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Rezumat 

 

În cadrul tezei de abilitare cu titlul “Realizări ştiinţifice ȋn domeniul modelării, 

simulării şi controlului proceselor industriale” sunt prezentate principalele rezultate ale 

cercetării pe care le-am obţinut ȋn domeniul menţionat după finalizarea studiilor doctorale, ȋn 

anul 2010, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În această perioadă, deşi am abordat 

mai multe domenii de cercetare, cele mai multe realizări le-am obţinut ȋn domeniul 

conducerii proceselor industriale. În teza de abilitare au fost expuse rezultatele cercetării prin 

abordarea a patru subdomenii ale acestuia, subdomenii considerate principale. Rezultatele 

cercetării s-au materializat prin publicarea de lucrări ştiinţifice ȋn cadrul unor reviste de 

specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI şi BDI, respectiv ȋntr-un număr mare de 

lucrări ştiinţifice susţinute ȋn cadrul unor conferinţe internaţionale de prestigiu. De asemenea, 

am participat atât ca director, cât şi ca membru ȋn cadrul mai multor contracte de cercetare 

câştigate prin competiţie naţională sau prin competiţie internă organizată de Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. Teza de abilitare este structurată pe 7 capitole. 

În primul capitol sunt prezentate realizările obţinute ȋn cariera profesională. Este 

expusă evoluţia mea personală pe plan academic, sunt expuse principalele domenii de 

cercetare pe care le-am abordat şi sunt enumerate alte realizări profesionale pe care le 

consider relevante. 

În cel de-al doilea capitol al tezei de abilitare se realizează un rezumat al tezei de 

doctorat. În cadrul rezumatului sunt menţionate principalele realizări ştiinţifice obţinute pe 

perioada studiilor doctorale. Acest capitol care conţine practic detalierea temei de doctorat 

abordate a fost introdus ȋn teza de abilitare cu scopul realizării unei baze de informaţii care să 

facă posibilă detalierea rezultatelor cercetării aferente temei tezei de doctorat obţinute ulterior 

susţinerii acesteia. De asemenea, prezenţa acestui rezumat ȋn teza de abilitare oferă 

posibilitatea disocierii clare a rezultatelor cercetării obţinute ȋnainte, respectiv după susţinerea 

tezei de doctorat. 

  În cel de-al treilea capitol al tezei de abilitare sunt prezentate rezultatele ştiinţifice 

obţinute ȋn domeniul tezei de doctorat, după finalizarea studiilor doctorale cu scopul de a 

evidenţia continuarea cercetărilor ȋn domeniul acesteia. În acest capitol s-a abordat problema 

modelării, simulării şi controlului proceselor tehnologice aferente unui cuptor industrial cu 

vatră rotitoare, subiect care este considerat primul subdomeniu principal abordat din cadrul 

domeniului conducerii proceselor industriale. În contextul expus, s-a abordat atât problema 
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automatizării proceselor termice aferente cuptorului, cât şi a automatizării sistemului de 

deservire al acestuia. Datorită importanţei temei mai sus menţionate, prin legătura cu 

domeniul tezei de doctorat, ȋn cadrul acestui capitol au fost expuse mai multe detalii 

referitoare la aparatul matematic utilizat, respectiv la simulările efectuate.   

Al doilea subdomeniu principal abordat, domeniul modelării, simulării şi controlului 

proceselor de neutralizare a apelor reziduale este prezentat ȋn capitolul al patrulea al tezei de 

abilitare. Sunt expuse principalele strategii de modelare ale acestui tip de procese. De 

asemenea, pe baza fiecărui tip de model matematic obţinut se propun structuri de reglare de 

diverse complexităţi. În finalul capitolului este prezentată o posibilitate pentru controlul 

neuronal al valorii pH-ului ȋn bazinele sistemului de neutralizare.   

În al cincilea capitol al tezei este tratat al treilea subdomeniu principal şi anume 

subdomeniul modelării, simulării şi controlului procesului tehnologic de ȋncălzire a emulsiei 

de bitum. Modelul matematic al acestui proces este determinat ţinându-se cont de variaţia 

temperaturii ȋn volumul bazinului ȋn care emulsia de bitum este depozitată. Structura de 

reglare a temperaturii emulsiei de bitum propusă ȋn acest capitol oferă posibilitatea 

controlului temperaturii ȋn diferite puncte ale bazinului. În cadrul acestui capitol s-au 

prezentat şi două simulări 3D ȋn raport cu ambele variabile independente care apar ȋn 

funcţionarea procesului.  

Realizările ştiinţifice aferente celui de-al patrulea subdomeniu considerat principal, 

domeniul modelării, simulării şi controlului proceselor de separare izotopică, sunt expuse ȋn 

cel de-al şaselea capitol al tezei de abilitare. În cadrul acestui capitol se propune un model 

matematic cu parametri distribuiţi care reproduce cu fidelitate funcţionarea procesului 

tehnologic de separare izotopică. Ca şi studiu de caz, se consideră o coloană de separare a 

izotopului 13C prin schimb chimic dioxid de carbon (CO2) – carbamat. De asemenea, se 

prezintă câteva posibilităţi de control avansat al concentraţiei acestui izotop.  

Ultimul capitol este capitolul de concluzii ȋn cadrul căruia se prezintă şi câte direcţii 

de cercetare pe care doresc să le abordez ȋn viitor. 

Toate cele patru tipuri de procese tehnologice abordate reprezintă procese cu 

parametri distribuiţi. În acest context, ȋn teza de abilitare se evidenţiază şi realizările 

ştiinţifice dintr-un alt domeniu ȋn care activez şi anume domeniul modelării, simulării şi 

controlului proceselor cu parametri distribuiţi. Un aspect important ȋn cadrul activităţilor de 

cercetare a fost utilizarea şi perfecţionarea metodei de modelare bazată pe matricea 

derivatelor parţiale a vectorului de stare (Mdpx), asociată cu serii Taylor.   
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Abstract 

 

Within the Habilitation Thesis entitled "Scientific achievements in the field of 

modeling, simulation and control of industrial processes", the main results of the research 

activity obtained after the graduation of the PhD studies, in 2010, at the Technical University 

of Cluj- Napoca, are presented. During this period, although I approached several areas of 

research, most achievements were in the field of industrial process control. In the Habilitation 

Thesis, the research results were presented by approaching four main subdomains of this field. 

The results of the research have been materialized through the publication of scientific papers 

in ISI and BDI international specialized journals and in a large number of scientific papers 

presented in prestigious international conferences. I also participated, either as manager or as 

member in several research projects won by national competition or by internal competition 

organized by Technical University of Cluj-Napoca. The Habilitation Thesis is structured in 7 

chapters. 

In the first chapter, the achievements obtained in the professional career are presented. 

My personal development in the academic field is presented, the main areas of research are 

outlined and other professional achievements that I consider relevant are listed.  

In the second chapter of the Habilitation Thesis a summary of the PhD thesis is 

presented. In the summary the main scientific achievements obtained during the PhD studies 

are mentioned. This chapter, in which is presented in a detailed manner the approach of PhD 

theme, has the goal of providing an information base which contains the post graduation 

research results related to the topic of the PhD thesis. Also, this summary within the 

Habilitation Thesis offers the possibility of clearly dissociating the results of the research 

obtained before and after the PhD graduation. 

In the third chapter of the Habilitation Thesis the scientific results obtained in the field 

of PhD thesis, after graduation the PhD studies, are presented in order to highlight the 

continuity of the research in this field. Within this chapter, the modeling, simulation and 

control of the technological processes related to a rotary-hearth furnace is presented, subject 

which is considered the first main subdomain in the field of industrial process control. In the 

presented context, both automation of the furnace thermal processes and automation of its 

servicing system were approached. Due to the importance of the above mentioned topic, 

through the connection with the field of PhD thesis, within this chapter more details regarding 

the mathematical approach, respectively regarding the performed simulations were presented. 
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The second main subdomain is represented by modeling, simulation and control of 

wastewater neutralization processes, subdomain which is presented in the fourth chapter of 

the Habilitation Thesis. The main modeling strategies for this type of processes are outlined. 

Also, based on each obtained type of mathematical model, control structures of various 

complexities are proposed. At the end of the chapter, an approach based on the neural control 

of the pH value in the neutralizing tanks, is presented. 

In the fifth chapter of the Habilitation Thesis, the third main subdomain is presented, 

more precisely the modeling, simulation and control of the technological process of heating 

the bitumen emulsion. The mathematical model of this process is determined taking into 

consideration the temperature variation in the volume of the tank in which the bitumen 

emulsion is stored. The proposed bitumen emulsion temperature control system provides the 

possibility of controlling the temperature in different points of the tank. Within this chapter 

two 3D simulations in relation with the two independent variables that appear in the process 

work, are presented. 

The scientific achievements of the fourth subdomain, the subdomain of modeling, 

simulation and control of isotope separation processes are exposed in the sixth chapter of the 

Habilitation Thesis. In this chapter, a mathematical distributed parameter model which 

reproduces with high accuracy the isotope separation process work is proposed. As a case 

study, an isotope separation column for 13C separation through CO2 – carbamat chemical 

exchange is considered. Several possibilities for advanced control of the concentration of this 

isotope are presented.  

The last chapter is the chapter of conclusions, which also presents some research 

directions that I want to approach in the future. 

All four types of approached technological processes are processes with distributed 

parameters. In this context, the scientific achievements in another field I operate, more 

precisely the field of modeling, simulation and control of distributed parameter processes are 

highlighted. An important aspect of the research activities was the use and the refinement of 

the modeling-simulation method based on the matrix of partial derivatives of the state vector 

(Mdpx), associated with Taylor series. 

 

 



Teză de Abilitare                                                                                                   Mureşan Vlad 
 

1 
 

 

1. Rezultate obţinute în cariera profesională 

 

Activitatea mea profesională s-a desfăşurat în cadrul Departamentului de Automatică 

din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică şi Calculatoare. 

De-a lungul carierei mele universitare am participat la activităţi cu caracter didactic, ştiinţific, 

de cercetare sau de colaborare cu alte instituţii şi firme din domeniul industrial. 

 

 Studiile pe care le-am urmat sunt:  

      Studii universitare:  

2002-2007 – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Automatică şi Calculatoare, secţia Automatică – absolvită cu nota 10 la 

examenul de licenţă. 

      Studii postuniversitare:  

2007-2009 – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Automatică şi Calculatoare  – studii masterale absolvite cu diplomă de 

master în domeniul „Controlul avansat al proceselor”;  

2007-2010 – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Automatică şi Calculatoare am obţinut – studii doctorale absolvite cu 

diplomă de Doctor în domeniul „Ingineria Sistemelor”, cu lucrarea 

„Controlul proceselor metalurgice de producere a ţevilor din oţel fără 

sudură. Aplicaţie în cadrul firmei Tenaris Silcotub Zalău”, conducător 

ştiinţific prof. dr. ing. Mihail Abrudean, data susţinerii tezei – 10 iulie 

2010, confirmare prin ordinul ministrului educaţiei nr. 5729/24.11.2010.    

 

 Sumarul activităţii pe care am desfăşurat-o ȋn mediul academic este: 

       Ȋncepând cu luna februarie 2008 am ocupat postul de preparator la 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare, Departamentul de Automatică. Ca activitate didactică, am 

efectuat lucrări de laborator la disciplinele „Conducerea proceselor 

industriale”, „Electronică industrială” şi „Teoria sistemelor şi 

automatizări”, respectiv lucrări de proiect la disciplinele „Conducerea 

proceselor industriale” şi „Conducerea avansată a proceselor 
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neconvenţionale”. De asemenea am efectuat aplicaţii la disciplinele 

„Control inteligent” şi „Sisteme inteligente”. 

      Am fost promovat ca şef de lucrări ȋn luna octombrie 2011 în cadrul 

departamentului anterior menţionat. Ca activitate didactică, am predat 

cursuri la disciplinele: „Conducerea proceselor industriale – engleză”, 

„Control inteligent”, „Electronică industrială” şi „Teoria sistemelor şi 

automatizări – atât în limba română cât şi în limba engleză”, lucrări de 

proiect la disciplinele „Conducerea proceselor industriale – engleză” şi 

„Conducerea avansată a proceselor neconvenţionale”, aplicaţii la disciplina 

“Control inteligent”, respectiv ore de laborator la disciplinele „Conducerea 

proceselor industriale”, „Electronică industrială” şi „Teoria sistemelor şi 

automatizări”.    

