caz, viteza de 

desfășurare a fenomenelor simulate este departe de a fi reală, în cazul acţionărilor electrice. 

Totuși simularea “off-line” prezintă o serie de avantaje, dintre care sunt amintite (i) timpul de 
implementare relativ scurt, (ii) viteza de simulare mult superioară metodei elementului finit, (iii) 
posibilitate de dezvoltare rapidă a diferitelor strategii de control aferente mașinilor electrice, (iv) 
precizie relativ bună și nu în ultimul rând, (v) permite conversia rapidă a acestor modele în modele de 

timp-real.  

Implementarea modelelor se realizează fie pe baza ecuațiilor analitice aferente fiecărei mașini 
electrice, fie se realizează un hibrid între acestea și rezultatele extrase din programele bazate pe 
metoda elementului finit. Mediul în care se vor implementa programele pentru analiza tip “off-line” 

este LabVIEW.  

3.2.1. Modelul LabVIEW pentru SRM  
Plecând de la ecuațiile de bază ale mașinii, hibridizate cu matricele 3D din figura 3.7, se poate construi 
modelul simplificat al SRM. Chiar dacă este un model simplificat, precizia acestuia este ridicată, având 
la bază date extrase din analiza bazată pe metoda elementului finit. Cum a fost deja menționat 
anterior, o asemenea simulare are avantajul că este extrem de rapidă și permite atașarea la modelul 
mașinii electrice a unui model de convertor electronic respectiv a strategiei de control a acestuia. 
Astfel, se pot analiza diferite metode de control ale mașinii și se pot trage concluzii privind influența 
acestora asupra performanțelor ei, concluzii care, doar din analiza bazată pe metoda elementului finit 
nu pot fi obţinute. Principial, structura programului respectă schema bloc din figura 3.15. 

 
 

Fig.3.15 –  Schema bloc a programului de simulare 
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Fiecare ansamblu din schema prezentată în fig.3.15 va fi detaliat din punct de vedere matematic, 
respectiv se va prezenta metodologia de implementare in LabVIEW. Trebuie menționat faptul că, fiind 
simulare tip “off-line”, aceasta se va implementa în modulul LabVIEW Control Design and Simulation 
(LV CD&S), dedicat aplicațiilor de această natură. Modulul permite construcția unor asemenea 
aplicaţii, având în bibliotecă componente dedicate acestui tip de analiză, dar mai important este faptul 
că permite calibrarea strategiilor de control care apoi pot fi trecute în analize de timp-real tip Software 

in the Loop (SiL), Model in the Loop (MiL) sau Hardware in the Loop (HiL). 

Dat fiind că este vorba despre sisteme care conțin ecuații diferențiale, funcții de derivare și integrare, 
pentru rezolvarea analitica a lor modulul are o paletă de parametri care trebuie introduși și care 

definesc pasul de eșantionare al simulării, metoda de rezolvare, eroarea permisă, etc.  

 
 

Fig.3.16 –  Panoul de parametrizare a metodei de rezolvare a simulării 
 

Având în vedere că discutăm despre un sistem cu reacție de viteză, aceasta este determinată prin 

implementarea ecuației de echilibru mecanic al mașinii: 

Le TB
dt
dJT ++= ωω  (3.3) 

unde, (Te) este cuplul electromagnetic, (TL) este cuplul de sarcină, (J) este inerția, (B) este coeficientul 
de frecări și (ω) viteza în radian pe secundă. Integrarea ecuației (1) va reda viteza (ω). Integrând de 
două ori această viteză cu patru condiții inițiale diferite (aferente fiecărei faze), se va returna poziția 
rotorului cu decalajul aferent fiecărei faze. Practic se determină poziția electrică a fiecărei faze cu 
decalajul aferent numărului de faze, similar cu sistemele de tensiune trifazate. Implementarea în 
mediul LabVIEW a integratorului respectiv conduce la rezultatul afișat în figura 3.17. Secvența sa are 

periodicitatea de 60 de grade mecanice datorită simetriei rotorice de 6 poli.  
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Regulatorul de tip proporțional integrator (PI), este construit pe structura tradițională cu limită 
superioară și inferioară a semnalului de ieșire. Intrarea lui este reprezentată de diferența dintre viteza 
impusă și viteza rotorului mașinii. Parametrizând corect valorile K i  și Kp ale regulatorului, acesta va 
genera la ieșire valoarea curentului necesară pentru a compensa la zero eroarea de viteză. Structura 

LabVIEW a regulatorului tip PI este prezentată în figura 3.18. 

 

 

 
 

Fig.3.17 –  Integratorul pentru determinarea poziției pentru fiecare fază (sus) și rezultatul integrării (jos) 
 

 
 

Fig.3.18 –  Structura regulatorului PI în LabVIEW 
 
Limitele maxime ale regulatorului au fost setate la 100A, având în vedere că 80A este curentul nominal 
iar un salt de 20A peste această valoare pentru perioade scurte de accelerare sau frână este 

acceptabil.  

Logica de comandă și convertorul electronic vor fi analizate împreună pentru simplul fapt că acestea 
reprezintă un tot unitar și analiza lor separată nu este productivă. Fiecare fază a mașinii este 
alimentată de la o jumătate de punte-H iar succesiunea comenzilor este exemplificată în figura 3.19. 
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Cele trei regimuri de operare, conducție, regim liber și demagnetizare, corespund strategiei de control 
cu bandă de histerezis, întâlnită în literatura de specialitate de limbă engleză sub denumirea bang-
bang. Figura 3.20 descrie această metodă de control, cu alte cuvinte, faza mașinii este adusă în 
conducție când curentul trebuie să crească, este lăsată în regim liber pentru descreșterea curentului 
spre pragul de minim, respectiv este adusă în regim de demagnetizare pentru stingerea totală a 

curentului. 

 
Fig.3.19 –  Modurile de funcționare a semipunții-H: (a) conducție, (b) regim liber și (c) demagnetizare 

 

 
Fig.3.20 –  Controlul curentului la SRM prin regulator cu histerezis 

 
După cum se poate observa, controlul se face funcție de variația inductivității care este puternic 
influențată de poziția rotorului, fiind mică la poziție nealiniată și crescând pe măsură ce polul rotoric se 
aliniază cu cel statoric. Pentru viteze mari ale mașini, controlul cu histerezis nu mai poate fi aplicat. 

Logica după care se bazează strategia de control implementată în LabVIEW este descrisă în tabelul III. 

Tabel III. Logica de comutație pentru controlul cu histerezis 
 

Stare Logică de comutație 

Conducție (𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ ≤ 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟−∆)  ∧ [(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 <  𝜃𝜃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) ∧ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥  𝜃𝜃𝑂𝑂𝑂𝑂)] 

Regim liber (𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ > 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟+∆)  ∧ [(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 <  𝜃𝜃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) ∧ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥  𝜃𝜃𝑂𝑂𝑂𝑂)] 

Demagnetizare (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥  𝜃𝜃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) ∧ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ≤  𝜃𝜃𝑂𝑂𝑂𝑂); 

 
Metodologia de implementare în LabVIEW a logicii de comandă este prezentată în fig.3.21. 
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Fig.3.21 –  Logica de comandă cu regulator cu histerezis 

 
Pentru modelarea convertorului electronic s-a utilizat un ciclu For pentru aplicarea tensiunii la cele 
patru faze ale mașinii după cum este ilustrat în fig.3.22. Fiind vorba de un program de simulare, nu s-
au ținut cont de pierderile în comutație sau de caracteristica de polarizare a tranzistoarelor ci doar de 
căderea de tensiune de 0.7V pe diodele aflate în conducție.  

 
Fig.3.22 –  Simularea convertorului în mediul LabVIEW 

 
Modelul de simulare al mașinii este un hibrid între forme analitice de ecuații care descriu variații de 
tensiune și flux în mașină (ecuația (3.4)), respectiv matricele 3D cu date privind variația cuplului și a 

fluxului funcție de curent și poziția rotorului.  

( )∫ Ψ=− iRiV ,θ
 

(3.4) 

Curentul și cuplul din mașină sunt definite prin intermediul matricelor 3D introduse în structuri de tip 
look-up-table (LUT). Acestea se regăsesc în paleta de unelte a LabVIEW iar configurarea acestora este 

indicată în fig. 3.23. 
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Fig.3.23 –  Configurarea blocurilor de tip LUT 
 
Pe axa X a tabelului se regăsește poziția rotorului, pe axa Y valoarea fluxului de fază iar datele din tabel 
sunt curentul corespondent pentru fiecare combinație de poziție și flux. Schema generală care 

determină pe baza celor două LUT cuplul, fluxul și curentul este indicată în fig. 3.24. 

 
Fig.3.24 –  Bucla de calcul bazată pe cele două LUT 
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Tensiunea de la intrarea buclei este cea provenită de la convertorul electronic, iar poziția este cea 
rezultată din ecuația de echilibru mecanic. Funcție de acestea și de căderea de tensiune pe faza 

mașinii, se determină curentul iar mai apoi acestei valori îi corespunde una de cuplu electromagnetic.  

Structura finală a programului de simulare “off-line” implementată în LabVIEW este indicată în fig. 
3.24. Aici pot fi observate blocurile esențiale ca sub-programe, respectiv legăturile către 
osciloscoapele virtuale a semnalelor de interes, cum a fi: curenții de fază, fluxul, poziția și viteza 

rotorului, cuplul dezvoltat, etc. 