      Din luna octombrie 2014 sunt angajat conferenţiar ȋn departamentul de 

Automatică. Ca activitate didactică, am predat cursuri la disciplinele: 

„Conducerea proceselor industriale – engleză”, „Control inteligent”, 

„Electronică industrială”, „Teoria sistemelor şi automatizări – atât în limba 

română cât şi în limba engleză”, „Echipamente de automatizare hidro-

pneumatice” şi „Sisteme de fabricaţie integrată”, lucrări de proiect la 

disciplinele „Conducerea proceselor industriale – atât în limba română cât 

şi în limba engleză” şi „Conducerea avansată a proceselor 

neconvenţionale”, aplicaţii la disciplina „Control inteligent”, respectiv ore 

de laborator la disciplinele „Conducerea proceselor industriale”, 

„Electronică industrială”, „Teoria sistemelor şi automatizări”, 

„Echipamente de automatizare hidro-pneumatice” şi „Sisteme de fabricaţie 

integrată” .  

      În anul 2016 am fost ales ca membru ȋn Senatul Universităţii, membru 

ȋn Consiliul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi membru ȋn 

Consiliul Departamentului de Automatică. De asemenea, ȋn anul 2016, am 

fost numit ȋn Consiliul Cercetării Știinţifice al Universităţii. Particip ca şi 

referent în comisiile de susţinere publică a tezelor de doctorat (ȋn ţară şi ȋn 

străinătate (Versailles – septembrie 2016)) şi ȋn comisiile de promovare a 

cadrelor didactice (conferenţiar, şef de lucrări, asistent). Pe parcursul 

carierei, am fost implicat în activităţi în folosul comunităţii academice 
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precum: membru şi membru coordonator ȋn mai multe echipe de 

Acreditare a specializărilor Facultăţii, membru în comisia de admitere, 

promovarea Universităţii, membru în comisia electorală pentru alegerea 

membrilor Consiliului Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi Senat, 

membru în comisia de desfăşurare a practicii de vară a studenţilor, 

membru în comitetele de organizare a conferinţelor din domeniul 

„Ingineriei sistemelor” (AQTR 2010, 2012, 2014, 2016, ICPS 2013), 

membru în organizaţia profesională Societatea Română de Automatică şi 

Informatică Tehnică – SRAIT şi chairman în cadrul unor sesiuni de 

prezentări a lucrărilor la unele din conferinţele la care am participat 

(AQTR (Cluj-Napoca) 2010, 2012, 2014, SACI (Timişoara, 2013), ICPS 

(Cluj-Napoca, 2013), ICINCO (Viena, 2014), OPTIROB (Jupiter)2016, 

2017).  

      Sunt autor sau coautor a 5 cărţi/capitole de cărţi, una publicată în 

editura Springer, 4 publicate în edituri recunoscute cu ISBN. Sunt autorul 

unui îndrumător de laborator cu titlul: „Conducerea proceselor            

industriale – Ȋndrumător de laborator” şi a unui curs didactic cu titlul 

„Conducerea proceselor industriale – Curs didactic”. De asemenea, sunt 

autor sau coautor a 11 articole în reviste de specialitate de prestigiu din 

domeniul automaticii şi autor sau coautor a 83 articole prezentate în cadrul 

unor conferinţe naţionale sau internaţionale din domeniul automaticii din 

care 37 ISI, 46 BDI şi 4 neindexate. 22 din lucrările mele au fost citate de 

53 ori dintre care 5 în articole din reviste ISI cu IF, 27 în articole publicate 

în conferinţe ISI Proceedings, 5 în reviste indexate BDI, respectiv 16 

articole publicate în conferinţe BDI. De-alungul carierei profesionale am 

fost directorul mai multor proiecte de cercetare câştigate în competiţie: 

proiect nr. 339/2008 de tip BD cu titlul „Controlul avansat al proceselor 

metalurgice de producere a ţevilor de oţel fără sudură. Aplicaţie în cadrul 

firmei Tenaris Silcotub Zalău”, valoare 54000 Lei, perioada 2008-2010, 

acordat de către CNCSIS; proiect nr. 75CI/2017 de tip Cec de Inovare cu 

titlul „Modul embedded pentru controlul avansat al presiunii ȋn spaţii 

protejate”, valoare 50000 Lei, perioada august-decembrie 2017, acordat de 

către UEFISCDI; proiect nr. 30104/2014 cu titlul „Dezvoltarea unui 

echipament pentru chimio–hipertermie prin paradigma cyber–physical 
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systems, folosind tehnici avansate de modelare”, valoare de 30000 Lei, 

perioada 2014-2015, acordat de către Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca; proiect nr. 14411/17.06.2016 cu titlul: „Simularea curbei de 

revenire, proces metalografic”, valoare 82500 Lei, perioada 2016-2017), 

acordat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ȋn colaborare cu 

compania Tenaris Silcotub Zalău. Am activat ca membru în alte 5 proiecte 

de cercetare şi în proiectul instituţional CNDIPT- POSDRU 

/90/2.1/S/64051 cu titlul „Învaţă Automatica” (având ca şi obiectiv 

practica de vară a studenţilor)  răspunzând de activitatea de achiziţii.  

 

Direcţiile de cercetare pe care le-am abordat pe parcursul carierei academice aparţin 

următoarelor domenii: 

1. Modelarea analogică şi simularea numerică a proceselor cu parametri 

distribuiţi, în principal prin: introducerea proceselor cu parametri distribuiţi în 

diferite tipuri de structuri de reglare automată; conexiunea serie, paralel şi cu 

reacţie pentru procese cu parametri distribuiţi (modelate prin ecuaţii cu derivate 

parţiale); aplicaţii în domeniul medical (radiologie – stomatologie (ortodonţie)); 

aplicaţii în controlul proceselor de propagare; aplicaţii în controlul parametrilor 

tehnologici din industrie (de exemplu controlul valorii temperaturii, pH-ului); 

utilizarea reţelelor neuronale în modelarea şi controlul proceselor cu parametri 

distribuiţi (modelarea proceselor cu parametri distribuiţi utilizând reţele 

neuronale; controlul proceselor cu parametri distribuiţi utilizând regulatoare 

neuronale; proiectarea regulatoarelor neuronale cu parametri distribuiţi; 

identificarea valorii variabilei/variabilelor independente (în afară de timp) 

utilizând reţele neuronale). 

2. Conducerea proceselor industriale, ȋn principal prin: controlul proceselor 

metalurgice (controlul temperaturii şi a funcţionării cuptoarelor cu vatră rotitoare; 

controlul temperaturii cuptoarelor de încălzire prin inducţie (cuptoare de înaltă 

frecvenţă); controlul turaţiei motoarelor care acţionează cajele de laminare; 

controlul turaţiei motoarelor de curent alternativ utilizate în diferite acţionări; 

utilizarea de strategii de control avansat pentru diferite procese metalurgice; 

controlul temperaturii ȋn cuptoare de tip tunel; controlul proceselor de tratamente 

termice (utilizând modele neuronale)); controlul proceselor de neutralizare a 

apelor reziduale (utilizarea structurilor de reglare automată clasice şi avansate; 
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utilizarea structurilor de reglare automată care includ procese cu parametri 

distribuiţi; utilizarea regulatoarelor neuronale; propunerea de noi soluţii 

tehnologice cu scopul optimizării procesului de neutralizare şi proiectarea 

sistemului de conducere aferent instalaţiei modificate); modelarea şi controlul 

proceselor de încălzire a emulsiei de bitum dintr-un bazin industrial (abordarea 

procesului tehnologic ca proces cu parametri distribuiţi; proiectarea sistemului de 

reglare automată; reglarea temperaturii în diferite puncte din volumul bazinului; 

aplicarea unor metode de reglare optimală în scopul reducerii costului de 

înmagazinare a emulsiei; abordarea problemei în funcţie de diversele posibilităţi 

de montare a serpentinelor schimbătorului de căldură în bazin; determinarea 

structurii optime a terminalului de bitum ȋn scopul exploatării eficiente a 

acestuia); modelarea şi controlul procesului de absorbţie a dioxidului de carbon 

în octan (modelarea subproceselor din structura procesului tehnologic ca procese 

cu parametri concentraţi; modelarea subproceselor din structura procesului 

tehnologic ca procese cu parametri distribuiţi; reglarea concentraţiei dioxidului de 

carbon absorbit în octan prin diverse metode; includerea procesului cu parametri 

distribuiţi în structuri de reglare clasice sau avansate); modelarea şi controlul 

proceselor de separare izotopică (modelarea proceselor tehnologice de separare a 

izotopilor 13C şi 15N; controlul concentraţiei izotopilor menţionaţi la ieşirea 

coloanelor de separare şi ȋn diverse puncte intermediare din ȋnălţimea acestora; 

integrarea proceselor de separare izotopică ȋn structuri de reglare avansate; 

utilizarea unor metode de control avansat a proceselor); utilizarea ȋn diverse 

aplicaţii a modelelor matematice şi a regulatoarelor de ordin fracţionar; 

modelarea, simularea şi controlul proceselor chimice (procese de adsorbţie ȋn 

lichide, procese de adsorbţie ȋn zeoliţi naturali, reacţii chimice, fenomene de 

explozie); modelarea şi controlul avansat a presiunii şi temperaturii ȋn camere 

protejate (dezvoltarea unui sistem embedded pentru monitorizarea şi controlul 

parametrilor menţionaţi, sistem care conţine ȋn structură un controller de nivel 

superior care comandă funcţionarea tuturor regulatoarelor utilizate (ȋn sistemul de 

control se utilizează, pe lângă regulatoare SISO (Single Input – Single Output) şi 

două regulatoare MIMO (Multi Input – Multi Output)).  

3. Modelarea şi controlul proceselor medicale aferente tratamentului 

carcinomatozei peritoneale prin chimiohipertermie, ȋn principal prin: modelarea 

subproceselor ţinând cont de neomogenitatea distribuţiei temperaturii în cavitatea 
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peritoneală; proiectarea unui sistem de monitorizare-control multipunct a 

temperaturii soluţiei circulate prin cavitatea peritoneală; acordarea regulatorului 

de preîncălzire a soluţiei circulate prin cavitatea peritoneală; acordarea 

regulatoarelor de temperatură şi debit a soluţiei circulate prin cavitatea 

peritoneală; proiectarea unui controller de siguranţă şi a unui controller 

principal care să comande întreaga instalaţie utilizată pentru procedura medicală 

tratată. 

4. Controlul deplasării autovehiculelor pe perioada efectuării depăşirilor, ȋn 

principal prin: modelarea deplasării autovehiculelor; simularea diverselor 

scenarii de depăşire; proiectarea unui sistem de asistare a conducătorului 

autovehiculului pe perioada depăsirilor utilizând datele obţinute prin simulare. 

 

Una dintre realizările deosebite este cartea cu titlul „Numerical simulation of 

distributed parameter processes”, Editura SPRINGER, 2013, 363 pagini, ISBN: 978-3-319-   

-00013-8, la care sunt coautor. De asemenea am participat la elaborarea unui “Produs 

software de simulare a proceselor in timp real, 71084” (OSIM 18.09.2007). Sunt membru în 

laboratorul de cercetare „Process and Energy Systems Engineering”, Director prof. dr. ing. 

Mihail Abrudean şi sunt membru simpatizant al „Clubului Humboldt Transilvania”. Ȋn cadrul 

conferinţelor internaţionale ICMERA 2014 (24-27 Octombrie 2014), ICMERA 2015 (29-31 

Octombrie 2015), ICMERA 2016 (3-5 Noiembrie 2016), Bucureşti, România şi OPTIROB 

2015 (27-30 Iunie 2015), Jupiter România am obţinut premiul „Best Paper Award” pentru 

cele 4 lucrări ştiinţifice susţinute (câte una la fiecare). Am avut un număr mare de prezentări 

orale şi prelegeri invitate la diverse manifestări ştiinţifice. Am susţinut lucrarea invitată cu 

titlul „Cascade PID control of some processes with distributed parameters through (Mpdx) 

method with approximating solutions”, în plenul conferinţei ICPS’13 (conferinţă desfăşurată 

sub egida IFAC-TC6.3),   22-24 Mai, Cluj-Napoca, 2013. Ȋn anul 2006 am obţinut „Premiul 

II” la concursul „Ţevi din oţel de la fier vechi la tehnologie de vârf”, organizat de Tenaris 

University Industrial School în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi 

Universitatea Politehnica din Bucureşti. De asemenea, ȋn anul 2006 am obţinut de la 

compania Tenaris Silcotub Zalău o bursă „Roberto Rocca” ȋn valoare de 2400 Euro. În 

ultimii ani am participart şi am absolvit mai multe programe de perfecţionare: curs de 

comunicare, mai multe cursuri de utilizare a unor limbaje de programare pentru automate 

programabile, curs de perfecţionare a metodelor de predare. 
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2. Rezultatele cercetării obţinute pe perioada desfăşurării 

studiilor doctorale [1] 

 

Teza de doctorat cu titlul „Controlul proceselor metalurgice de producere a ţevilor 

din oţel fără sudură. Aplicaţie în cadrul firmei Tenaris Silcotub Zalău.” reprezintă 

finalitatea activităţii de cercetare desfăşurate de către autor pe parcursul studiilor doctorale 

urmate în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Tehnice din       

Cluj-Napoca. Instalaţia vizată pentru automatizare, în cadrul acestei lucrări, este cuptorul cu 

vatră rotitoare. Teza cuprinde soluţii originale pe care autorul le propune pentru o serie de 

probleme care au făcut imposibilă sau dificilă funcţionarea în regim automat a subsitemelor 

tehnice ale cuptorului. 

Cuptorul cu vatră rotitoare este primul agregat de bază în fluxul tehnologic de 

producere a ţevilor din oţel fără sudură din cadrul Tenaris Silcotub. Menirea lui este de a 

încălzi blocurile de ţaglă, debitate în prealabil la lungimile cerute, de la temperatura ambiantă 

până la temperatura de laminare. Pe lângă rolul foarte important al cuptorului, este de 

remarcat şi poziţia acestuia la începutul fluxului tehnologic. Astfel o încălzire 

necorespunzătoare a materiei prime (ţagla) implică din start o calitate necorespunzătoare a 

produsului finit (ţeava din oţel). 

Teza de doctorat conţine soluţii originale pentru automatizarea ambelor sisteme 

tehnice aferente cuptorului: sistemul de deservire cu ţaglă şi sistemul de încălzire. Acest 

capitol al tezei de abilitare este dedicat sintetizării principalelor rezultate obţinute pe perioada 

efectuării studiilor doctorale. Necesitatea ȋntocmirii acestei sinteze constă ȋn evidenţierea ȋn 

capitolul următor, pe baza acesteia, a realizărilor ştiinţifice ulterioare susţinerii tezei de 

doctorat ȋn domeniul acesteia.  

Teza de doctorat este structurată pe 7 capitole. 

Capitolul 1, capitolul introductiv, prezintă tema lucrării de doctorat şi cuprinde o 

scurtă descriere a capitolelor acesteia. 

În capitolul 2 este realizată clasificarea cuptoarelor utilizate în industria metalurgică 

şi este prezentată instalaţia vizată pentru automatizare (cuptorul cu vatră rotitoare). Se 

constată apartenenţa cuptorului cu vatră rotitoare la grupul cuptoarelor cu încălzire prin 

ardere de combustibili. De asemenea, se prezintă calculul randamentului cuptorului, calcul 
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care aparţine în totalitate autorului, nefiind întâlnit în documentaţiile întreprinderii. 

Cunoaşterea valorii randamentului cuptorului duce la posibilitatea echivalării perturbaţiei 

apărute în sistemul de control a temperaturii (prin introducerea ţaglelor în cuptor), cu un debit 

de gaz.  

În capitolul 3 este prezentată soluţia pentru automatizarea deservirii cuptorului fiind 

detaliată atât partea de acţionare, cât şi partea de control. Aplicaţia STEP 7 implementată 

pentru controlul deservirii cuptorului este prezentată într-o manieră sistematizată, punctând 

avantajele utilizării acesteia. Aplicaţia va fi rulată pe un automat programabil a cărui 

funcţionare şi structură sunt detaliate în acest capitol. În urma cercetărilor legate de 

acţionarea maşinilor de încărcat/descărcat a rezultat şi o soluţie pentru comanda silenţioasă a 

deplasării acestora, în rampă.  

În capitolul 4 este prezentată metoda de modelare analogică şi simulare numerică a 

proceselor termice aferente cuptorului. Partea teoretică este completată cu un studiu referitor 

la influenţa erorilor de trunchiere asupra preciziei metodei. Se introduce posibilitatea 

modelării proceselor termice cu ajutorul ecuaţiilor cu derivate parţiale. Simularea numerică 

este realizată prin utilizarea seriilor Taylor. Metoda prezentată este de o mare actualitate 

datorită caracterului foarte general al acesteia şi datorită obţinerii unor rezultate foarte precise 

după implementare. 

Capitolul 5 conţine descrierea funcţionării elementelor din sistemul de reglare 

automată a temperaturii în cuptor şi experimentele realizate cu scopul obţinerii parametrilor 

necesari pentru modelarea proceselor termice. S-au obţinut modelele matematice ale celor 

cinci procese termice aferente cuptorului, modele a căror exprimare s-a realizat cu ajutorul 

funcţiilor de transfer în care coeficienţii au fost determinaţi experimental, cu menţiunea 

faptului că parametrii acestora pot fi utilizaţi pentru stabilirea valorii coeficienţilor ecuaţiilor 

cu derivate parţiale. S-au determinat, de asemenea, parametrii de structură asociaţi 

traductoarelor şi elementelor de execuţie şi s-a propus o schemă generală pentru controlul 

temperaturii în cele cinci zone active ale cuptorului, ţinând cont de interinfluenţa dintre 

acestea.  

În capitolul 6 este realizată simularea numerică a sistemelor de reglare automată a 

temperaturii în cuptor. Aplicaţia necesară simulării a fost implementată în mediul MATLAB. 

Se prezintă rezultatele simulării, analiza acestora şi acurateţea metodei de modelare-simulare. 

Modelele proceselor termice sunt exprimate prin ecuaţii cu derivate parţiale, în conformitate 

cu metoda prezentată în capitolul 4, iar modelele celorlalte elemente ale sistemului de reglare 

sunt exprimate prin ecuaţii diferenţiale ordinare. Sunt tratate două metode de modelare 
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analogică a sistemelor de reglare automată. Pentru simularea numerică s-a ales metoda 

generală în care nu se elimină variabilele intermediare.  

Ultimul capitol (capitolul 7) cuprinde concluziile generale. Sunt prezentate 

principalele direcţii de dezvoltare, dar şi contribuţiile personale ale autorului la această 

lucrare. Au fost enumerate principalele observaţii legate de metodele utilizate în lucrare şi de 

rezultatele obţinute. Contribuţiile personale ale autorului constituie elementele de noutate 

aduse domeniului în care se încadrează tema tezei. Direcţiile de dezvoltare oferă o largă 

deschidere pentru continuarea cercetării în acest domeniu. 

 

2.1. Noţiuni introductive şi calcule generale     

Secţiunea introductivă a tezei de doctorat este dedicată clasificării cuptoarelor 

utilizate în metalurgie şi prezentării stadiului actual (de la acea dată) al cuptorului cu vatră 

rotitoare. În industria metalurgică, pentru încălzirea materialelor cu scopul de a le modifica 

forma (turnare, laminare, forjare) sau pentru modificarea proprietăţilor (tratament termic) se 

folosesc diferite tipuri de cuptoare. În funcţie de metoda de generare a căldurii, cuptoarele 

sunt clasificate în două tipuri: cuptoare electrice şi cuptoare cu ardere de combustibili.  

Clasificarea cuptoarelor electrice se realizează după modul de transformare a energiei 

electrice în căldură, deosebindu-se: 

- încălzirea cu rezistoare; 

- încălzirea prin inducţie; 

- încălzirea dielectrică sau capacitivă; 

- încălzirea cu arc electric; 

- încălzirea cu flux de electroni; 

- încălzirea cu plasmă. 

Dintre cuptoarele cu încălzire prin ardere de combustibili se amintesc : 

- cuptorul cu trecere continuă; 

- cuptorul cu vatră basculantă;  

- cuptorul de reîncălzire a oţelului; 

- cuptorul cu cărucioare cu recirculare continuă; 

- cuptorul cu vatră rotitoare. 

 Cuptorul cu vatră rotitoare (figurile 2.1, 2.2) este o variantă superioară cuptorului cu 

cărucior datorită faptului că efectele de răcire şi de încălzire produse de cărucior sunt 
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de preîncălzire a aerului comburant – pentru economisire de energie. Vatra cuptorului este 

rotită prin intermediul a două mecanisme de acţionare, amplasate diametral opus, în 

exteriorul cuptorului. În teză, a fost detaliată funcţionarea mecanismelor de acţionare şi a 

instalaţiilor de alimentare cu aer şi cu gaz a cuptorului. De asemenea au fost descrise complet 

regimurile de funcţionare ale cuptorului, rezultând cerinţele pentru sistemul de automatizare. 

Calcule importante realizate în prima parte a tezei, sunt: 

- calculul raportului de transmisie dintre motor şi coroana dinţată a vetrei; 

- calculul randamentului cuptorului; 

- calculul perturbaţiilor maxime care pot apărea în sistemul de încălzire a 

cuptorului. 

Randamentul cuptorului se referă doar la procesul de încălzire a ţaglei. O parte din 

căldura generată se recuperează, dar se utilizează la alte instalaţii, nefiind inclusă în calcule.  

În sistemul de reglare automată proiectat în capitolele următoare, cantitatea de ţaglă 

introdusă în cuptor a fost considerată ca şi perturbaţie. În aplicaţia de simulare, perturbaţia a 

fost introdusă sub formă de debit de gaz metan. Apare astfel, necesitatea echivalării 

cantităţilor de ţaglă care trebuie încălzite în fiecare din cele 5 zone active ale cuptorului cu 

debitele echivalente de gaz metan necesare pentru încălzirea acestor cantităţi. 

 

2.2. Soluţiile propuse pentru automatizarea deservirii cuptorului 

O secţiune importantă din conţinutul tezei de doctorat a fost dedicată automatizării 

sistemului de deservire a cuptorului. Automatizarea încărcarii, respectiv descărcării 

cuptorului cu vatră rotitoare cuprinde două sisteme automate corelate între ele: 

-    Sistemul de reglare automată a pasului de rotire a vetrei cuptorului; 

- Sistemul de automatizare a încărcării şi descărcării cuptorului, mai precis sistemul 

de comandă a maşinilor de încărcat, respectiv descărcat. 

Având în vedere faptul că motoarele de acţionare erau uzate fizic datorită bobinărilor 

repetate, iar perlarea contacţilor contactorilor de acţionare a motoarelor vetrei produceau dese 

staţionări, înlocuirea motoarelor şi a sistemului de acţionare a acestora era imperios necesară. 

Totodată, pentru precizia controlului rotaţiei vetrei se impunea o acţionare modernă care să 

răspundă cerinţei de rotire cu mare precizie al unui pas de rotire al acesteia. 

În teză se propune ca acţionarea vetrei să se realizeze cu două servomotoare de curent 

alternativ alimentate prin intermediul unor convertizoare de frecvenţă, iar rotirea vetrei să fie 

sesizată cu encodere incrementale. Se creează astfel posibilitatea pornirii şi opririi vetrei 
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silenţios, în rampă. Un pas foarte important este setarea parametrilor convertizorului la 

valorile necesare unei bune funcţionări a sistemului. 

Sistemul de automatizare a încărcării şi descărcării cuptorului, mai precis comanda 

maşinilor de încărcat, respectiv descărcat cuprinde două subsisteme automate corelate între 

ele: 

- Subsistemul de comandă a maşinii de încărcat;  

- Subsistemul de comandă a maşinii de descărcat. 

Calcule importante realizate ȋn cadrul tezei, aferente sistemului de deservire a 

cuptorului, sunt: 

- calculul pasului de rotire al vetrei în funcţie de diametrul blocurilor; 

- calculul unei rotiri complete a vetrei; 

- calculul avansului şi retragerii maşinii de încărcat spre, respectiv dinspre cuptor; 

- calculul avansului şi retragerii maşinii de descărcat spre, respectiv dinspre cuptor. 

Echipamentul de comandă utilizat este un PLC Siemens (SIMATIC S7-300) care va 

rula aplicaţia STEP 7 pe care am elaborat-o. Sunt enumerate elementele PLC-ului şi sunt 

prezentate caracteristicile acestora. 

Aplicaţia STEP 7 care realizează comanda pasului de rotire a vetrei cuptorului, 

comanda rotirii vetrei în caz de avarie la altă instalaţie a fluxului tehnologic şi comanda 

încărcării, respectiv descărcării cuptorului, a fost implementată şi testată cu succes, 

îndeplinind toate cerinţele din textul lucrării. 

În structura aplicaţiei intră un bloc de organizare (OB1) şi patru funcţii (FC1, FC2, 

FC3 şi FC4). 

Funcţia FC1 are denumirea „Comanda_maşina_încărcat“ şi realizează comanda 

maşinii de încărcat ţagle în cuptor. 

            Funcţia FC2 are denumirea „Comanda_maşina_descărcat“ şi realizează comanda 

maşinii de descărcat ţagle din cuptor. 

Funcţia FC3 are denumirea „Contorizare_impulsuri“ şi realizează contorizarea 

impulsurilor venite de la encoder. De asemenea în cadrul acestei funcţii se va genera 

comanda spre rampa de decelerare a motorului. 