În fig. 3.26 se poate observa funcționarea modelului implementat. Cei patru curenți de fază ai mașinii 
sunt afișați iar amplitudinea lor este proporțională cu cuplul rezistent aplicat mașinii. La creșterea 
acestuia, pentru a păstra viteza constantă la 2000rpm, curenții cresc și ei datorită răspunsului corect al 
regulatorului de viteză. Trebuie remarcat faptul că forma curenților este asemenea celei rezultate din 
simulările bazate pe metoda elementului finit iar riplurile de cuplu prezintă aceeași amplitudine și 

variație ca și cele rezultate din Flux2D.  

3.2.2. Modelul LabVIEW pentru VRSM  
Pentru mașina sincronă cu reluctanță variabilă (VRSM), modelul de simulare “off-line” se bazează pe 
ecuațiile analitice de tensiune, cuplu electromagnetic și echilibru mecanic scrise în coordonate dq. 
Aparent, modelul este similar celui aferent mașinii sincrone clasice, cu mențiunea că VRSM având 
rotor pasiv, nu prezintă ecuația ce descrie fluxul de excitație. Modelul analitic este detaliat în ecuațiile 

(3.5). 

 

d

qqdsdd

L
iLωiRu

dt
di +−

=  

q

ddqsqq

L
iLωiRu

dt
di −−

=  

( )qdqd LLipiT −=  

rstTB
dt
dJT +Ω+
Ω

=  

(3.5) 

 
Datorită lipsei fluxului de excitație, urmărind ecuația de cuplu, automat rezultă faptul că, spre 
deosebire de mașina sincronă clasică, controlată cu orientare după câmpul statoric, aici, niciunul din 
curenții pe cele două axe nu pot fi nuli. Altfel, cuplul electromagnetic ar fi nul și el. Acest considerent 

influenţează decisiv teoria controlului acestei mașini.  

Metoda consacrată se numește Control pentru maximizarea raportului de cuplu pe curent, și 
presupune egalitate între componentele d și q ale curentului. Dacă raportul celor doi curenți este 

unitar, pierderile în mașină sunt minime.  

 

( )qd

ref
qd LLp

T
ii

−
==  (3.6) 
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Calculul valorii celor doi curenți se face plecând de la ecuația de cuplu. Este cunoscut faptul că la 
VRSM, valorile inductivităților pe cele două axe d și q sunt foarte diferite, acesta fiind rezultatul 

existenței barierelor din structura rotorului.  

Schema de control cu orientare după câmpul învârtitor este indicată în fig. 3.27. Regulatorul aferent 
etajului de reglaj de viteză răspunde în curent, valoare care este impusă apoi etajelor de reglaj de 
curent aferente fiecărei axe. Pentru a respecta condiția din ecuația (3.6), aceeași valoare de curent 
este impusă ambelor regulatoare. Răspunsul celor două regulatoare va fi câte o componentă de 
tensiune, la care se adaugă tensiunea electromotoare, rezultând valoarea finală a tensiunilor în 

coordonate ortogonale.  
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Fig.3.27 –  Bucla control orientat după câmp pentru VRSM 
 
În mediul LabVIEW, pentru introducerea modelului mașinii bazat pe ecuațiile (3.5), s-a folosit un bloc 
dedicat acestei funcții, şi anume Formula Node, care permite introducerea directă a formulelor de tip 

analitic sub formă textuală.  

 
 

Fig.3.28 –  Blocul de model analitic al VRSM 
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Bucla de reglare indicată în figura în fig. 3.26 a fost construită prin intermediul funcţiilor din biblioteca 
standard LabVIEW. Aceasta este prezentată în fig. 3.29. unde trebuie remarcat faptul că bucla de 

reglare a vitezei nu este un regulator simplu tip PI, ci este unul PI în varianta anti-wind-up. 

 

 
 

Fig.3.28 –  Bucla de control de curent D și Q (sus) și cea de viteză (jos) 
 
În cazul buclei de viteză, se poate observa că s-au impus limite superioare și inferioare pentru valoarea 
de ieșire din integratorul final. Această măsură nu permite ca în cazul salturilor bruște de viteză, 
regulatorul să ducă puternic curentul cerut dincolo de valori permise de specificațiile mașinii 
modelate. Valorile coeficienților din ambele regulatoare s-au acordat utilizând metoda Ziegler Nichols, 

cunoscută fiind pentru simplitatea și rapiditatea cu care aceasta poate da soluții corecte.  

În variantă finală, schema completă a programului de simulare LabVIEW a VRSM este prezentată în fig. 
3.29. Diagrama bloc conține toate elementele detaliate mai sus, fiind observabile conexiunile dintre 
ele. Pentru o funcționare corectă, este necesar ca valorile de start a curenților și vitezei să fie 

iniţializate cu valoarea 0. 

Pe panoul frontal se pot observa parametrii electrici și mecanici ai mașinii, introduși ca valori 
constante respectiv parametrii pentru regulatorul de viteza și bucla aferentă anti-wind-up. S-a impus 
viteza de rotație, și cuplul de sarcină fiind modificat în timpul funcţionării. După cum se poate vedea, 
mașina a păstrat viteza constantă, a urmărit cuplul rezistent corect, iar imaginea acestuia se reflectă și 
în forma curenților atât pe valorile în sistem ortogonal cât și pe cele trifazate.  
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Fig.3.29 –  Diagrama bloc (sus) și panoul frontal (jos) pentru simularea VRSM în LabVIEW 
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3.3. Simularea în timp-real pe platforme cu FPGA (RTMiL) 
Până în momentul de față s-a discutat despre analiza prin simulări “off-line” a celor două mașini 
electrice. Cum s-a mai specificat, viteza cu care se derulează fenomenele la asemenea simulări este 
foarte mică față de cea reală. Acest fapt influențează foarte mult modelul, acesta conținând 
integratoare cu bază de timp, dar mai mult, influențează unitatea de control a cărei regulatoare sunt 

acordate după frecvența de eșantionare a programului.  

Așadar, pentru a trece de la aceste simulări la unele care apropie foarte mult fenomenologia de cea 
reală, se va proceda la modelarea în buclă de timp-real (RTMiL de la englezescul Real-Time Model in 
the Loop). Pentru asemenea implementări se va folosi o combinație între LabVIEW varianta FPGA și o 
serie de echipamente produse de National Instruments, dotate cu procesoare de timp real tip FPGA, 

diferite modele cu performanţe, evident, diferite. 

Legătura între LabVIEW, tehnologia FPGA și aceste periferice este facilitată prin compilatoare 
existente în pachetul de programe LabVIEW FPGA, compilatoare bazate pe soluţiile producătorului 
Xilinx, respectiv ISE sau VIVADO, funcție de familia de procesoare folosită. După ce aplicaţia dezvoltată 
în LabVIEW FPGA a fost livrată spre procesorul FPGA, calculatorul personal, rămâne practic doar o 
unealtă de vizualizare și modificare de parametri de intrare. Programul rulează exclusiv pe procesorul 
FPGA la viteza impusă de programator, permițând în același timp și comunicarea cu intrări și ieșiri 

analogice și digitale cu care echipamentul prevăzut cu FPGA-ul este dotat.  

3.3.1. Modelul RTMiL pentru SRM 
Dezvoltarea modelului RTMiL pentru SRM a fost realizată utilizând placa de dezvoltare NI USB-7856R 
echipată cu un FPGA din familia Kintex-7160T. Aceasta se conectează la PC prin intermediul portului 
USB și permite monitorizarea permanentă a datelor care circulă între PC şi placă, respectiv permite 
încărcarea rapidă a programelor pe aceasta. Conceptual, modelul are aceeași schema bloc ca și cea 
indicată în figura 3.15. Modelul SRM-ului propriu zis este bazat pe aceleași matrice 3D și aceleași 
ecuații, însă de această dată implementarea este particularizată pentru FPGA. Primul lucru care 
trebuie menționat este faptul că aplicaţiile LabVIEW pentru FPGA trebuie realizate cu baza numerică 

cu reprezentare fixă a virgulei (sau în limba engleză Fixed Point - FXP).  

Pentru programarea FPGA nu sunt definite blocuri tip look-up-table. Ca atare, valorile celor două 
matrice se vor încărca sub formă de șiruri foarte lungi, bidimensionale, în memoria FPGA. Practic, 
liniile consecutive ale matricei se concatenează cunoscând foarte precis numărul liniilor, respectiv 

adresele elementelor lor. Acest proces este ilustrat grafic în fig. 3.30. 

 
 

Fig.3.30 –  Transformarea datelor din matrice în vector 2D 
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Datele acestor matrice sunt citite dintr-un fișier de tip CSV, caracteristic programului Microsoft Excel 
așa cum se indică în fig. 3.31. Același program realizează transformarea din matrice în vector. Valorile 

citite sunt de tip Double iar pentru FPGA va fi necesară transformarea acestora în valori tip FXP.  

 
Fig.3.31 –  Metoda de citire a datelor din fișier tip CSV 

 
Calculul adresei la care este stocat fiecare element din memorie se face pe baza unui algoritm care 
ține cont de ordinea elementului (A), lungimea șirului de poziții (N) respectiv adresa elementului de 

poziție (C): 

XBNA =+⋅  (3.7) 
 
Ulterior încărcării datele sunt afișate ca în fig. 3.32, unde pe axa Y sunt valori de curent, pe axa X 

adresa elementelor iar în tabel sunt cele de flux sau de cuplu.  

 
 

Fig.3.32 –  Datele încărcate în memoria FPGA 
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Pentru ca valorile citite să fie corecte, la calculul adresei elementelor indicat în fig. 3.30, a fost 

necesară implementarea unei latențe de două cicluri de proces. 