Funcţia FC4 are denumirea „Bloc_mers_înapoi_avarie“ şi realizează gestiunea rotirii 

cuptorului în cazul apariţiei unui semnal de avarie la o altă instalaţie din fluxul tehnologic. 

Blocul de organizare OB1 are denumirea „Program_principal“, în cadrul acestuia 

apelându-se toate celelalte funcţii şi realizându-se unele condiţii fundamentale pentru 

mişcarea corectă a vetrei cuptorului. De asemenea, s-a realizat un studiu referitor la 
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posibilitatea utilizării unui senzor pentru detectarea ţaglei încălzite (soluţie neagreată datorită 

unui număr mare de dezavantaje) şi s-a propus o soluţie pentru poziţionarea fină a maşinilor 

de încărcat/descărcat. Această soluţie originală poate fi foarte eficientă dacă se doreşte 

utilizarea unor rampe de accelerare-decelerare de durată relativ mare, dar parcurgerea de 

către maşini a unei distanţe mici sau foarte mici. 

 

2.3. Modelarea, simularea şi controlul proceselor termice aferente 

cuptorului 

2.3.1. Modelarea proceselor termice prin metoda matricei derivatelor parţiale a vectorului 

de stare 

Problema modelării proceselor termice a fost formulată ţinând cont şi de variaţia 

temperaturii între centrul şi pereţii cuptorului. Astfel în centrul intern al cuptorului (mijlocul 

distanţei dintre peretele interior şi cel exterior) se va putea măsura temperatura cea mai 

ridicată dintr-o zonă, iar lângă pereţii cuptorului se va putea măsura temperatura cea mai 

scăzută din acea zonă. Variaţia de temperatură din cuptor se datorează următorilor trei factori 

majori: 

- Arzătoarele sunt montate în pereţii cuptorului, iar vârfurile flăcărilor ajung până în 

apropierea centrelor zonelor. În vârful flăcărilor arzătoarelor, arderea fiind 

completă, temperatura este mai ridicată decât în corpul şi la baza acestora. 

- Pierderile de temperatură care se datorează izolaţiei cuptorului şi faptului că 

temperatura din mediul vecin cuptorului este temperatura ambiantă; 

- Arzătoarele, fiind dispuse în opoziţie, flăcările acestora se întâlnesc în centrele 

zonelor, aici, efectul termic fiind mult mai pronunţat. 

Modelul analogic al proceselor cu parametrii distribuiţi poate fi exprimat utilizând 

ecuaţii sau sisteme de ecuaţii cu derivate parţiale. Astfel pe lângă variabila timp (t), în cazul 

coordonatelor carteziene, se vor introduce în modelele proceselor şi variabilele independente 

(p), (q) şi (r).  

Dacă funcţiile y(t,p,q,r) şi φ 0000 (t,p,q,r) respectă condiţiile de continuitate în sens 

Cauchy, forma generală a ecuaţiei care modelează funcţionarea oricăreia dintre zonele active 

ale cuptorului se prezintă în relaţia (2.1): 
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În relaţia (2.1) coeficienţii (a….) sunt constanţi. Pentru simplificarea ecuaţiei 

precedente se defineşte variabila carteziană (s) ( 222),,( rqprqpss  ) iar 

),( styy  ). Datorită turbulenţelor din interiorul cuptorului, datorită înălţimii mici a spaţiului 

de lucru şi datorită controlului temperaturii pe fiecare zonă în parte, nu se justifică tratarea 

problemei pe direcţiile (q) şi (r) rezultând (s = p). Introducându-se variabila (s), ecuaţia cu 

derivate parţiale care descrie funcţionarea procesului devine: 
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Dacă se introduce notaţia: 
ST

ST

TS st

y
x







, unde T = 0,1,2….., iar S = 0,1,2,….. , relaţia (2.2) 

se poate scrie sub forma: 
 

00020211112020010110100000  xaxaxaxaxaxa                                          (2.3) 

 

Un pas foarte important ȋn procedura de modelare a proceselor cu parametri distribuiţi 

ȋl constitue determinarea matricei derivatelor parţiale a vectorului de stare (M dpx ), a cărei 

formă generală compactă este: 

 

 
 

Semnificaţia notaţiilor din relaţia (2.4) este următoarea:   
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- x(n·1) – este vectorul de stare; prin variabilele de stare se realizează descrierea 

completă a funcţionării procesului. 

- x T (N·1) – este vectorul derivatelor parţiale în raport cu timpul a elementelor  

vectorului de stare; se obţine din vectorul de stare, derivând succesiv elementele 

acestuia în raport cu variabila independentă timp (t). Primul element al vectorului 

(x T ) este elementul pivot, adică (x 0n ). De asemenea există constrângerea ca 

      N  n. 

- x S (n·M) – este matricea derivatelor parţiale în raport cu variabila independentă 

(s) a elementelor vectorului de stare; conţine derivatele parţiale ale elementelor 

vectorului de stare (x) în raport cu variabila independentă (s). Elementele acestei 

matrici sunt (x
S ), unde  {0,1,…n-1}. 

- x TS (N·M) – este matricea derivatelor parţiale în raport cu timpul şi cu variabila 

independentă (s) a elementelor vectorului de stare; se obţine din elementele 

matricei (x S ) prin derivarea succesivă a acestora în raport cu variabila 

independentă timp (t), începând din partea stângă spre partea dreaptă a unei linii şi 

finalizând calculul pentru o linie, înainte de a se trece la calculul liniei de mai jos. 

Elementele rezultate reprezintă astfel derivate parţiale în raport cu timpul (t) ale 

elementelor matricei (x S ), iar  T {n,n+1,…,n-1+N}. 

O importanţă deosebită în calcule îl are elementul pivot care este prezentat în relaţia 

următoare : 

 

20 00 00 00 10 10 01 01 11 11 02 02
20

1
[ ( )]x a x a x a x a x a x

a
                                                       (2.5) 

 

Următorul pas, după încheiera modelării analogice a proceselor prin (M dpx ), este 

simularea numerică asociată cu serii Taylor.  

Aplicând relaţia (2.6) se pot calcula elementele vectorului de stare (x) la momentul 

(k), astfel: 
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unde  {0,1,…n-1}. 

De asemenea, aplicând relaţia (2.7), se pot calcula elementele matricei derivatelor 

parţiale a vectorului de stare, (x S ) la momentul (k), astfel: 
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T

t
xx ,                                                                                      (2.7) 

 

unde  {0,1,…n-1}, iar j{1,2,3,…,M}. 

În ambele relaţii partea dreaptă corespunde momentului t 1k = (k-1) .Δt, unde (k-1) 

reprezintă secvenţa anterioară, iar partea stângă corespunde momentului t k = k . Δt, unde (k) 

reprezintă secvenţa curentă.  

Pasul de integrare (Δt) trebuie să aibă o valoare suficient de mică pentru o integrare 

numerică corectă, această valoare diferind de la caz la caz. Se poate observa că, la fiecare 

avans de la momentul (t 1k ) la momentul (t k ) este necesar calculul a n·(M+1) serii Taylor. 

Algoritmul se termină în momentul în care t = k. . Δt = t f , unde (t f ) este momentul final 

cunoscut, simularea numerică luând sfârşit. 

De asemenea, ȋn teză se realizează o analiză a efectului erorilor de trunchiere care 

apar în cazul simulării numerice cu serii Taylor. 

 

2.3.2. Identificarea elementelor din componenţa sistemului de reglare automată a 

temperaturii în cuptor. 

Pentru calculul regulatoarelor care să asigure performanţele necesare unei încălziri 

corecte, atât ale spaţiului de lucru, cât şi ale ţaglelor, a fost necesară elaborarea modelelor 

matematice care descriu funcţionarea în regim dinamic a celor cinci procese termice active 

ale cuptorului cu vatră rotitoare. 

Datorită complexităţii proceselor, a interinfluenţei dintre acestea şi a multitudinii de 

factori care intervin, este de preferat în acest caz efectuarea identificării experimentale a 

proceselor. O astfel de identificare va ţine seamă de toţi factorii care intervin iar modelul 

obţinut va ţine cont într-o mare măsură de interinfluenţa între zonele vecine ale cuptorului. 

Încălzirea cuptorului, de la temperatura ambiantă la valoarea cea mai de jos a 

temperaturii de lucru, se realizează în trepte. În acest caz este foarte importantă respectarea 

palierelor de temperatură. Temperatura minimă de lucru este acea valoare a temperaturii care 
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este superioară ultimului palier de temperatură şi care este menţinută atunci când în cuptor nu 

există ţaglă datorită avariilor din fluxul tehnologic sau a altor factori care impun stoparea 

laminării. Această temperatură se poate seta prin impunerea unei trepte constante de 

alimentare cu gaz, stabilizându-se la valori diferite pentru fiecare zonă în parte. Astfel, 

temperatura minimă de lucru va fi punctul de start în experimente, adică punctul de la care se 

va măsura evoluţia în regim dinamic a celor cinci procese termice aferente cuptorului. 

Procedura de identificare constă în aplicarea unei variaţii de tip treaptă de debit de gaz 

de alimentare, pentru fiecare proces în parte, şi măsurarea dinamicii acestora. Experimentul  

s-a realizat în paralel pentru toate cele cinci zone la reluarea funcţionării în regim de lucru a 

cuptorului, dar fără ţaglă, în urma unei proceduri de avarie. După obţinerea curbelor 

experimentale, metoda de identificare aplicată este metoda tangentei. 

Mărimea de intrare în proces (mărimea asupra căreia operatorul poate să intervină 

manual) este debitul de gaz la intrarea în arzătoare, iar mărimea de ieşire din proces este 

temperatura zonei. Temperatura fiecărei zone se poate măsura cu ajutorul celor două 

termocuple plasate în centrul acesteia. 

Coeficienţii obţinuţi în urma identificării experimentale vor fi folosiţi pentru stabilirea 

coeficienţilor ecuaţiilor cu derivate parţiale. 

În cazul fiecărei zone, datorită valorilor apropiate de 100% ale coeficienţilor de 

corelaţie şi datorită valorilor foarte mici (practic neglijabile în raport cu valorile 

răspunsurilor) ale erorilor medii pătratice, se poate spune că modelele deduse pentru cele 

cinci zone active ale cuptorului sunt toate foarte fidele proceselor reale (caracterizate de 

datele experimentale). 

În cadrul acestui capitol s-a realizat descrierea funcţionării traductoarelor de 

temperatură (de tip Pt-PtRh 10%) şi a elementelor de execuţie care intervin asupra debitelor 

de gaz prin conductele principale de alimentare pe cele 5 zone. Cele 5 elemente de execuţie 

sunt de acelaşi tip şi au aceeaşi alcătuire: convertor electropneumatic + poziţioner 

electropneumatic + clapetă de reglare cu cilindru pneumatic. Atât modelele matematice ale 

termocuplelor, cât şi modelele matematice ale elementelor de execuţie au fost exprimate prin 

funcţii de transfer de ordinul 1. 

Pentru a se introduce posibilitatea simulării temperaturii ţaglelor s-a determinat 

experimental constanta de timp de încălzire a acestora (cazul diametrelor de 15 cm). 
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2.3.3. Modelarea analogică şi simularea numerică a sistemelor de reglare automată a 

temperaturii în zonele active ale cuptorului 

Pentru buna funcţionare a cuptorului cu vatră rotitoare, mai precis pentru o încălzire 

corespunzătoare a ţaglelor din cuptor, este necesar controlul temperaturii în fiecare zonă 

activă a cuptorului. Datorită cerinţelor impuse, legea de reglare care va fi implementată va fi 

de tip PID (Proporţional – Integrator – Derivativ). 

Schema generală de reglare automată, care prin particularizare va putea fi aplicată în 

cazul oricăreia din cele cinci zone active ale cuptorului, se prezintă în figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Schema generală de reglare automată. 

 

În figura 2.3 semnificaţia notaţiilor este următoarea: R- regulator de tip PID; EE -        

- elementul de execuţie; TM - traductorul de măsură; w 0 - semnalul de referinţă;                    

m 0 - semnalul de măsură; a 0 - semnalul de abatere (a 0 = w 0 – m 0 ); c 0 - semnalul de comandă; 

u 0 - semnalul de execuţie, reprezentând debitul de gaz metan cu care se intervine în proces, ca 

urmare a comenzii generate de regulator; 
~

u 0  - semnalul de perturbaţie (prin abuz de 

terminologie se poate considera debitul de gaz metan care trebuie scăzut din semnalul u 0 , 

echivalent cu efectul termic negativ generat de introducerea ţaglelor în cuptor); y 00 - semnalul 

de ieşire (temperatura zonei). Un singur indice ataşat elementelor anterior enumerate 

semnifică ordinul de derivare a acelor elemente în raport cu variabila independentă timp (t). 

De asemenea, funcţionarea proceselor termice, după cum s-a arătat în subcapitolul 

2.3.1, este modelată cu ajutorul unei ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul II (EDP II.2) cu 

două variabile independente (timpul (t) şi variabila spaţială (s) în coordonate carteziene). 

R 
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Pentru modelarea analogică a sistemului de reglare automată din figura 2.3 se 

porneşte de la sistemul de ecuaţii care modelează elementele din componenţa acestuia. 

Prima metodă de modelare analogică prin (M dpx ) se bazează pe eliminarea 

variabilelor intermediare din ecuaţiile elementelor sistemului de reglare, rezultând vectorul de 

stare, care în formă transpusă (x T ) este: 

 

 

 

În urma efectuării calculelor rezultă matricea derivatelor parţiale a vectorului de stare 

cu dimensiunea (15·9). 

În cazul celei de-a doua variante de modelare analogică nu se elimină variabilele 

intermediare, rezultând vectorul de stare, care în formă transpusă (x T ) este: 

 

                

În urma efectuării calculelor rezultă matricea derivatelor parţiale a vectorului de stare 

cu dimensiunea (28·9). 

În relaţia (2.10) se prezintă expresia soluţiei analitice pentru ecuaţia cu derivate  

parţiale (EDP II.2), soluţie care verifică relaţia (2.2):  

 

~

00 0 0 0 0( , ) [ ( ) ( )]*[ ( ) ( )] [ ( ) ( )]* ( )y T S y T S ty t s K F t F s u t u t K F t F s u t                                  (2.10) 

 

În relaţia (2.10) u t (t) este debitul total de gaz (suma dintre semnalul de execuţie şi 

semnalul de perturbaţie), iar yK  este constanta de proporţionalitate a procesului. De 

asemenea F T0 (t) şi F S0 (s) sunt funcţii exponenţiale aperiodice, iar notaţia „*” reprezintă 

produsul de convoluţie dintre cei doi termeni, ȋn raport cu variabila independentă timp (t). 

Soluţia analitică se utilizează pentru stabilirea condiţiilor iniţiale şi cu scopul verificării 

corectitudinii, respectiv acurateţei rezultatelor simulării numerice. 

Pentru avansul de la secvenţa (k-1) la secvenţa (k) este necesară utilizarea seriilor 

Taylor. 

x = u  u  u  u  y  y           (2.8) 

x = m  m  c  c  u  u  y  y            (2.9) 
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În cazul primei metode de modelare, la fiecare pas se operează cu 22 de serii Taylor, 6 

serii pentru elementele corespunzătoare vectorului de stare (x) ((u k,0 ), (u k,1 ), (u k,2 ), (u k,3 ),        

(y k,00 ) şi (y k,10 )) şi 16 serii pentru elementele corespunzătoare matricei (x S ) (y ki ,0  şi y ki ,1  

pentru i{1,2,…,8}). 

În cazul celei de-a doua metode de modelare, la fiecare pas se operează cu 24 de serii 

Taylor, 8 serii pentru elementele corespunzătoare vectorului de stare (x) ((m k,0 ), (m k,1 ),        

(c k,0 ), (c k,1 ), (u k,0 ), (u k,1 ), (y k,00 ) şi (y k,10 )) şi 16 serii pentru elementele corespunzătoare 

matricei (x S ) (y ki ,0  şi y ki ,1  pentru i{1,2,…,8}). 

Ţinând cont că obiectivele reglării automate sunt anularea abaterii staţionare de reglaj, 

respectiv asigurarea performanţelor dorite referitoare la rapiditatea sistemului şi la 

suprareglajul răspunsului la semnal treaptă, şi ţinând cont de faptul că, constanta de timp 

dominantă a procesului este mult mai mare decât oricare dintre celelalte constante de timp din 

sistem, se consideră criteriul modulului un compromis satisfăcător pentru calculul 

regulatorului.  

Performanţele care trebuie respectate se impun pentru situaţia în care nu există ţaglă 

în cuptor şi sunt: 

- abaterea staţionară la poziţie (a stp ) egală cu 0; 

- valoarea semnalului de execuţie (a debitului de gaz) să varieze în limitele 

admisibile determinate de secţiunea transversală a conductelor de alimentare cu 

gaz. 

- valoarea suprareglajului ( ) să fie mai mică decât 5% pentru a nu se atinge 

limitele maxime admisibile ale valorii temperaturii în cuptor (limite date de 

specificul procesului tehnologic); 

- timpul de răspuns (t r ) să aibă o valoare mai mică de 0,15h; 

Pentru o mai mare generalizare şi pentru posibilitatea introducerii modelului de 

încălzire a ţaglei în proces, s-a lucrat cu o ecuaţie (EDP II.2). Procesul având o singură 

constantă de timp de valoare semnificativă ( 1T ), constanta de timp ( 2T ) va exista în program, 

dar va avea o valoare nesemnificativă controlată prin valoarea foarte mică a parametrului de 

proporţionalitate dintre acestea. 

În teză se prezintă rezultatele obţinute în urma calculului parametrilor regulatoarelor 

pentru fiecare din cele 5 zone active ale cuptorului. 
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Aplicaţia pentru simulare a fost dezvoltată în mediul MATLAB. În simulare s-a 

utilizat modelul corespunzător celei de-a doua metode de modelare analogică. Simularea a 

fost realizată în cazul zonei 1, atât pentru sistemul de reglare automată, cât şi pentru procesul 

în buclă deschisă. Pentru verificarea preciziei metodei de simulare numerică s-a calculat în 

mai multe cazuri eroarea relativă cumulată în procente dintre răspunsul analitic şi răspunsul 

numeric. 

Graficul comparativ între răspunsul numeric şi răspunsul analitic, în centrul intern al 

cuptorului (s f = p f = 2,5 m – la 2,5 m distanţă atât de peretele intern, cât şi de peretele extern 

al cuptorului, în zona termocuplelor), se prezintă în figura 2.4. Toate performanţele impuse 

sistemului de reglare automată sunt îndeplinite.  

Un aspect foarte important a fost introducerea în sistemul de reglare automată a 

perturbaţiei. O situaţie care poate apărea este aplicarea perturbaţiei după terminarea regimului 

dinamic, adică după încălzirea zonei în absenţa materialului. Răspunsul numeric al sistemului 

în cel mai defavorabil caz (perturbaţia maximă de tip treaptă) se prezintă în figura 2.5. Din 

figură rezultă că regulatorul rejectează efectul perturbaţiei. 

 

 

Figura 2.4. Răspunsul analitic şi răspunsul numeric al sistemului de reglare automată pentru 

zona 1. 
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 Figura 2.5. Răspunsul numeric al sistemului de reglare automată pentru zona 1, când 

perturbaţia maximă apare după încălzirea zonei. 

 

Forma de variaţie a perturbaţiei, cea mai apropiată de realitate şi cea mai frecventă, se 

prezintă în figura 2.6: 

 

Figura 2.6. Semnalul de perturbaţie cu formă combinată (semisinusoidală + treaptă). 
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Semnalul prezentat în figura de mai sus apare după încălzirea zonei 1 şi semnifică 

fizic încărcarea treptată a acesteia până la valoarea echivalentă maximă, după care rămâne 

stabilizat la acea valoare (se continuă încărcarea). Acest semnal reprezintă cel mai fidel 

regimul normal de lucru. 

Răspunsul numeric al sistemului, dacă se aplică perturbaţia menţionată anterior, se 

prezintă în figura 2.7. Efectul perturbaţiei este rejectat de regulator şi în acest caz. 

Datorită modelării procesului prin utilizarea ecuaţiilor cu derivate parţiale, este 

posibilă simularea răspunsului sistemului la o anumită distanţă de centrul cuptorului, înspre 

peretele acestuia. În figura 2.8 se prezintă un grafic comparativ între răspunsul analitic şi cel 

numeric al sistemului de reglare automată în imediata vecinătate a pereţilor cuptorului (la   

4.5 cm distanţă de aceştia). Performanţele nu sunt îndeplinite în acest caz deoarece acestea 

sunt impuse pentru centrul intern al cuptorului. Dacă se doreşte respectarea aceloraşi 

performanţe este necesară recalcularea parametrilor regulatorului.  

Metoda de simulare numerică este foarte precisă, eroarea relativă cumulată în 

procente având valori de stabilizare foarte mici în toate cazurile tratate. În majoritatea 

cazurilor nu se poate face diferenţa cu ochiul liber între cele două curbe ale graficului 

comparativ (de exemplu în figura 2.4).  

 

Figura 2.7. Răspunsul numeric al sistemului, când perturbaţia combinată  

(semisinusoidală + treaptă) apare după încălzirea zonei 1. 
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Figura 2.8. Răspunsul analitic şi răspunsul numeric al sistemului de reglare automată în 

imediata vecinătate a pereţilor cuptorului, pentru zona 1. 

 

Precizia scade puţin atunci când simularea se realizează în imediata vecinătate a 

pereţilor cuptorului datorită valorii mari a derivatelor parţiale în raport cu lungimea (s). 

Pentru simularea procesului termic corespunzător zonei 1 se utilizează aplicaţia 

prezentată la punctul anterior, dar egalându-se constantele de proporţionalitate a traductorului 

şi a elementului de execuţie cu 0. Prin aceste modificări procesul a fost desprins de sistemul 

de reglare automată. Pentru semnalul de intrare în proces va fi utilizată intrarea atribuită 

perturbaţiei. Mărimea de intrare în proces este debitul de gaz setat de către operator. 

Dacă debitul de gaz de intrare în proces este setat la valoarea de 115 Nm 3 /h, graficul 

comparativ între răspunsul analitic şi răspunsul simulat prin integrare numerică, pentru 

centrul intern al cuptorului, se prezintă în figura 2.9. 

Valoarea maximă a erorii cumulate în procente este 5.34· 610 % şi apare chiar la 

începutul simulării, când variaţiile de temperatură în raport cu timpul sunt mari, rezultând 

valori mari ale derivatelor. Spre sfârşitul simulării valoarea erorii scade foarte mult şi se 

stabilizează la 2· 810  %. Aceste rezultate, foarte apropiate de valoarea 0, arată performanţele 

foarte bune ale metodei de simulare numerică. 
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Figura 2.9. Răspunsul analitic şi răspunsul numeric al procesului termic aferent zonei 1, 

pentru centrul intern al cuptorului. 

 

2.4. Contribuţii personale ale autorului 

Principalele contribuţii personale ale autorului care au dus la finalizarea tezei de 

doctorat sunt: 

- Realizarea unei sinteze referitoare la principalele tipuri de cuptoare utilizate în 

industria metalurgică; 

- Calculul randamentului şi a perturbaţiilor procesului de încălzire în cuptorul cu 

vatră rotitoare; 

- Soluţie pentru calculul pasului de rotire a vetrei şi calculul deplasării maşinilor de 

încărcat-descărcat; 

- Implementarea aplicaţiei STEP 7 pentru comanda cuptorului, ţinând cont de toţi 

factorii care pot interveni în proces; 

- Identificarea experimentală a proceselor termice aferente cuptorului cu vatră 

rotitoare.  

- Calculul constantei de timp de încălzire a ţaglei; 

- Modelarea analogică prin ecuaţii cu derivate parţiale şi simularea numerică 

asociată cu serii Taylor a proceselor termice aferente cuptorului; 
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- Modelarea analogică şi simularea numerică a sistemelor de reglare automată a 

valorii temperaturii în cuptor; 

- Acordarea regulatoarelor pentru cele 5 zone active ale cuptorului prin criteriul 

modulului; 

- Implemetarea aplicaţiei pentru simulare în mediul MATLAB şi testarea 

performanţelor sistemelor de reglare automată; 

 

2.5. Concluzii 

- În acest capitol s-a realizat un scurt rezumat al realizărilor prezentate ȋn teza de 

doctorat;  

- Tema de cercetare abordată ȋn cadrul tezei de doctorat se ȋncadrează atât ȋn 

domeniul conducerii proceselor industriale, cât şi ȋn domeniul modelării analogice 

şi simulării numerice a proceselor cu parametri distribuiţi; 

- Tema de cercetare prezentată a fost abordată şi ȋn perioada următoare susţinerii 

tezei de doctorat, iar rezultatele obţinute ulterior momentului susţinerii vor fi 

prezentate ȋn capitolul următor. 
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3. Contribuţii ulterioare susţinerii tezei de doctorat ȋn 

domeniul acesteia 

 

După finalizarea studiilor doctorale, pe lângă alte domenii de cercetare pe care le-am 

abordat, mi-am continuat activitatea de cercetare şi ȋn domeniul tezei de doctorat. În acest 

context, am abordat patru teme majore: 

- modelarea şi simularea procesului termic cu parametri distribuiţi de ȋncălzire a 

ţaglelor ȋn cuptorul cu vatră rotitoare; 

- controlul temperaturii ţaglelor ȋn cuptorul cu vatră rotitoare; 

- modelarea procesului termic de ȋncălzire utilizând reţele neuronale; 

- controlul motoarelor de curent continuu care acţionează maşinile de ȋncărcat, 

respectiv de descărcat ţagla ȋn/din cuptor.   