 
 

Fig.3.33 –  Diagrama bloc pentru calculul adreselor corespondente curentului și cuplului 
 
În această configurație se poate atinge viteza de 160MHz însemnând o periodicitate de 18,75ns 
pentru fiecare citire. Această viteză asigură acuratețe în citirea datelor din memoria FPGA. Citirea 

acestor date din memorie este indicată în diagrama din figura 3.34.  

 
 

Fig.3.34 –  Diagrama bloc pentru calculul adreselor corespondente curentului și cuplului 
 
A fost aplicată soluționarea ecuațiilor diferențiale corespunzătoare modelui pe baza metodei Euler, 
fiind considerată cea adecvată acestei aplicații. Calculul este bazat pe durata pasului de simulare (T) iar 
(tk) este considerat ca fiind momentul de timp în care se realizează calculul analitic. Implementarea 

are la bază ecuația de forma indicată în (3.8). 

 
𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘) = 𝑢𝑢(𝑡𝑡𝑘𝑘−1) ∗ 𝑇𝑇 + 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘−1) (3.8) 
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Implementarea regulatorului tip PI folosește același algoritm care a fost detaliat în capitolul de 
simulare, așadar nu vom mai intra in detalii. Singura diferență o face faptul că, așa cum s-a menționat 

deja, toate calculele se realizează în FXP.  

 
 

Fig.3.35 –  Diagrama bloc pentru controlul curentului cu histerezis 
 
Controlul curentului se face cu bandă de histerezis, astfel impunându-se valoarea dorită în jurul căreia 
se permite o toleranță de ±1A care va defini momentele de aprindere respectiv stingere a 
tranzistoarelor. Astfel vor rezulta trei stări ale tensiunii prin bobină și anume: starea de alimentare, 
starea de tensiune zero și starea de tensiune negativă. La cea din urmă, ambele tranzistoare din 
semipuntea H sunt blocate iar tensiunea negativă se obține prin polarizarea directă a diodelor active 
doar în timpul demagnetizării fazei. Diagrama construită pentru implementarea controlului cu 

histerezis care va fi încărcată pe FPGA este indicată în fig. 3.35.  

 
Fig.3.36 –  Transformarea vitezei în poziție modulată 
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Estimarea vitezei mașinii se face prin modelul detaliat în ecuația (3.3), iar din aceasta se obține poziția 
rotorului, folosind același concept exprimat la simularea “off-line” a SRM-ului. De remarcat aici, ca o 
deosebire esențială față de modelul de simulare menționat, că în locul unei bucle de tip For, care ar 
executa calculele în serie, s-au implementat patru bucle de timp-real care vor rula paralel, abordare 

caracteristică FPGA-ulu şi care eficientizează substanţial calculul matematic.   

 

Fig.3.37 –  Modelul FPGA complet al SRM cu control cu histerezis 
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În fig. 3.37 este reprezentată schema bloc a aplicaţiei LabVIEW ce implementează modelul de simulare 
a SRM cu control cu histerezis ce rulează pe FPGA. Culoarea gri a semnalelor numerice indică faptul că 
toate acestea sunt în reprezentare FXP. Viteza de calcul a fost impusă la o frecvență de 180MHz, 

pentru a obține astfel acuratețe și performanțe ridicate în analiză.  

 
 

Fig.3.38 –  Interfața cu utilizatorul al programului SRM pentru FPGA 
 
În fig. 3.38 poate fi observată interfața-utilizator a programului pentru SRM în care există o zonă de 
control a constantelor folosite pentru regulatorul de viteza respectiv pentru parametrii mașinii și o 
serie de osciloscoape care indică viteza mașinii, curenții respectiv cuplul electromagnetic aferent 
fiecărei faze a mașinii. Analizând aceste detalii, se poate observa comportamentul mașinii ca fiind unul 

foarte apropiat de caracteristicile reale ale unui SRM. 

Pentru a avea o imagine mai bună asupra performanțelor programului, s-au realizat o serie de 

comparații între rezultatele obținute pe simulatorul “off-line” și cel cu FPGA.  
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Fig.3.39 –  Curentul și cuplul la 1000 rpm și 1Nm (simulat “off-line” și pe FPGA) 
 

 

 
 

Fig.3.40 –  Curentul și cuplul la 1000 rpm și 4Nm (simulat “off-line” și pe FPGA) 
 
În fig. 3.39 și 3.40 sunt prezentate rezultatele comparative ale celor două analize, în care formele de 
undă cu ripluri mai puține sunt caracteristice simulării “off-line” iar cele cu mai multe, simulării pe 
FPGA. Este de remarcat faptul că între cele două tipuri de analize există diferențe foarte mici, ceea ce 
indică faptul că modelul mașinii construit și simulat pe FPGA, deci în timp-real, este corect și util din 
punct de vedere științific. Mai mult, unitatea de control poate fi desprinsă de modelul de simulat în 
timp-real și poate fi conectată direct la aplicația reală care implică utilizarea unui convertor electronic 

și a SRM-ului real, echipat cu traductorul de poziție a rotorului. 
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3.3.2. Modelul LabVIEW-FPGA pentru VRSM 
Modelul de timp-real (RTMiL) al VRSM este diferit față de cel prezentat pentru SRM. Diferența o face 
faptul că, de această dată, s-a realizat o implementare divizată pe două chip-uri FPGA, unul aferent 
unității de control, care a rulat pe o placă de dezvoltare tip NI GPIC (General Purpose Inverter 
Controller) echipată cu un FPGA Xilinx Spartan 6 și unul aferent modelului de mașină care a rulat pe o 
placa tip NI USB-7856R echipată cu un FPGA din familia Xilinx Kintex-7160T. Comunicarea între cele 
două plăci RIO (Reconfigurable Input/Output) s-a realizat prin intermediul cablurilor dedicate, aceasta 
pentru a apropia cât mai mult fenomenologia simulată de realitate.  

Procesorul FPGA Spartan 6 rulează controlul mașinii cu orientare după câmpul statorului, acesta citind 
de la modelul mașinii curenții în componente dq respectiv viteza maşinii. Dincolo de strategia de 
control, același procesor a fost programat să genereze pulsurile de tip PWM care au fost transmise 

spre modelul mașinii prin intermediul ieșirilor digitale de mare viteză.  

Modelul de simulare al mașinii, creat în conformitate cu ecuațiile (3.4) a fost încărcat pe procesorul tip 
Kintex 7, având ca intrări pulsurile PWM transformate apoi în semnale de tensiune respectiv ca ieșiri, 

curenții si viteza de transmis spre unitatea de control.  

Calculatorul personal a fost folosit pentru monitorizare și pentru impunerea vitezei de referinţă, la 

nivelul unității de control, respectiv a cuplului de sarcină, la nivelul modelului mașinii electrice.  

Pentru o mai bună vizualizare a rezultatelor acestor simulări în timp real, s-au utilizat două 
osciloscoape digitale tip Metrix OS, unul afișând formele de undă aferente mașinii electrice și celălalt 
afișând cele aferente unității de control. Detalii despre acestea vor fi expuse ulterior. În figura 3.41 

este ilustrată arhitectura care este implementată pentru modelul RTMiL utilizat la analiza VRSM.  
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Fig.3.41 – Arhitectura platformei RTMiL pentru VRSM 
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După cum a fost deja menționat, modelul mașinii are la bază ecuațiile (3.4), care au fost implementate 
în LabVIEW FPGA cu reprezentare numerică de tip FXP. Mantisa şi exponentul fiecărui semnal au fost 
adaptate în conformitate cu valoarea minimă și maximă pe care acesta le poate lua, valori cunoscute 
deja pentru mașina în cauză. Cele două ecuații de tensiune, respectiv ecuația de cuplu și ecuația de 
echilibru mecanic au fost toate implementate ca sub-programe separate, aceasta pentru a putea 

permite reutilizarea de câte ori este nevoie. Conținutul acestor este prezentat în fig. 3.42.  

 
 

 
a)                                                 b) 

 
c) 

 
Fig.3.42 –  Implementarea ecuațiilor de tensiune (a), de cuplu (b) și echilibrul mecanic (c) 

 
Frecvența de lucru a FPGA-ului ce rulează modelul mașinii a fost impusă la 5MHz, suficient pentru a 
obține rezultate corecte şi precise. Pasul de eșantionare al integratoarelor a fost calibrat în funcție de 
frecvența de lucru a FPGA-ului impunând starea inițială zero, aceasta asigurând corectitudinea 

calculelor.  

 

 
 

Fig.3.43 –  Schema bloc a programului de simulare pentru VRSM 
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În fig. 3.43 este prezentat diagrama bloc pentru modelul VRSM pe FPGA. Se pot observa sub-
programele pentru calculul curenților în coordonate ortogonale, respectiv a vitezei și a cuplului. 
Intrările digitale sunt cele care citesc semnalele PWM transmise de unitatea de control. Trebuie 
menționat faptul că, din moment ce modelul mașinii este unul tip dq, și modularea PWM este tot în 
coordonate ortogonale. Deci se poate afirma ca modularea PWM are două componente de curent 
continuu, aferente axelor d și q. De asemenea a fost implementat un bloc de transformare inversă 

Park, acesta convertind curenții dq în curenți trifazați ABC pentru afișare. 

După cum a fost menționat anterior, modelul mașinii rulează la o frecvenţă de 5MHz. Având în vedere 
că reacția de curent spre FPGA-ul responsabil de unitatea de control se face prin ieșiri de tip analogic, 
acestea nu pot scrie valorile la viteze atât de mari. Ca atare, s-a creat o bucla paralelă cu cea care 
rulează modelul mașinii, dar căreia nu i s-a impus viteza de operare. Acest tip de bucle se auto-
calibrează funcție de conținutul lor. Astfel, prin variabile globale de memorie s-a transmis din bucla de 

5MHz valoarea instantanee a curenților spre cealaltă buclă, cu viteză cerută de ieșirile analogice.  