 

3.1. Modelarea şi simularea procesului termic de ȋncălzire a ţaglelor  

Sistemul de reglare automată, propus ȋn teza de doctorat, poate asigura temperatura 

constantă doar ȋn mediul exterior ţaglei din cuptorul cu vatră rotitoare. În acest context, 

simularea evoluţiei temperaturii ţaglei introduce posibilitatea integrării ţaglei ȋn procesele 

termice aferente cuptorului, cu scopul proiectării unui nou sistem de reglare automată. Pentru 

o reprezentare exactă a fenomenului de ȋncălzire, este necesară aproximarea temperaturii ȋn 

orice punct din volumul ţaglei, ȋn orice punct din cuptor. Din perspectivă tehnologică, este 

foarte important să existe posibilitatea ca temperatura să fie controlată ȋn centrul intern al 

ţaglei (pe axa de simetrie a ţaglei). Modelarea procesului termic de ȋncălzire a ţaglelor poate 

fi realizată considerând variaţia temperaturii ȋntre suprafaţa exterioară a ţaglei şi partea 

interioară a acesteia. În acest fel, pe suprafaţa exterioară a ţaglei se poate măsura temperatura 

cea mai ridicată, iar ȋn partea interioară a ţaglei (pe axa de simetrie a ţaglei) se poate măsura 

temperatura cea mai scăzută. Acest fenomen apare datorită faptului că sursa de ȋncălzire are 

un efect direct asupra suprafeţei externe a ţaglei. Dependenţa temperaturii de lungime poate fi 

exprimată matematic printr-o funcţie exponenţială. De asemenea, este necesară luarea ȋn 

considerare a variaţiei de temperatură dintre peretele interior şi peretele exterior al cuptorului, 

variaţie care influenţează şi temperatura ţaglei. 
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exterioară a ţaglei. Punctul de intersecţie a axelor 0p şi 0r reprezintă originea „0” a sistemului 

de coordonate. Datorită turbulenţelor din interiorul cuptorului şi datorită ȋnălţimii reduse a 

spaţiului de lucru, nu este necesară considerarea variaţiei temperaturii pe direcţia 0q (dreapta 

perpendiculară atât pe 0p, cât şi pe 0r). De asemenea, nu este necesară considerarea variaţei 

temperaturii ȋn planul vertical al cuptorului. În acest context, considerând un cerc cu centrul 

pe axa de simetrie a ţaglei, valoarea temperaturii ȋn orice punct al cercului este aceeaşi. 

În modelul procesului termic de ȋncălzire a ţaglei, se consideră doar variaţia 

temperaturii pe axa 0p. Această simplificare este posibilă datorită ponderii mult mai mici a 

variaţiei temperaturii pe axa 0r ȋn comparaţie cu axa 0p. De asemenea, această simplificare 

poate fi aplicată deoarece lungimea ţaglei este mai mică decât lăţimea vetrei cuptorului (5 m), 

variaţiile temperaturii fiind mai puternice ȋn vecinătatea pereţilor cuptorului. Diferenţele de 

temperatură pe axa 0r vor fi introduse ȋn aplicaţia de simulare ca şi o corecţie. O altă corecţie 

este necesară datorită faptului că extremităţile longitudinale (discurile de pe margine) ale 

ţaglei, având contact direct cu gazele din cuptor, sunt intens ȋncălzite, fapt care introduce o 

neliniaritate ȋn evoluţia temperaturii pe axa 0r. Se adoptă, de asemenea, convenţia că 

variabilele (p) şi (r) pot lua doar valori pozitive. 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[2] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, Tiberiu Coloşi, “Numerical Simulation of the 

Billet’s Temperature in a Furnace with Rotary Hearth”, IEEE Proceedings SACI 

2011, 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and 

Informatics, 19 – 21 Mai, Timişoara, România, pag. 23 – 28, ISBN: 978-1-4244-         

-9108-7.    

 

se propune ca modelul procesului termic de ȋncălzire a ţaglei să fie exprimat printr-o ecuaţie 

cu derivate parţiale de ordinul II cu două variabile independente (t) şi (p), de forma: 
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                               (3.1) 

 

ȋn care coeficienţii „a” sunt constanţi şi funcţiile y(t,p) şi φ(t, p) respectă condiţiile de 

continuitate ȋn sens Cauchy. Introducând notaţia generală 
T P

TP T P

y
y

t p



 

 ȋn relaţia (3.1), unde                

T = 0,1,2….., şi P = 0,1,2,….. , aceasta poate fi rescrisă sub forma:  
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constanta TA ia o valoare nesemnificativă controlată prin valoarea foarte mică a parametrului 

λ (λ = 0.01). Parametrul λ este un coeficient care arată proporţionalitatea dintre cele două 

constante de timp. Cunoscând valorile parametrilor de structură TB, TA, P1 şi P2 pot fi 

calculate ȋn mod direct valorile coeficienţilor (a .…) din relaţia (3.1). Soluţia analitică este 

utilizată pentru calcularea condiţiilor iniţiale (CI) (pentru t = t0 = 0) ale elementelor din 

structura matricii (Mdpx).  

După determinarea matricii derivatelor parţiale a vectorului de stare pentru condiţiile 

iniţiale (Mdpx,CI), simularea numerică a procesului prin avansul de la o secvenţă de calcul (k) 

la secvenţa următoare (k + 1) se realizează prin aplicarea seriilor Taylor utilizând procedura 

prezentată ȋn subcapitolul 2.3.1.  

După finalizarea simulării numerice, este necesară aplicarea unor corecţii asupra 

temperaturii rezultate (tuturor elementelor y00 la toate cele k secvenţe). Valorile finale ale 

elementelor (y00) vor fi date de relaţia:  

 

( ) ( )00f 0R 00y =F r y +FP p,r                                                                                                     (3.9) 

 

 unde 

  

( ) 1 2

r r
- -
R R1 2

0R
1 2 2 1

R R
F r = e + e

R R R R
 

 
                                                                                    (3.10) 

 

este o funcţie exponenţială descrescătoare (R1 şi R2 sunt constantele de lungime ale 

procesului aferente axei 0r), iar 

 

( ) ( )3 216 r
FP p,r = 1070 p 50 p +0.25 p

L D


    


                                                                      (3.11) 

 

este o funcţie polinomială. Corecţia exponenţială (F0R(r)) compensează variaţia temperaturii 

pe axa 0r iar corecţia polinomială (FP(p,r)) compensează efectul neliniarităţilor introduse 

prin efectul termic intens manifestat asupra extremităţilor laterale ale ţaglei. 

O problemă importantă tratată este identificarea experimentală a constantei de timp TB 

de ȋncălzire a ţaglei. Constanta de timp de ȋncălzire a ţaglei depinde atât de valoarea 

diametrului acesteia cât şi de valoarea lungimii acesteia. În acest context, s-a aplicat un 
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semnal extern de tip treaptă de temperatură (ȋn mediul extern ţaglei din cuptor), rezultând 

variaţia temperaturii ţaglei. Măsurătorile au fost efectuate pe partea exterioară a ţaglei prin 

utilizarea unui pirometru OMEGA 250-20000C. Emisivitatea pirometrului a fost fixată la 

0.83 (valoare corespunzătoare măsurării temperaturii ţaglei).     

Cea mai mare problemă ȋn cadrul acestui experiment a fost imposibilitatea păstrării la 

valoare constantă a treptei externe de temperatură datorită faptului că ţagla a trecut prin toate 

zonele cuptorului (datorită rotirii vetrei acestuia). În cadrul experimentului, ţagla a fost 

introdusă ȋn cuptor, a realizat o rotire completă ȋn interiorul acestuia şi a fost extrasă prin uşa 

de ieşire. Temperatura ţaglei a putut fi măsurată prin orificiile plasate ȋn peretele exterior al 

cuptorului. În zona de preȋncălzire, ţagla este ȋncălzită doar de gazele arse evacuate din 

cuptor. În această zonă, efectul termic rezultat nu este la fel de puternic ca şi ȋn zonele active 

ale cuptorului datorită absenţei radiaţiei termice intense a pereţilor cuptorului şi datorită 

prezenţei ȋntre uşa de ȋncărcare şi orificiul de evacuare a gazelor arse din cuptor a unei zone 

care nu dispune de o sursă propriu-zisă de ȋncălzire (această zonă face parte din zona de 

preȋncălzire şi reprezintă 1/3 din suprafaţa acesteia). În cele cinci zone active temperatura a 

fost menţinută la următoarele valori: zona 1 - 12400C, zona 2 – 12800C, zona 3 – 13000 C, 

zona 4 – 13100 C, zona 5 – 13000 C. Deşi aceste temperaturi au o variaţiei nesemnificativă 

fiind valori sensibil mai mari decât 12000C, este necesară efectuarea anumitor ajustări asupra 

valorilor măsurate. Aceste ajustări au fost aplicate mai mult rezultatelor măsurătorilor 

efectuate ȋn prima zonă a cuptorului.  

Experimentul a fost realizat utilizând o ţaglă cu dimensiunea de 0.15 m şi lungime     

2 m. Temperatura ţaglei, la intrarea ȋn cuptor, a fost de aproximativ 00C (experimentul a fost 

realizat iarna), iar la ieşirea din zona de prȋncălzire temperatura a fost de aproximativ 1420C 

(valoare care corespunde unui regim cvasi-staţionar). Temperatura ţaglei la ieşirea din cuptor 

a fost de aproximativ 13000C (temperatura necesară pentru perforare). Măsurarea valorilor 

temperaturii ţaglei a ȋnceput ȋn zona 1, deci identificarea a fost realizată considerând 

temperatura ţaglei la ieşirea din zona de preȋncălzire ca şi condiţie iniţială.   

Curba experimentală se prezintă ȋn figura 3.3. Pe baza curbei experimentale s-a trasat 

curba cea mai probabilă. Prin aplicarea metodei tangentei curbei cele mai probabile s-a 

obţinut valoarea constantei de timp de ȋncălzire a ţaglei TB = 17.26 min. Răspunsul 

comparativ dintre răspunsul experimental şi răspunsul rezultat prin simularea modelului 

matematic determinat la semnal de tip treaptă, se prezintă ȋn figura 3.4.  

„Constantele de lungime ale ţaglei” au rezultat, de asemenea, prin identificare 

experimentală.   
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Figura 3.3. Curba experimentală de ȋncălzire a ţaglei 

 

 

Figura 3.4. Răspunsul comparativ dintre răspunsul experimental şi răspunsul simulat 

 

Seturile de valori experimentale aferente axelor 0p şi 0r sunt mult mai limitate ca şi 

dimensiune comparativ cu setul de valori care au generat curba din figura 3.3. Utilizând o 

aplicaţie software implementată pentru a procesa aceste valori, au rezultat următoarele valori 

pentru „constantele de lungime” ale ţaglei: P1 = 0,32 m, P2 = 0,64 m, R1 = 8,58 m şi                

R2 = 17,16 m. Utilizând parametrii determinaţi şi aplicând metoda de simulare numerică 

prezentată, a fost posibilă simularea procesului termic aferent ţaglei. Un exemplu de simulare 

este prezentat ȋn figura 3.5 (graficul comparativ dintre evoluţia temperaturii pe suprafaţa 

exterioară a ţaglei, respectiv ȋn centrul intern al acesteia, pentru zona 1).  
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Figura 3.5. Graficul comparativ dintre evoluţia temperaturii pe suprafaţa ţaglei, respectiv ȋn 

centrul intern al acesteia, pentru zona 1  

 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[3] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, Tiberiu Colosi, “Modeling and Simulation of the 

billet’s heating process in a furnace with rotary hearth”, 15th International Conference 

on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2011), 14-16 Octombrie, 2011, 

Sinaia, România, pag. 1-6, ISBN: 978-1-4577-1173-2. 

 

este propusă o soluţie pentru simularea temperaturii ţaglei ȋn orice poziţie ȋn care aceasta se 

poate găsi ȋn cuptorul cu vatră rotitoare. Aceasta soluţie se bazează pe valoarea constantei de 

timp de ȋncălzire a ţaglei anterior determinată.  

Valoarea temperaturii fiind controlată ȋn centrul fiecărei zone a cuptorului ȋn zona 

termocuplelor, ȋn primul rând problema formulată anterior este abordată ţinând cont de 

următoarea simplificare: ȋntr-o zonă, temperatura ȋn mediul extern ţaglei este constantă        

de-alungul arcului median al vetrei cuptorului (arcul median al vetrei cuptorului este egal 

depărtat atât de peretele intern, cât şi de peretele extern al cuptorului). În această ipoteză, ȋn 

imediata apropiere a zonelor vecine cu zona considerată, valoarea temperaturii este egală cu 

valoarea temperaturii controlată ȋn centrul acesteia. Aceste remarci sunt valabile atât pentru 

toate cele 5 zone active ale cuptorului, cât şi pentru zona de preȋncălzire. Rezultă faptul că la 
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graniţa dintre sectoare apare un „salt” mare de temperatură, fenomen care nu corespunde fidel 

cazului real.    

Obiectivul acestei cercetări este simularea temperaturii ţaglei pe perioada ȋn care 

aceasta se găseşte ȋn cuptor (de la uşa de ȋncărcare până la uşa de descărcare). Dacă 

simplificarea menţionată anterior este aplicată, semnalul de intrare (temperatura ȋn mediul 

extern ţaglei din cuptor, notată cu u0) este compus din şase semnale treaptă consecutive 

(corespunzătoare zonei de preȋncălzire şi celor 5 zone active). Pentru zona de preȋncălzire, 

zonă care nu este prevăzută cu o sursă independentă de ȋncălzire, valoarea corespunzătoare 

semnalului de intrare este u 00 = 900 0 C (valoarea aproximativă a temperaturii gazelor arse ȋn 

centrul zonei de preȋncălzire, gaze arse care sunt evacuate din cele 5 zone active ale 

cuptorului printr-o gură de evacuare care se găseşte ȋn zona de preȋncălzire). Valorile 

temperaturilor ȋn cele 5 zone active ale cuptorului au fost considerate aceleaşi ca cele utilizate 

ȋn cazul identificării constantei de timp de ȋncălzire a ţaglei. Temperatura zonei 5 este 

menţinută mai mică decât cea a zonei 4 deoarece este necesară omogenizarea valorii 

temperaturii ţaglei ȋn această zonă (la intrarea perforatorului, temperatura ţaglei ȋn zona axei 

sale de simetrie trebuie să fie mai mare decât temperatura acesteia pe suprafaţa exterioară). 

Dacă toate specificaţiile sunt respectate, o ţaglă cu diametrul de 150 mm trebuie ȋncălzită ȋn 

cuptor aproximativ 90 min. Ariile celor 6 zone ale cuptorului sunt egale şi acestea au aceeaşi 

formă geometrică, rezultând faptul că ţagla parcurge fiecare zonă ȋn aproximativ                   

90/6=15 min.    

Aplicând metoda de simulară numerică prin (Mdpx) şi serii Taylor, şi considerând că 

temperatura iniţială a ţaglei la intrarea ȋn cuptor este de 00C, respectiv că simularea se 

realizează ȋn centrul de simetrie ala ţaglei (la 7,5 cm distanţă de originea sistemului de 

coordonate pe axa 0p (figura 3.1), graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul 

numeric al procesului de ȋncălzire al ţaglei ȋn cuptor, este prezentat ȋn figura 3.6.  

Pe grafic, cele două răspunsuri nu pot fi diferenţiate cu ochiul liber, rezultând 

performanţele foarte bune ale metodei de simulare numerică utilizate. De asemenea, pe grafic 

se pot remarca „salturile” de temperatură la trecerea ţaglei dintr-o zonă ȋn zona următoare (la 

fiecare 15 min). „Saltul” este mai mare la graniţa dintre zona de preȋncălzire şi zona 1 

datorită diferenţelor mai mari de temperatură dintre acestea şi mai mică la graniţa dintre 

zonele 4 şi 5 datorită faptului că temperaturile ȋn aceste două zone sunt egale.   

O altă etapă a cercetării a fost considerarea variaţiei temperaturii ȋntre zonele 

cuptorului. De-alungul arcului median al vetrei cuptorului, de la uşa de ȋncărcare până 
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inclusiv ȋn zona activă 4, temperatura gazelor din cuptor are o evoluţie crescătoare. De 

asemenea, de la limita dintre zona activă 4 şi zona activă 5, până la uşa de descărcare, 

temperatura are o evoluţie descrescătoare. 

 

 

Figura 3.6. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al procesului 

de ȋncălzire al ţaglei 

 

Modelul propus pentru variaţia temperaturii ȋn fiecare sector poate fi exprimat 

utilizând un semnal combinat treaptă + funcţie exponenţială. În acest caz semnalul de intrare 

(temperatura zonelor) devine: 
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                                                                         (3.12) 

 

unde 
iAu  şi 

iBu  reprezintă temperaturi, 
i1
τ  şi 

i2τ  sunt constante de timp, i {0,..,5} (numărul 

zonei; i = 0 pentru zona de preȋncălzire), τ  = 15 min (timpul ȋn care o ţaglă se găseşte ȋn 

oricare dintre zonele cuptorului) şi (t) reprezintă variabila timp. Pentru fiecare zonă, valorile 

coeficienţilor (u) şi iτ  au fost determinate utilizând o metodă de identificare bazată pe 

interpolare. Pentru cazul zonei de preȋncălzire (i = 0) au rezultat: 
0Au = 2000C, 

0Bu = 8000C, 
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01 = 2.1748 min, 
02 = 3.2622 min, sau pentru cazul zonei active 5 (i = 5) au rezultat:         

5Au = 1311.70C, 
5Bu = -22.70C (valoarea temperaturii este descrescătoare ȋn această zonă),         

51 = 7 min, 
52 = 10.5 min.       

Dacă simularea este realizată ȋn aceleaşi condiţii ca şi ȋn cazul precedent, cu diferenţa 

că semnalul de intrare este compus din şase semnale cu forma descrisă ȋn relaţia (3.12), 

graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al procesului de ȋncălzire al 

ţaglei se prezintă ȋn figura 3.7.       

 

 

Figura 3.7. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al procesului 

de ȋncălzire al ţaglei, dacă semnalul de intrare din relaţia (3.12) este aplicat   

 

Spre deosebire de cazul figurii 3.6, „salturile” de temperatură de la limitele dintre 

zone nu mai apar, funcţionarea procesului tehnologic fiind descrisă cu mare precizie.  

Pentru validarea preciziei metodei de simulare numerică utilizată, se utilizează ca şi 

indicator de calitate eroarea relativă cumulată ȋn procente (ercp), a cărei relaţie este: 
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ercp= y y / y                                                                                       (3.13) 

 

unde (i) reprezintă secvenţa de integrare ; (if) reprezintă secvenţa finală de integrare ; yNi 

reprezintă valoarea răspunsului sistemului rezultată prin integrare numerică, corespunzând 
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secvenţei (i); yAi reprezintă valoarea răspunsului analitic al sistemului, corespunzând 

secventei (i). Valoarea care rezultă după calcularea erorii este exprimată ȋn procente.   

Eroarea relativă cumulată ȋn procente (ercp), dintre cele două răspunsuri prezentate ȋn 

figura 3.7, se prezintă ȋn figura 3.8.  

 

Figura 3.8. Eroarea relativă cumulată ȋn procente (ercp), dintre cele două răspunsuri 

prezentate ȋn figura 3.7    

 

Din figura 3.8 rezultă că valoarea maximă a (ercp) este de 0.314%, chiar la ȋnceputul 

simulării, unde variaţiile de temperatură ȋn raport cu timpul sunt mari, rezultând valori mari a 

derivatelor ȋn raport cu timpul (t). În perioada imediat următoare a simulării, eroarea scade 

rapid şi rămâne constantă la valoarea 4.6·10-3%. Valorile foarte mici ale erorii (eroarea fiind 

exprimată ȋn procente) demonstrează performanţele foarte ridicate ale metodei de simulare 

numerică utilizate. În figura 3.8, se paote remarca faptul că, doar la trecerea ţaglei din zona de 

preȋncălzire ȋn prima zonă activă (la 15 min după ȋnceperea simulării), este introdusă o 

creştere uşoară dar vizibilă a valorii erorii. Acest fenomen apare datorită faptului că variaţia 

temperaturii ȋn prima parte a zonei active 1 este una relativ mare.   

O altă problemă importantă abordată ȋn cercetare este problema zonei active 5. Scopul 

acestei zone este să descrească temperatura părţii exterioare a ţaglei, astfel ȋncât temperatura 

ȋn zona axei de simetrie a acesteia să devină mai mare. În acest caz, ţagla se comportă ca o 

sursă de ȋncălzire. Pentru a simula acest fenomen este necesară introducerea unei corecţii ȋn 

modelul procesului de ȋncălzire al ţaglei, mai exact o corecţiei a constantei de 
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proporţionalitate. Această corecţie este realizată de-alungul axei 0p din figura 3.1 şi este 

prezentată ȋn relaţia (3.14). 

 

-3 0.075
10 ( )

2.3
'
y y

p
K =K +

p+


                                                                                                    (3.14) 

 

unde Ky = 1 (conform relaţiei (3.6)) şi (p) (exprimat ȋn metri) este variabila independentă 

asociată axei 0p (distanţa pe axa 0p de la originea sistemului de coordonate până ȋn punctul 

unde este realizată simularea). Utilizând această corecţie, simularea poate fi realizată numai 

pe/sau deasupra axei de simetrie a ţaglei, dar valoarea temperaturii este considerată simetric 

distribuită ȋn raport cu centrul acesteia.  

Dacă se introduce corecţia din relaţia (3.14), iar simularea este realizată ȋn aceleaşi 

condiţii ca şi simularea din figura 3.7, graficul comparativ dintre răspunsul procesului ȋn 

originea sistemului de coordonate (dacă simularea este realizată pe suprafaţa exterioară a 

ţaglei) şi răspunsul procesului ȋn zona axei de simetrie a ţaglei (la 7.5 cm distanţă de originea 

sistemului de coordonate pe direcţia axei 0p) se prezintă ȋn figura 3.9.   

 

Figura 3.9. Graficul comparativ dintre răspunsul sistemului ȋn centrul intern al ţaglei şi 

răspunsul procesului ȋn originea sistemului de coordonate 
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Curbele din figura 3.9 arată faptul că temperatura pe suprafaţa externă a ţaglei este 

mai mare decât temperatura ȋn centrul intern al acesteia ȋn zona de preȋncălzire şi ȋn zonele 

active 1, 2, 3 şi 4, dar ȋn zona activă 5 apare fenomenul de omogenizare şi temperatura ȋn 

cenetrul intern al ţaglei devine mai mare decât temperatura suprafeţei exterioare a acesteia.  

 

3.2. Controlul temperaturii ţaglelor ȋn cuptorul cu vatră rotitoare 

Aplicaţia directă a modelului matematic al procesului de ȋncălzire al ţaglelor 

determinat ȋn subcapitolul anterior o reprezintă posibilitatea includerii acestui proces ȋntr-un 

sistem de reglare automată a temperaturii ţaglelor. 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[4] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, “The Control of the Billets Heating Process in a 

Furnace with Rotary Hearth”, 8th Power Plant & Power System Control Symposium - 

PPPSC 2012 (IFAC Conference), 02 – 05 Septembrie,  Toulouse, Franţa, pag. 735-

740, DOI: 10.3182/20120902-4-FR-2032.00128. 

 

s-a propus o soluţie pentru controlul automat al temperaturii ţaglelor, soluţie care se bazează 

pe structura de reglare prezentată ȋn figura 3.10. Această structură de reglare reprezintă o 

dezvoltare a structurii prezentate ȋn figura 2.3.  

 

  

Figura 3.10. Structura generală de reglare automată care include un proces cu parametri 

distribuiţi 
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Semnificaţia notaţiilor din figura 3.10 este aceeaşi ca şi ȋn cazul figurii 2.3, cu 

excepţia faptului că (y00) reprezintă temperatura ţaglei. De asemenea, traductorul de măsură 

TM măsoară temperatura ţaglei, iar ut0 = u0 + 0u  reprezintă debitul total de gaz metan aplicat 

la intrarea procesului tehnologic. 