 
 

Fig.3.44 –  Schema bloc a programului de simulare pentru VRSM 
 
Diagrama de blocuri cu strategia de control implementată în FPGA-ul din familia Spartan 6 este 
indicată în fig. 3.41. Viteza acestei bucle a fost impusă tot la 5MHz, asemenea celei de la modelul 
mașinii. Trebuie totuși menționat faptul că nu există nicio sincronizare între cele două FPGA-uri, 
motivul fiind dorința de a apropia fenomenele simulate cât mai mult de realitate. Fiind vorba de o 
buclă cu frecvență de calcul impusă, citirea curenților nu se poate face convenabil. Ca atare, s-a 
implementat o nouă buclă care își calibrează automat frecvența după conținutul ei, după cum se poate 
observa în fig. 3.45. 

 
 

Fig.3.45 – Citirea curenților și a vitezei VRSM-ului în bucla de control 
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Tot în acest subprogram este realizată și citirea vitezei, printr-o intrare analogică. Valorile citite sunt 
calibrate cu factori de multiplicare, așa cum se procedează și la citirea lor de pe standul real de 
încercări. Regulatoarele din program au fost implementate asemenea simulării „off-line”, cu 
mențiunea că reprezentarea numerică a fost schimbată în FXP. Se poate observa din bucla de control 
faptul că strategia de calcul a curenților este aceeași cu cea indicată în ecuația (3.5), impunând același 
curent atât pe axa d cât și pe axa q a unității de control. Generatorul de purtătoare PWM este creat 
prin intermediul unui sumator cu punct de resetare la 0, impus pentru a obține o frecvență de 3,7kHz. 
Semnalele de comandă PWM către unitatea FPGA care modelează mașina electrică au fost transmise 
prin intermediul ieșirilor de tip digital. Acestea nu pot fi accesate în bucle care au frecvența de tact 

inferioară celei de bază a FPGA-ului, cum ar fi fost de exemplu cea de 5MHz a buclei de control.  

 

 
 

Fig.3.46 – Citirea curenților și a vitezei VRSM-ului în bucla de control 
 

Ca atare, soluția a fost de a construi un generator de 5MHz într-o buclă care are frecvența de operare 
cea de bază, adică de 80MHz. Pentru aceasta s-a implementat un sumator care să transmită date către 
ieșirile digitale doar la al fiecare 16-lea tact, iar în restul de 15 tacturi de ceas, să recircule aceeași 
informație în buclă. Această intervenție a asigurat simultan faptul că viteza de transmitere și de 
recepție a semnalelor digitale a celor două FPGA-uri este aceeași. Astfel, se elimină riscul de a 
transmite date anormale sau de a pierde pachete în cazul în care vitezele diferă. Chiar dacă cele două 
procesoare nu au ceasurile de tact sincronizate, dacă operează la aceeași frecvenţă se asigură 

intrinsec şi integritatea transmisiei semnalelor.  

 
 

Fig.3.47 – Standul RTMiL pentru analiza VRSM 

GPICRseries

Rseries AIO con.
Rseries DIO con.
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Partea hardware a simulatorului RTMiL este prezentată în fig. 3.47, unde se pot distinge cele două 
plăci GPIC și Rseries, cele două osciloscoape digitale cu sondele lor, respectiv două cutii de comunicații 
prin care se asigură conectarea celor două plăci între ele, respectiv legăturile la sonde. Placa de 

dezvoltare GPIC comunică cu calculatorul pe suport Ethernet iar placa Rseries pe suport USB.  

După ce au fost compilate şi livrate cele două programe către cele două procesoare FPGA, s-a verificat 

transmisia semnalelor digitale, aceasta fiind mai sensibilă, dat fiind că transmite pulsurile PWM.  

 

  
 

Fig.3.48 – Verificarea transmisiei semnalelor: modularea PWM (stânga) și curenții trifazați (dreapta) 
 

Analizând datele achiziționate și afișate în fig. 3.48, se poate observa că semnalele PWM sunt 
transmise adecvat de la un procesor la altul. Drept urmare, curenții din mașină respectă frecvența, 
amplitudinea și defazajul corect.  

Pentru a verifica funcționalitatea platformei, s-au rulat mai multe teste. În prima fază s-a menținut 
viteza constantă la 280rad/s și s-a variat cuplul de sarcină. Se poate observa în fig. 3.49 că viteza este 
menținută corepsunzător la valoarea impusă iar cuplul produs de mașină urmărește fidel cel de 

sarcină.  

 

  
 

Fig.3.49 – Curenții trifazați (stânga) respectiv viteza de 280rad/s,  
cuplul electromagnetic și cel rezistent (dreapta) 
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Curenții de fază ai mașinii reflectă imaginea cuplului electromagnetic care este puțin mai mare decât 
cel de sarcină, aceasta fiind un fenomen natural deoarece în modelul mașinii au fost incluse și 

coeficientul de frecare, respectiv inerția.  

  
 

Fig.3.50 – Curenții trifazați (stânga) respectiv viteza de 100rad/s, 
cuplul electromagnetic și cel rezistent (dreapta) 

 
La viteze mai mici, cum ar fi 100rad/s, se poate observa (fig. 3.50) că variațiile amplitudinii curenților 
de fază reflectă mai evindent variațiile cuplului rezistent. Dar și în acest caz, regulatorul este capabil să 

mențină viteza mașinii constantă pe toată perioada de funcționare.  

Ultimul test presupune păstrarea cuplului rezistent la valoare nominală constantă și modificarea 
vitezei mașinii de la o valoare foarte mică la cea nominală. La viteze foarte mici, curenții au frecvențe 
mai mici, care cresc ulterior. La accelerarea mașinii, cuplul dezvoltat este mai mare decât cuplul 

rezistent, deoarece mașina trebuie să dezvolte putere mecanică mai mare pentru a crește turația. 

  
 

Fig.3.51 – Curenții trifazați (stânga) respectiv viteza variabilă, 
cuplul electromagnetic și cel rezistent (dreapta) 

 
Global privind, mașina se comportă apropiat de fenomenologia reală și ține cont de detaliile electrice 
și mecanice caracteristice ei. Este deci simplu de înțeles faptul că modelul RTMiL al mașinii este corect 
funcțional și mai mult, din moment ce a fost divizat pe două procesoare, sistemul care modelează 
mașina electrică poate fi îndepărtat și înlocuit cu standul de teste real. Acest pas este foarte important 

și permite flexibilitate și rapiditate în dezvoltarea de modele experimentale.  
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3.4. Analiza Low Fidelity pentru sisteme folosind maşina de inducţie 
Eficienţa simulării în timp real este strâns legată de modularitatea arhitecturii sistemului embedded de 
calcul, care trebuie să suporte scalabilitatea în ambele direcții (sus/jos) fără a afecta performanța 
sistemului.  Platforma hardware conține subsisteme de timp real, ce au la bază procesoare ce folosesc 
sisteme de operare de timp real (RTOS).  Sarcinile de viteză redusă, respectiv operațiunile de 
importanță secundară sunt gestionate la acest nivel. Procesele de viteză utilizează componentele 
FPGA ale sistemului de testare.  Ca parte a fazei de implementare, modelul matematic al sistemului 
investigat a fost divizat în câteva module diferite care permit optimizarea performanțelor de viteză ale 
simulărilor. Aceasta abordare paralelă ce rulează pe interfețe FPGA multiple, pe lângă natura paralelă 
a funcționării FPGA, a permis creșterea complexităţii modelului (algoritmi de control, estimatori), cu 
un tribut minimal în ceea ce privește viteza chiar dacă se remarcă o creștere a complexității codului 

grafic. 

Spre deosebire de abordările anterioare, unde s-a insistat pe o acurateţe mai înaltă a simulării, care 
vine cu un cost ridicat (inclusiv material) al resurselor necesare rulării simulărilor, implementarea de 
modele analitice caută să găsească compromisul optim între performanţe şi costuri materiale şi de 
dezvoltare. Cazul ales spre analiză în această secţiune este cel al maşinii de inducţie, care a adus 

provocări multiple: 

• Revitalizarea unor modele implementate în LabVIEW în urmă cu mai bine de o decadă 

• Portarea aplicaţiei de pe platofrma de calcul PC spre FPGA, cu afectarea minimală a codului 
grafic original 

• Identificarea soluţiei hardware FGPA minimale care să permită obţinerea de performanţe 
satisfăcătoare ale simulării, cu aplecare asupra metodelor de integrare numerică a modelului 

maşinii (Runge Kutta 4 vs Euler direct de ordinul I) 

3.4.1. Criterii de analiză 
3.4.1.1. Pasul de simulare 
Sistemul de simulare rulând pe o platformă complet digitală trebuie să fie capabil să proceseze setul 
de funcții care modelează sistemul fizic la o viteză ce-i permite să se comporte ca sistemul real, din 
puncte de vedere foarte specifice. La alegerea platformei de simulare de timp real, există o serie de 

aspecte care trebuie avute în vedere: 

• Care este pasul de simulare necesar? 

• Care este puterea de calcul necesară implementării modelului? 

• Care este modul de interfațare al echipamentului ce rulează algoritmul de control cu sistemul 

de test? 

Pasul de simulare este dictat de dinamica celui mai rapid regim tranzitoriu care este modelat.  În 
general, pasul de simulare trebuie să fie cu un ordin de mărime mai mare decât cel mai rapid regim 
tranzitoriu modelat. Sistemele electrice controlate de Electronică de putere dezvoltate pe tehnici 
PWM au nevoie de pași de simulare de cel puțin 100 de ori mai mari decât perioada semnalului PWM, 
având ca scop obținerea unor erori neglijabile. Spre exemplu sistemele electrice de putere redusă a 
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căror frecvență de comutație de tip PWM este mai mare de 10kHz necesită un pas de simulare mai 
mic de 1 µs.  Platformele de simulare de timp real bazate pe procesoare dedicate sunt preferate 
pentru acele aplicații care necesită o durată a pasului de simulare mai mare de 10µs, în timp ce 

platformele folosind FPGA sunt utilizate pentru simulări necesitând un pas mai redus. 

3.4.1.2. Capabilitățile de interfațare 
Structura actuală de simulare asigură sistemului de control semnale de reacţie ce ar reprezenta 
semnalele electrice furnizate de senzorii instalați în relație cu elementul de execuție. Unitatea de 
control trebuie să fie capabilă să citească semnale analogice provenite din proces.  Pentru a înregistra 
evenimente multiple în același moment de timp, sistemul trebuie să gestioneze citirea simultană de 
intrări analogice la viteza de simulare.  Unitatea de control, la rândul său, trebuie să fie capabilă să 
trimită semnale de control spre proces.  Aceste semnale sunt în mod uzual de tip PWM, implementate 
pe ieșiri digitale de mare viteză. Sistemul de test care modelează procesul trebuie să fie capabil să 
genereze semnale analogice ce vor asigura reacția spre unitatea de control și să fie capabil să 
achiziționeze semnale de control provenind de la unitatea de control. Numărul de intrări/ieșiri este 
specific fiecărui tip de aplicație necesitând o analiza atentă în vederea alegerii echipamentului adecvat 

simulării în timp real. 

 
În cazul simulării MI, se poate alege una din multiplele variante de model cunoscute (ce consideră 

curenţii statorici, respectiv fluxurile rotorice):   
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Fig.3.52 – Modelul de flux al MI, alimentat de la reţea trifazată, implementat în LabVIEW 4.0 - 1998 
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[ ]Tqd vvt =)(u  
 

respectiv în cazul modelului de flux 
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Atunci când modelul mașinii a fost implementat în limbajul G, în urmă cu 15 ani, posibilitățile de 
simulare în timp real a proceselor erau foarte limitate, oferind rezultate valide doar pentru o arie 
îngustă, pretabilă pentru o abordare de tip Model-in-the-Loop mai degrabă. Provocarea vine ca urmare 
a compatibilității pe termen lung a codului de simulare, care face posibilă portarea acestuia de pe 

platforma de calcul de tip PC pe o platformă de simulare în timp real de tip embedded.  

Proiectul original conține trei module diferite rulând în aceeași buclă într-o manieră secvențială având 

de-a face cu: 

• Modelul mașinii de inducție,  cu variabile de stare de tip curent, considerând o referință 
staționară,  după cum este descris în [26]; 

• Invertor de putere alimentat dintr-o sursă de tensiune continuă,  de tip bang-bang,  folosind o 
tehnică de control indirect de orientare după cîmp aplicat buclei de viteză (incluzând și 
implementare sensorless); 

• Estimatori de viteză (MRAS si EKF) analizați din punct de vedere a stabilității și performanței 

funcție de variația parametrilor; 

3.4.2. Metodologia de migrare 
Portarea în sine spre platforma FPGA nu este așa de directă precum s-a estimat inițial. Primul pas a 
presupus o reîmprospătare a codului G, dezvoltat inițial versiunea 4.0 a mediului de programare 
grafică LabVIEW, trecând printr-o versiune intermediară (LabVIEW 8.20), ce nu a ridicat probleme 
majore. Într-o fază ulterioară au început să apară mici inconvenienţe legate de modul de reprezentare 
a datelor deoarece simularea rulând pe PC utilizează o reprezentare în dublă precizie a variabilelor, tip 

de date ce nu este suportat la nivel FPGA.  

Soluția hardware aleasă pentru suport pornește la o interfață FlexRIO, mai exact NI PXIe 7965R, având 
ca nucleu central un cip FPGA Virtex-5 SX95T recomandat pentru procesare digitală de semnal, 
prevăzut cu o memorie DRAM onboard de 512 MB DDR2, cu acces la un număr de 132 linii I/O single 
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ended, configurabile ca 66 perechi diferențiale.  Datele sunt disponibile spre exterior printr-un adaptor 

dedicat, care se selectează potrivit nevoilor aplicației.   

3.4.2.1: Migrarea 
aplicației de la PC spre 
FPGA 
În această primă fază se 
recomandă alegerea unei 
soluții hardware suficient de 
generoase în resurse astfel 
încât să permită 
implementarea întregului 
model de sistem electric. 
Trebuie considerate câteva 
aspecte importante la 
migrarea de pe platforma 
LabVIEW PC (desktop) spre 

platforma embedded FPGA: 

• Migrarea codului de pe Desktop spre FPGA - modificarea reprezentării datelor din Double  
precision floating point (DBL) în Single precision floating point (SGL),  îndepărtarea codului de 
tip Mathscript,  respectiv a aritmeticii ce este suportată la nivel FPGA și definirea de vectori și 
matrice de dimensiuni fixe (BRAM respectiv LUT pentru stocarea vectorilor de stare). Acest 
pas este considerat complet în momentul în care mediul LabVIEW FPGA generează cu succes 
fișierele intermediare; 

• definirea interfeței între FPGA și host - platforma host necesită cale de acces spre aplicația 
care rulează pe FPGA. Aplicația rezidentă pe host trebuie să fie capabilă să-şi citească și scrie 
parametrii care configurează aplicația FPGA prin accesarea elementelor de control și indicare 
FPGA. Aplicația gazdă trebuie, de asemenea, să prezinte în timp real formele de undă a 
diferiților parametri respectiv variabile din interiorul aplicației FPGA, aceasta fiind în sine o 
foarte utilă metodă de verificare. În mod uzual, transmisia formelor de undă ce provin de la 
FPGA se realizează prin intermediul DMA, care permite astfel obținerea de timpi de întârziere 
foarte reduși.  

• Metoda de depanare LabVIEW FPGA - O primă cale de depanare a codului FPGA se desfășoară 
la nivelul computerului PC de dezvoltare.  Aceasta este o opțiune oferită de LabVIEW, dar 
poate necesita un efort suplimentar în cazul în care codul utilizează funcții SCL (Single Cycle 
Loop) sau High Throughput Math  care nu sunt suportate la nivel de desktop; 

• Măsurarea pasului de integrare la nivelul simulării de timp real - se adaugă cod suplimentar 
care permite evaluarea performanțelor de timp 

• Utilizarea ieșirilor analogice AO pentru verificarea formelor de undă generate - pentru 
verificarea suplimentară a funcționalității aplicației, semnalele generate de aplicația FPGA pot 

fi transmise prin intermediul ieșirilor analogice și vizualizate pe ecranul unui osciloscop. 

 
Fig.3.53 – LabVIEW FPGA DSP design process 
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3.4.2.2: Divizarea și distribuirea aplicației pe unităţi FPGA multiple 
Următorul pas aduce aplicația mai de aproape de abordarea întâlnită în practică, anume prin divizarea 
aplicației în/pe module independente, rulând pe cipuri FPGA cu mai puține resurse respectiv cost mai 
redus, operare ce se desfășoară într-o manieră distribuită. Modelul inițial a fost dezvoltat pe baza mai 
multor bucle ce rulează în paralel pe aceeași structură de calcul, anume cipul FPGA Virtex-5, în 
consecință următoarea fază a necesitat separarea acestor bucle și rularea lor independentă pe mai 

multe unităţi FPGA de dimensiuni reduse. 

3.4.2.3: Optimizarea codului FPGA 
Pentru a reduce la minimum utilizarea resurselor FPGA, respectiv atingerea performanțelor de viteză, 

s-au aplicat următoarele tehnici de optimizare: 

• optimizarea algoritmului - atingere obiectivelor de performanță în ceea ce privește timpul de 
execuție la nivelul buclei de simulare depinde de numărul de operații aritmetice ce vor fi 
executate în interiorul buclei de simulare. Se recomandă păstrarea în interiorul buclei de 
simulare numai a codului ce trebuie executat la fiecare pas al simulării. Trebuie evitată 
păstrarea in interiorul acestor bucle a operațiilor între constante.  De asemenea, datorită 
particularităților de implementare, trebuie evitată utilizarea operațiilor aritmetice de tip 
împărțire, acolo unde este posibil. 

• migrarea de la aritmetica ce utilizează Single floating point (SGL) spre cea Fixed Point (FXP) - 
motivul principal pentru această decizie fiind legat de reducerea resurselor utilizate. Este de 
asemenea posibil ca aplicația să necesite o precizie superioară celei asigurate de 
reprezentarea SGL. Dezavantajul reprezentării FXP este legat de saturarea datelor sau 
pierderea de precizie prin trunchiere.  Se recomandă rularea unor teste inițiale la nivel 
desktop şi care vor valida (sau nu) implementarea FXP față de cea SGL. 

• utilizarea strcturilor grafice de tipul SCL (Single Cycle Loop) respectiv pipelining  - atunci când 
codul dezvoltat în interiorul SCL nu poate fi executat într-un singur tact de ceas, operațiile 
aflate în interiorul buclei trebuie supuse optimimizării prin pipelining.  Prin înlocuirea buclelor 
de tip While cu cele de tip SCL se realizează un control superior al execuției datelor în 
interiorul buclelor. 

• echilibrarea implementării la nivel FPGA între LUT și DSP - operațiile aritmetice în interiorul 
cipului FPGA pot fi implementate folosind LUT sau DSP. Implementarea funcțiilor aritmetice 
ordinare se realizează prin intermediul LUT. Funcțiile de înaltă perfomanță matematică (High 
Throughput Math) sunt utilizate pentru obținerea de viteze superioare în cazul în care sunt 
executate operație in virgulă fixă (FXP), cel mai adesea implementate utilizând DSP. Blocurile 
DSP in interiorul unităţii FPGA sunt optimizate pentru implementarea structurilor de 
multiplicare și acumulare la viteze foarte mari. 

3.4.3. Programarea grafică pentru sisteme digitale 
LabVIEW FPGA este prevăzut cu un set de funcții dedicate pentru operații matematice, păstrând 
aceeași ușurință de utilizare ca și-n cazul versiunii desktop. Portarea spre FPGA implică înlocuirea 
acestor funcții, adăugând o cantitate relativ redusă de cod grafic suplimentar. Peste aceasta, din punct 
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de vedere al execuției, rularea aplicațiilor pe FPGA nu se aseamănă cu ceea ce se petrece la nivelul 
rulării pe computer PC, prin urmare codul G suferă anumite transformări și modificări, după cum a fost 

prezentat anterior.  

În contrast cu alte platforme de procesare, un pas de simulare de 1 microsecundă sau mai puțin când 
vorbim de implementări pe suport FPGA este relativ ușor de atins, aceste performanțe fiind posibile 
datorită arhitecturii masiv paralele.  Implementarea unui număr din ce în ce mai mare de operații 
aritmetice la nivelul cipului FPGA a devenit mai ușor de atins, facilitate dublată de extinderea familiilor 
de cipuri FPGA, care asigură număr sporit de resurse respectiv I/O. În present, asemenea interfețe 
specializate sunt din ce în ce mai răspândite, fiind prevăzute cu număr mare de periferice de 
conectare (spre exemplu GigabitEthernet, PCIe, USB, etc), dar fără a avea prin definiție un suport 
adecvat interconectării. Prin urmare, această sarcină revine celui ce dezvoltă aplicația, rezultând 
suportul necesar fiecărei interfețe și creând protocolul ce va permite comunicarea cu computerul 
host. Componentele IP ce implementează protocoalele de comunicație standard sunt disponibile pe 
canale comerciale sau open source, dar nu asigură o funcționalitate de nivel înalt dincolo de 

comunicare de bază de tip point-to-point.  

Deoarece scopul acestui sistem este de a distribui și interconecta mai multe echipamente dezvoltate 
în jurul unor cipuri FPGA cu scopul declarant de a modela un motor de inducție, penalizările ce vin în 
urma comunicării echipament la echipament trebuie menținute la cel mai jos nivel posibil. Mai mult, 
sarcina controlului acestor cipuri FPGA independente revine computerului host. Echilibrul cel mai 
consistent între supraîncărcare, latența și rată de transfer pentru un protocol de comunicații standard 
este asigurat de bus-ul PCIe. Cu toate acestea, chiar dacă cel ce dezvoltă aplicația de simulare 
beneficiază de un IP proiectat să asigure stiva de implementare, computerul host tot trebuie să aibă 
un driver adecvat aplicației. Gestionarea sincronizării și comunicării între componentele 

independente, PC şi FPGA-uri, introduc întârzieri suplimentare în finalizarea unei soluții funcționale. 

Limbajele de descriere hardware precum VHDL și Verilog oferă un grad înalt de expresivitate și 
flexibilitate în termeni de dezvoltare la nivel jos a aplicațiilor FPGA. Totuși, atunci când este vorba 
despre proiectarea unei aplicații mai complexe, un nivel mai înalt de abstractizare ar fi mult mai util. 
LabVIEW FPGA asigură infrastructura necesară implementării proiectului cu structuri de nivel înalt care 
permit utilizatorului să aibă doar o scurta întârziere între proiectarea aplicației și implementarea 
acesteia. Uşurinţa în dezvoltarea aplicaţiei are la bază platforma existentă LabVIEW care permite o 

portare mai facilă a codului G existent spre platforma FPGA. 

Blocurile funcționale LabVIEW FPGA pot asigura atât implementarea funcționării pe tip dataflow cît și 
execuția complet paralelă într-un singur ciclu folosind constructii de tipul Single Cycle Loop. Prima 
opțiune permite programatorului să se bazeze pe interconectarea grafică a componentelor de 
execuție, mai precis, să se asigură că fiecare componentă din zona amonte a diagramei este executată 
înaintea celor aflate in aval, cu prețul unor întârzieri ce sunt incluse pentru a se asigura că 
dependențele de date sunt satisfăcute. Această din urmă opțiune permite execuția tuturor nodurilor 
aflate în interiorul unei bucle în același moment de timp, în esență oferind oportunitatea manipulării 
corecte a dependenței datelor. Beneficiul care rezultă este legat de cunoașterea în avans a întârzierilor 
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rezultatelor valide, în special în secțiunile critice din punctul de vedere a timpului de execuție a 
aplicației. Mai departe, o altă zonă interesant de explorat a fost legată de modul în care ne putem 
apropia de aplicația reală, prind divizarea aplicației în module independente, ce rulează distribuit pe 
unităţi FPGA cu resurse reduse. Proiectul inițial a fost dezvoltat pe o structură ce conține mai multe 
bucle rulând în paralel pe același cip Virtex-5, așa că următoarea fază a constat în separarea acestor 
bucle și rularea lor independentă, pe cipuri FPGA diferite. Mai puține resurse, bineînțeles, au adus 
constrângeri suplimentare în ceea ce privește operațiile matematice, etapa de optimizare implicînd în 

acest caz tranziția de la matematică în virgulă mobilă spre cea în virgulă fixă. 

3.4.4. Primul ciclu de optimizare a codului.  Comentarii 
După migrarea codului de pe platforma PC desktop spre FPGA, simularea de timp real a fost rulată cu 
un pas de 10 µs. Pentru exemplificare, a fost ales un fragment de cod grafic care să ilustreze 
optimizările executate și îmbunătățirea de performanță obținută. Fig. 3.54 prezintă parte a modelului 

implementat la nivel FPGA înainte de optimizarea procesului. 

Primul pas al optimizării a constat în mutarea în exteriorul buclei a elementelor de interfață grafică 
pentru control și indicare. Mai departe, acolo unde a fost posibil, operațiile aritmetice de tip împărțire 
şi care consumă consistent resursele, necesitând mai mulți cicli de ceas, au fost înlocuite la rândul lor. 
Un exemplu simplu - în cazul împărțirii cu o constantă, aceasta operație poate fi înlocuită cu una de 

multiplicare cu reversul acelei constante (1/x). 

 
 

Fig.3.54 – Codul grafic FPGA iniţial 
 
Un pas important în procesul de optimizare este dat de înlocuirea buclelor de tip While cu Single Cycle 
Loop, dar în cazul în care logica dezvoltată în interiorul SCL este complexă, frecvenţa de ceas care 
poate fi atinsă respectiv performanța buclei vor fi scăzute. Prin tubularizarea (pipelining) logicii în 
interiorul SCL se pot atinge frecvențe de ceas mai ridicate, respectiv rate de transfer mai înalte. 
Performanțele care pot fi obținute depind de cantitatea de logică plasată între două stagii ale 
pipelining. Un alt aspect legat de utilizarea SCL și optimizarea prin tehnica pipelining privește faptul că 
logica implementată în SCL nu produce valori valide în fiecare ciclu de ceas.  Un flag data enable este 
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propagat de-a lungul stagiilor de pipeline și va indica momentul în care rezultatul logicii implementate 

este valid.  

 
LabVIEW FPGA implementează conceptul de pipelining folosind nodul feedback care stochează date 
de la o iterație a buclei la următoarea. Când operația aritmetică necesită mai mulți cicli de ceas pentru 
efectuarea calculelor, utilizatorul poate preciza nodului de reacţie câți cicli de ceas va fi întârziat 

rezultatul operațiunii care a fost supusă procedurii de pipelining.  

Spre exemplu, fig.3.55 prezintă codul optimizat al abordării din fig.3.54. Prin înlocuirea buclelor While 
cu SCL, combinat cu optimizarea prin pipelining, pasul de simulare a modelului motorului a fost redus 

de la 10 µs la mai puțin 1 µs, în timp ce buclele SCL au fost operate la o frecvență de bază de 40 MHz. 

Utilizarea resurselor a fost substanțial redusă prin evitarea utilizării funcțiilor care sunt implementate 

ineficient la nivel FPGA, respectiv prin modificarea reprezentării datelor de la tipul SGL la FXP.  

Tabelul IV prezintă utilizarea resurselor FPGA aferente modelului de motor de inducţie utilizând 

reprezentarea SGL raportată la FXP. 

Tabel IV. Utilizarea Resurselor FPGA pentru Modelul Motorului 
 

Resource Type SGL FXP 
Total Slices 9996 4173 
Slice Registers 18972 7174 
Slice LUTs 27821 10903 
DSP48s 30 64 

 

 
3.4.4.1. Exemplu de aplicație 
Pentru a ilustra cum poate fi implementată simularea de timp real a unui astfel de sistem electric, s-a 
ales o aplicație ce are la bază un motor de inducție.  Sistemul HiL a fost implementat după cum 

urmează: 

 
 

Fig.3.55 – Codul grafic FPGA optimizat 
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Fig.3.56 – Arhitectura sistemului HiL pentru MI 

 
• Modul/Interfaţă de control - 

implementează controlul de 
viteză al motorului, respectiv 
algoritmul de control al 
invertorului de putere.  Cele 
două secvențe de control sunt  
rulate pe echipamentul NI 
Single Board RIO GPIC (General 
Purpose Inverter Controller), 
fiind în fapt o abordare dedicată 
pentru dezvoltarea şi testarea 
de aplicaţii în electronica de 
putere, partea funcţională a 
prototipurilor fiind 
implementată prin programare 
grafică în LabVIEW FPGA. 

• Modul Proces - implementează modelul motorului, respectiv algoritmul de orientare după 
câmp al maşinii de inducţie. Echipamentul folosit este compus dintr-un sistem PXI scare 
cuprinde următoarel: şasiu NI PXIe – 1071, controller NI PXIe-8115 şi interfaţă 
multifuncţională NI PXI – 7854R. 

• Analizor/Înregistrator de date - formele de undă ce provin de la modulul/ interfața de control 
sunt transferate la nivel computer host și prezentate utilizatorului prin intermediul panoului 
frontal,  după cum se observă în fig. 3.58. 

 
 

Fig.3.57 –  Panoul Frontal al aplicaţiei HIL pentru  
Controlul Maşinii de Inducţie 
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În fig. 3.59 se poate observa ansamblul de echipamente folosit pentru implementarea și testarea 
aplicației de simulare în timp real a mașinii de inducție. Sistemul de simulare descris utilizează eficient 
capacităţile de intrare/ieşire a interfeţelor. O particularitate ce-l apropie de sistemele reale este lipsa 
sincronizării între diferitele componente ale HiL, fiecare modul de program fiind rulat la o viteză 

diferită, similar cu ceea ce se întâmplă în practică.  

 
 

Fig.3.58 – Echipamentele aplicaţiei HIL  
pentru Controlul Maşinii de Inducţie 

 

Fig.3.59 – Ansamblul myRIO utilizat pentru simularea în timp real a MI 
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În cele ce urmează, atenţia studiului se îndreaptă mai adânc spre eficientizarea procesului, cu scopul 

declarat de a identifica platforma minimală care suportă rularea modelului maşinii de inducţie.  

3.4.5. Al doilea ciclu de optimizare al modelului MI.  
În a doua parte a studiului, au fost vizate mai multe direcţii de abordare care vizează atingerea unui 
punct optim la intersecţia curbei de cost a echipamentului ce permite rularea modelului analitic al 

maşinii de inducţie, respectiv a curbei performanţei de calcul a sistemului cu FPGA. 

 

 
a. b. 

 
c. 
 

Fig.3.60 – Etapele transformării codului grafic reprezentând multiplicarea vectorilor de stare ai modelului MI 
în vederea rulării acestora pe FPGA 

a. Cod original ce rulează pe Desktop PC 
b. Înlocuirea multiplicării de matrice cu bucle For imbricate 

c. Cod adaptat rulării pe FPGA utilizând matrice unidimensionale (vectori) 



90 
 

3.4.5.1. Ipoteze şi cerinţe 
Legat de performanţa de calcul, studiul a vizat mai multe componente: 

• Dimensiunea aplicaţiei de simulare/implementare a modelului MI din perspectiva 
reprezentării datelor la nivelui FPGA, Single Point SGL, respectiv Fixed Point FXP 

o Complexitatea algoritmului de calcul, respectiv constrângerile apărute în urma 
utilizării modului de reprezentare a datelor 

o Utilizarea eficientă a resurselor FPGA, prin alegerea judicioasă a dimensiunii mantisei 
şi exponentului în cazul reprezentării în FXP, cu impact direct asupra numărului de 
DSP-uri, memoriei şi slice-urilor utilizate în design-ul respectiv 

• Analiza acurateţei de calcul prin prisma modificării reprezentării datelor în FXP (dimensiuni 
diferite pentru mantisă şi exponent), respectiv stabilitatea algoritmului în corelaţie cu 
propagarea erorilor 

• Metodele de integrare numerică alese pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii diferenţiale 
liniare de ordinul întâi, care constituie modelul maşinii de inducţie. Pentru simplitate, 
fenomenul de saturaţie magnetică a fost ignorat, comportamentul maşinii fiiind considerat 
liniar. Referitor la cele două metode de integrare numerică considerate (RK4 vs Euler I), în [25] 
se afirmă, într-o paralelă amuzantă cu jocul de hochei şi parafrazând o celebritate în domeniu, 
Wayne Gretzky: Euler skates to where the puck is; Runge-Kutta skates to where the puck is 
going to be. , în traducere „Euler se îndreaptă (patinează – ad literam în limba engleză) spre 
poziţia pucului, în timp ce RK patinează spre poziţia unde pucul va fi”.  

• Funcţiile matematice la nivel FPGA alese pentru implementarea matematică a modelului, mai 
specific funcţii de bază ale paletei FPGA în raport cu funcţii HLS (High Level Synthesis). Această 

alegere are la rândul său influenţă asupra resurselor cipului FPGA utilizat. 

3.4.5.2. Platforma de dezvoltare 
Echipamentul folosit la testare şi implementare este dat de soluţia NI myRIO, având în vedere în 
primul rând că reprezintă varianta cea mai accesibilă pentru această investigaţie din punct de vedere 
al raportului performanţe/cost, şi, nu în ultimul rând, datorită faptului că acest echipament este 
proiectat şi realizat special pentru mediul academic, îndeobşte studenţi. NI myRIO este realizat în jurul 
unui System-on-Chip Zynq-7010 dezvoltat de Xilinx, având în interior un microcontroller dual-core 
ARM® Cortex™-A9, respectiv o soluţie FPGA Xilinx, seria 7, care este conectat în exterior spre o 
varietate de resurse ce satisfac o gamă largă de aplicaţii în educaţia ştiinţifică, respectiv inginerească, 
anume 10 AI, 6 AO, canale audio stânga-dreapta, 40 linii digitale I/O (SPI, I2C, PWM, encoder), plus un 

accelerometru de trei axe, amplasat pe placa de bază a myRIO.  

3.4.5.3. Implementarea modelului MI pe platforma myRIO 
Luând ca reper soluţia dezvoltată pe platforma PXI în conjuncţie cu plăcile RIO (seria R, respectiv 
FlexRIO), s-a pornit de la modelul MI realizat pe desktop PC, migrând întreaga soluţie spre 
myRIO/FPGA prin acoperirea următorilor paşi ceruţi de particularităţile de execuţie a VI-urilor ce 

rulează pe acest echipament: 
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• LabVIEW FPGA nu suportă manipularea de matrice bidemensionale, prin urmare a fost 
necesară implementarea de alternative, adresând astfel necesităţile de calcul ridicate de 
rezolvarea ODE prin metoda Euler: 

o Echivalarea cu matrice unidimensionale incluse în ciclul For, după cum se observă în 
fig. 3.60.b. 

o Înlocuirea matricii bidimensionale cu un vector de cluster de vectori, fig. 3.60.c 

• Gestionarea utilizării funcţiei sinus la nivel FPGA, care presupune o serie de limitări de calcul. 
Ca alternativă, s-a optat pentru utilizarea de LUT (look-up tables) care conţin datele de 
excitaţie (alimentarea motorului) 

• Evitarea operaţiei aritmetice de împărţire, solicitantă la nivel FPGA şi înlocuirea acesteia cu 
operaţia de înmulţire, acolo unde a fost posibil 

• Reducerea footprint-ului aplicaţiei prin evitarea operaţiilor aritmetice între constante 

• Înlocuirea funcţiilor aritmetice, respectiv trignometrice cu echivalentul lor HLS (High Level 
Synthesis), obţinând un plus de perfromanţă, fig. 3.61. 

 

 
 

Fig.3.61 – Implementarea la nivel FPGA a modelului MI utilizând funcţii HLS, respectiv array de cluster-e 
 

În ceea ce priveşte implementarea modelului maşinii de inducţie care soluţionează rezolvarea 
sistemului de ecuaţii diferenţiale prin metoda Runge-Kutta de ordinul 4, au apărut o serie de 

constrângeri suplimentare datorate algoritmului matematic.  

Aparent, prin algoritmul matematic mai puţin sofisticat, ne-am aştepta ca RK4 să aducă o 
implementare uşor mai convenabilă din punctul de vedere al utilizării resurselor, ipoteză care însă nu a 

fost confirmată.  

Într-o primă fază ce a fost dezvoltată pe desktop PC, s-a optat pentru o metodă de parsing a sistemului 

de ecuaţii, utilizând o structură specifică LabVIEW, numită Formula Node, fig. 3.62. 
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Fig.3.62 – Implementarea literală a ecuaţiilor MI în vederea rezolvării ODE prin RK4 
 

Structura din fig.3.62, utilizată repetitiv (nu neapărat recursiv în faza iniţială), a condus la diagrama din 
fig.3.63, care în fapt reprezintă rezolvarea modelului, cu avantajul evident al utilizării de operaţii 

aritmetice simple, evitând procesarea de matrice, ca în cazul Euler ordinul I.  

 

 
 

Fig.3.63 – Rezolvarea modelului MI prin RK4, varianta Desktop PC 
 
 

În mod evident, primul obstacol întampinat la portarea spre FPGA a fost dat de structura Formula 
Node, care a trebuit înlocuită cu echivalentul discret ce utilizează aritmetica simplă.  

Mai departe, s-a optat pentru o abordare mai dezvoltată de parsare, care a implicat codificarea 
operaţiilor matematice, ceea ce a permis implementarea elegantă şi eficientă a modelului, după cum 
se poate observa în fig. 3.64. 
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Fig.3.64 – Rezolvarea modelului MI prin RK4 cu suport HLS, varianta FPGA, suport myRIO 
 

Odată ce ambele variante de rezolvare a ODE ce reprezintă modelul MI au fost implementate, s-a 
procedat la testarea performanţelor celor două module SW, cu aplecare asupra reprezentării datelor 

în virgulă fixă. 

 

 
 

Fig.3.65 – Rezolvarea modelului MI prin Euler, varianta FPGA, suport myRIO 
 
 

La utilizarea Euler ord. I, s-au avut în vedere două cazuri, după cum poate fi observat în fig. 3.66, 
ilustrative din punctul de vedere al utilizării resurselor FPGA pentru design-ul menţionat anterior. 

Se impune o precizare ce vizează o altă etapă a optimizării şi care e legată de execuţia operaţiilor 
aritmetice simple. La efectuarea unei înmulţiri spre exemplu, pentru păstrarea aceloraşi caracteristici 
de acurateţe, rezultatul operaţiei va fi reprezentat pe un număr mai mare de biţi, care coincide cu 
suma numărului de biţi aferenţi operanzilor. Într-o succesiune de astfel de operaţii, rezultatul final ar 
ajunge să fie reprezentat într-o manieră ce ar solicita intensiv FPGA-ul, astfel că s-a impus un 
compromis dat de limitarea/trunchierea reprezentării, care afectează într-o măsură minimală calitatea 

procesului de simulare. 
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a.  b.  

Fig.3.66 – Reprezentarea datelor în virgulă fixă, FXP, cu valoarea aferentă a exponentului 
 
 

3.4.5.4. Rezultate. Interpretare şi Comentarii 
Modul de utilizare a resurselor FPGA pentru cele două cazuri menţionate este indicat în tabelul V, 
unde se observă o înjumătaţire a numărului DSP-urilor pentru reprezentarea pe 25 biţi a variabilelor, 
având întregul/exponentul pe 10 biţi, comparativ cu varianta pe 32 biţi. De asemenea, pentru restul 
parametrilor furnizaţi de modulul LabVIEW FPGA în urma terminării procesului de sintetizare a 

designul-ui, se remarcă uşoare scăderi, care în fapt sunt o măsură a optimizării aplicaţiei de simulare: 

 
Tabel V – Utilizarea resurselor FPGA pentru cip-ul Zynq 7010/myRIO, model MI, Euler ord.I  

 
FXP <±,25,10> 

 
FXP <±,32,16> 

   
 

Comparativ cu rezolvarea ODE prin Euler ord.I, varianta RK4 aduce o creştere a numărului de slice-uri 
utilizate, cca. 20%, respectiv a numărului de LUT, aprox 30%. Memoria RAM, respectiv DPS-uri, apar a 

fi utilizate într-o măsură mai mare.  
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Fig.3.67 – Rezolvarea modelului MI prin RK4 cu HLS, varianta FPGA, suport myRIO 
 

Tabel VI – Utilizarea resurselor FPGA pentru cip-ul Zynq 7010/myRIO, model MI, RK4 
 

FXP <±,32,16> 

 
 

 
Studiul poate fi completat şi cu o analiză a cerinţelor/constrângerilor de timp, respectiv măsura în care 
se poate realiza overclocking.  

Din punct de vedere a obiectivului urmărit, anume condensarea şi optimizarea codului aferent 
modelului maşinii de inducţie astfel încât design-ul FPGA aferent să poată fi rulat pe echipamentul 
myRIO, acesta a fost îndeplinit cu prisosinţă. În acest fel se deschid o serie de posibilităţi atractive de 
implementare de sisteme HiL mai puţin solicitante din din punct de vedere a resurselor necesare, dar 
foarte convenabile din unghiul costurilor, respectiv eforturilor de implementare. Aplicaţiile vizate sunt 

în zona auto, smart grid, electronică de putere, ca să enumerăm doar o mică parte a acestora.  
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3.4.6. Consideraţii finale asupra simulării de timp real 
Utilizarea sistemelor digitale de proiectare a aplicațiilor complexe de simulare ridică o serie de 
dificultăți datorită limitărilor arhitecturale în termeni de resurse (memorii, mod de calcul - în principal 
reprezentare în virgulă fixă a datelor deoarece reprezentarea în virgulă mobilă necesită efort 
suplimentar din partea cipului FPGA), la care se adaugă sarcina suplimentară a comunicării de date cu 
computerul PC folosit pentru vizualizarea grafică a datelor relevante din sistem.  
 
Deși codul grafic G ajută utilizatorul într-o înțelegere mai bună algoritmilor matematici, eficiența 
utilizării tehnologiilor FPGA necesită tehnici dedicate (pipelining, Single Cycle Loop, acces partajat la 
memorie, etc.) pentru a satisface așteptările legate de execuție. Odată ce aceste constrângeri au fost 
însușite și luate în considerare în aplicația de simulare, întregul efort de portare a necesitat doar șase 
săptămâni de muncă/om. 
 
Dezvoltările ulterioare pot considera alte modele computaționale având ca scop îmbunătățirea vitezei 
de procesare la diferite nivele (motor și invertor/control), explorând de asemenea eficiența 
algoritmilor de estimare a vitezei. O atenție specială va fi acordată operațiilor in virgulă fixă și mobilă 
pentru a determina raportul optim între precizie și efort de calcul. 
 
Soluţiile abordate servesc ca platformă de încercare pentru diferite strategii de control la nivel de 
electronică de putere, facilitând cercetări ulterioare care au ca scop apropierea de sistemele reale. 
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4. Concluzii 
 
Lucrarea de faţă surprinde aspectele mai importante ale evoluţiei profesionale a candidatului, fără a 
încerca să fie o abordare exhaustivă. Cei 25 ani în universitate, respectiv în industrie, sunt marcaţi de 
rezultate care vin ca rodul unei educaţii solide primite la Liceul Emil Racoviţă din Cluj, respectiv 
Institutul Politehnic Cluj (devenit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). 

Parcursul său profesional este simbiotic legat de compania National Instruments, relaţie care începe în 
1993 şi care fructifică în continuare. Corolarul acestei interacţiuni a dus la plasarea României ca reper 
important pe harta mondială a industriei de instrumentaţie, toate acestea derulându-se pe mai bine 
de două decade, într-un context economic dificil, marcat de crize ce se împletesc cu progrese 

tehnologice remarcabile. 

În ceea ce priveşte cercetarea academică, experienţa în engineering, management şi leadership, 

respectiv activitate didactică, datele de mai jos reprezintă sintetic realizările până în prezent: 

• 6 cărţi cu profil ştiinţific, din care 3 ca prim autor 

• 2 brevete acordate în Statele Unite 

• Peste 100 articole ştiinţifice, din care: 
o 20 articole în reviste cotate ISI şi ISI Proceedings 
o 21 articole în alte publicaţii, indexate BDI 

• Un număr de 100 citări unice care exclud autocitări, identificate în ISI Thomson Reuters - Web 
of Knowledge, Scopus, Google Scholar, MS Academic, IEEEXplore 

• 5 contracte de cercetare naţionale, câştigate prin competiţie, în care autorul a fost director  

 

4.1. What’s next 
Dinamica industrială a ultimilor ani, în ciuda sincopelor relativ ciclice, aduce oportunităţi de business şi 
de cercetare fără precedent. Revoluţia digitală în proiectarea şi utilizarea maşinilor electrice şi 
sistemelor electromecanice în general, capată un nou impuls prin ceea ce Internet of Things (IoT) 

reprezintă.  

Specific, este vorba în primul rând despre conectare şi conexiuni, despre echipamente care vorbesc 
între ele, datele pe care aceste echipamente le generează, respectiv modul în care ştim să le accesăm 
şi interpretăm, ubicuitatea acestor informaţii din perspectiva localizării utilizatorulu şi mai ales, al 

accesului în timp real la informaţie de calitate.  
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Departamentul de Maşini şi Acţionări Electrice, respectiv National instruments Romania, oferă un 
cadru propice pentru implementarea şi susţinerea proiecte de cercetăre ce au în vedere, printre 

altele: 

• implementarea de noi modele computaţionale pentru maşinile electrice în sisteme de 
acţionare complexe, utilizând o tehnologie nou intodusă, Multirate Diagram, care face mai 
intuitivă Procesarea Digitală de Semnal (DSP);   

• optimizarea extremă a implementării modelelor analitice ale maşinilor electrice, luând în 
considerare noile tehnologii care apar în programarea grafică a unitaţilor FPGA-urilor. Atenţia 
este îndreptată asupra modului de reprezentare şi procesare a datelor; 

• dezvoltarea de sisteme de simulare de timp real distribuite pe baza noilor dezvoltări în zona 
XiL, ca precursoare ale implementărilor IoT; 

• studiul influenţei pe care tehnologiile de comunicţii 5G le aduc în domeniul sistemelor 
autonome, distribute şi interactive; 

• smart grid, micro smart grid, reţele de surse de energie regenerabile interconectate, cu 
topologii dinamice în virtutea oportunităţilor aduse de reţele senzitive temporal; 

• studii şi cercetări ale beneficiilor implementării de sisteme de monitorizare cu realitate 

augmentată în domeniul mentenanţei sistemelor electromecanice; 

Pe linie educativă, se va insista pe dezvoltarea laboratoarelor create de candidat în cadrul UTCN 
(Control Secvenţial, NI Innovation Lab), respectiv laboratorul de Project Management, ca platforme 
didactice pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Prin grija autorului, începând cu anul 2012, UTCN 
este beneficiara unei donaţii de software de tip LabVIEW Campus License din partea National 

Instruments, licenţă ce este reînnoită anual.  
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