În acest caz, procesul cu parametri distribuiţi modelat prin EDP II·2 (ecuaţie cu 

derivate parţiale de ordinul II cu două variabile independente (t) şi (p)) (din figura 3.10) 

cuprinde ȋn structură atât procesul de ȋncălzire al unei zone (al gazului care se găseşte ȋn zona 

respectivă), cât şi procesul de ȋncălzire a ţaglei care se găseşte ȋn acea zonă. Soluţia analitică 

care verifică EDP II·2, va fi de forma: 

 

00 0 0 0( , ) ( ) [ ( ) ( )]AN y P T ty t p =K F p F t u t                                                                                    (3.15) 

 

formă similară cu relaţia (3.6), cu diferenţa că ut0 = u0 + 0u  şi funcţiile exponenţiale sunt de 

forma: 
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1 1
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T T
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                                                                                  (3.16)  

respectiv 

1 21 2
0

1 2 2 1

( )
p p

P P
P

P P
F p = e + e

P P P P

 

 
 

                                                                                     (3.17) 

 

Coeficienţii (a......) pot fi determinaţi utilizând următoarele relaţii : a00 = 1,                         

a10 = TZ + TB , a20 = TZ · TB , a01 = P1 + P2 , a02 = P1 · P2 şi a11 = (TZ + TB) · (P1 + P2), unde TZ 

este constanta de timp de ȋncălzire a zonei, fără a considera ţagla ȋn cuptor, TB este constanta 

de timp de ȋncălzire a ţaglei şi P1 , respectiv P2 sunt constantele de lungime ale ţaglei 

(parametrii de structură P1 şi P2 modelează variaţia temperaturii ȋn raport cu axa 0p). 

Considerând ca şi studiu de caz una dintre zonele cuptorului – zona 3 – (TZ = 7.08 min, TB 

=17.26 min,  P1 = 0,3220 m şi P2 = 0,6440 m) coeficienţii (a....) rezultă direct utilizând 

relaţiile de mai sus. 

De asemenea, constanta de proporţionalitate a procesului este egală cu constanta de 

proporţionalitate a subprocesului termic de ȋncălzire a gazului din zona respectivă                      

(Ky = KZ = 1.16[
0

3

C h

Nm


]). Acest aspect se datorează faptului că, constanta de proporţionalitate 
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a subprocesului termic de ȋncălzire a ţaglei este KB = 1. Abordarea generală prezentată poate 

fi adaptată pentru oricare dintre cele 5 zone active ale cuptorului. O remarcă importantă este 

faptul că procesul tehnologic tratat ȋn acest subcapitol conţine ȋn structură două subprocese 

conectate ȋn serie: subprocesul de ȋncălzire a gazului din zona considerată (a cuptorului) şi 

subprocesul de ȋncălzire a ţaglei din acea zonă. 

Modelarea analogică a sistemului prezentat ȋn figura 3.10 porneşte de la următorul 

sistem de ecuaţii : 

 

Traductor:  
0                                                             

1 00 0

  1
( )   T

T

m

m = K y m     
T



   

                                                                              (3.18) 
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                (3.19) 

Elementul de execuţie: 
0

1 0 0

1
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t                                                     
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  ,           ( ut0 = u0 + 0u )                       (3.20) 

Proces EDP II·2: 
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.                                                   (3.21)                   

 

Ca şi o remarcă gnerală pentru această teză, un singur indice numeric ataşat 

semnalelor reprezintă ordinul de derivare a acelui semnal ȋn raport cu variabila independentă 

timp (t), iar doi sau mai mulţi indici numerici ataşaţi semnalelor reprezintă ordinul de 

derivare al acelui semnal ȋn raport cu mai multe variabile independente (convenţional se 

consideră primul indice aferent timpului (t) iar următorii indici aferenţi de la stânga la dreapta 

variabilelor independente (p), (q) şi (r)). În relaţiile anterioare au fost folosite următoarele 

notaţii: KT – constanta de proporţionalitate a traductorului, TT – constanta de timp a 

traductorului, KPR – constanta de proporţionalitate a traductorului, KIR – constanta de 
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integrare a regulatorului, KDR – constanta de derivare a regulatorului, TR – constanta de timp a 

regulatorului (modelează inerţia regulatorului), KEE – constanta de proporţionalitate a 

elementului de execuţie şi TEE – constanta de timp a elementului de execuţie. Din relaţiile 

(3.18), (3.19), (3.20) şi (3.21) se obţin elementele vectorului de stare x, care ȋn formă 

transpusă se prezintă ȋn relaţia (3.22):    

 

                   (3.22) 

 

Se poate observa că vectorul de stare x are 8 elemente, având dimensiunea x(8·1). De 

asemenea, m0 , m1 , c0 , c1 , ut0 , ut1 sunt funcţii care depind numai de variabila timp (t), iar y00 

şi y10 sunt funcţii care depind de timp (t) şi de variabila independentă lungime (p). 

Considerând valorile M = 8 şi N = 20, determinante pentru dimensiunea matricei Mdpx 

(matricea derivatelor parţiale a vectorului de stare), matricea fiind prezentată ȋn relaţia (3.23). 

Semnificaţia notaţiilor vectorilor şi matricilor din structura matricei Mdpx este identică cu 

notaţiile utilizate ȋn relaţia (2.4). 

Utilizând soluţia analitică din relaţia (3.15), se determină matricea Mdpx pentru 

condiţiile iniţiale (Mdpx,CI), iar utlizând seriile Taylor se realizează simularea numerică prin 

avansul de la o secvenţă de integrare numerică (k – 1) la următoarea secvenţă de integrare 

numerică (k). În acest context, elementele vectorului de stare x şi ale matricei (xP) sunt date 

de relaţiile:  
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                                                                                           (3.27) 

 

În relaţiile (3.24), (3.25), (3.26) şi (3.27)  τ{0,1}}, j  {0,1,2,…,8}. Funcţiile (m0), 

(m1), (c0), (c1), (ut0) , (ut1) nu depind de variabila independentă lungime (p), ȋn consecinţă 

x m  m  c  c  u  u  y  y  
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Parametrii regulatorului din relaţia (3.19), mai exact KPR , KIR şi KDR pot fi calculaţi 

utilizând o formă adaptată a criteriului modulului (criteriul Kessler) pentru ecuaţii cu derivate 

parţiale. Relaţiile utilizate sunt: 
2

Z B
PR

EX Σ

T +T
K =

K T 
, 

1

2IR
EX Σ

K =
K T 

, 
2

Z B
DR

EX Σ

T T
K =

K T


 

, unde 

Σ T EE RT =T +T +T  reprezintă suma constantelor de timp principial necompensabile iar elementul 

EXK  este parametrul de acordare a regulatorului (prin modificarea valorii acestui parametru 

se modifică valoarea celor trei parametrii ai regulatorului KPR , KIR şi KDR (se poate remarca 

faptul că EXK  apare ȋn toate cele trei relaţii ale parametrilor regulatorului); după finalizarea 

procedurii de acordare a regulatorului, EXK  reprezintă o constantă).   

Simulările sunt realizate pentru cazul celei de-a treia zone a cuptorului, ȋn cazul ȋn 

care cuptorul este readus ȋn regim normal de funcţionare, după o procedură de avarie majoră. 

Această procedură constă ȋn reducerea temperaturii ȋn toate zonele cuptorului şi mişcarea 

faţă-spate a vetrei un anumit număr de paşi. Temperatura ȋn cuptor şi a ţaglelor din acesta (ȋn 

cea de-a treia zonă) este menţinută constantă la valoarea de 10970C, utilizând un semnal de 

intrare (ȋn gaz metan) constant de 85 Nm3/h. Pentru readucerea corectă a cuptorului ȋn regim 

normal de funcţionare, este necesară reȋncălzirea ţaglelor la temperatura corespunzătoare, ȋn 

ce-a de-a treia zonă la 12800C. Valorile asociate regimului staţionar iniţial al temperaturii 

sunt considerate valori de 0 ale sistemului de reglare automată (00C, respectively 0 Nm3/h). 

Cu alte cuvinte, sistemul de reglare automat reacţionează doar când temperatura trebuie 

crescută peste valoarea de 10970C. Graficul comparativ dintre răspunsul numeric şi răspunsul 

analitic al sistemului de reglare a temperaturii ţaglei, dacă simularea este realizată ȋn centrul 

de simetrie al ţaglei (la 7.5 cm distanţă de suprafaţa externă a acesteia pe axa 0p) se prezintă 

ȋn figura 3.11. Pentru referinţa de temperatură a fost setată valoarea de 1830C                       

(12800C – 10970C), iar valoarea parametrului KEX = 25.3 a fost determinată prin simulare 

utilizând o metodă iterzativă, astfel incât performanţele impuse să fie ȋndeplinite 

(performanţele impuse sistemului de reglare sunt: abaterea (eroarea) staţionară la poziţie     

astp = 00C, suprareglajul  = 11%, respectiv timpul de răspuns tr = 65 min). Performanţele 

obţinute au fost: abaterea (eroarea) staţionară la poziţie astp1 = 00C, suprareglajul 1 = 8.91%, 

respectiv timpul de răspuns tr1 = 61.7 min, toate acestea ȋncadrându-se ȋn limitele impuse. 

Valoarea maximă a erorii cumulate ȋn procente dintre cele două răspunsuri prezentate ȋn 

figura 3.11 este de 1.2·10-3% chiar la ȋnceputul simulării, apoi scade brusc şi se stabilizează la 

valoarea 6.62·10-6% (aceste valori relativ nesemnificative - foarte apropiate de 0 

demonstrează ȋncă odată performanţele foarte bune ale metodei de integrare numerică).    
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Figura 3.11. Răsupunsul analitic şi răspunsul numeric al sistemului de reglare aferent 

zonei 3, la semnal de referinţă de tip treaptă 

 

Pentru a demonstra eficienţa regulatorului, simularea sistemului de reglare (utilizând 

aceeaşi valoarea a parametrului KEX ca şi ȋn cazul precedent) a fost realizată pentru un semnal 

de referinţă de tip treaptă + sinus, dat de relaţia  S1 = 183 + 50·sin(ω·t), unde pulsaţia este     

ω = 0.698 rad/min. Răspunsul numeric al sistemului ȋn acest caz, este prezentat ȋn figura 

3.12. 
 

 

Figura 3.12. Răspunsul numeric al sistemului de reglare, dacă semnalul de referinţă este de 

tip treaptă + rampă 

 

Performanţele de reglare obţinute sunt foarte bune, după 60 min răspunsul sistemului 

urmărind cu acurateţe semnalul de referinţă. De asemnea, eroarea relativă cumulată ȋn 
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procente dintre răspunsul analitic şi cel numeric are aproximativ aceleaş valori ca şi ȋn 

simularea precedentă. 

Un aspect foarte important este reprezentat de testarea sistemului de reglare propus 

(conţinând ȋn structură regulatorul determinat) dacă semnalul de perturbaţie (reprezentat prin 

notaţia 0u  ȋn figura 3.10) ȋşi manifestă efectul. Semnalul de perturbaţie modifică valoarea 

debitului de alimentare cu gaz, astfel acesta poate fi introdus ȋn sistem ca un debit de gaz. 

Efectul perturbaţiei poate fi aproximat ȋntr-o manieră realistă printr-un semnal de tip 

sinus. Dacă perturbaţia de tip sinus S2 = 50·sin(ω1·t) (unde ω1 = ω/10) apare după 90 min de 

la ȋnceperea simulării, răspunsul numeric al sistemului de reglare se prezintă ȋn figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Răspunsul numeric al sistemului de reglare, dacă semnalul de perturbaţie de tip 

sinus apare ȋn sistem după 90 min de la ȋnceperea simulării 

 

Efectul perturbaţiei este rejectat deoarece ȋn regim staţionar, răspunsul sistemului de 

reglare automată variază ȋntr-o bandă de staţionaritate de  3.82% ȋn raport cu valoarea 

impusă prin referinţă, această bandă fiind mai ȋngustă de cât  5% (banda de staţionaritate 

considerată acceptabilă pentru aplicaţia tratată). 

Generalitatea metodei permite simularea numerică şi a semnalelor intermediare care 

apar ȋn funcţionarea sistemului automat din figura 3.10. În figura 3.14, se prezintă semnalul 

de execuţie (debitul de gaz de intrare ȋn proces u0(t)) aferent răspunsului prezentat ȋn figura 

3.13. 
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Figura 3.14. Semnalul de execuţie simulat prin integrare numerică, aferent cazului ȋn care o 

perturbaţie sinusoidală apare ȋn sistem  

 

Valoarea maximă a semnalului de execuţie nu depăşeşte limita de saturaţie ȋn niciuna 

din simulările prezentate (limita de saturaţiei este de 1340 Nm3/h ţinând cont şi de valoarea 

iniţială de 85 Nm3/h a debitului de gaz). 

 

3.3. Modelarea procesului termic de ȋncălzire utilizând reţele neuronale 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[5] Honoriu Vălean, Mihail Abrudean, Mihaela-Ligia Ungureşan, Iulia Clitan, Vlad 

Mureşan, “Modeling of Distributed Parameter Processes With Neural Networks”, 9th 

International Conference on Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, 

Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields, 

(OPTIROB 2014), 26-29 Iunie, 2014, Mangalia, România, Applied Mechanics and 

Materials, Vol. 555, 2014, pag. 530-540, ISBN-13: 978-3-03835-111-5. 

 

se propune o soluţie pentru modelarea procesului termic cu parametri distribuiţi de ȋncălzire a 

cuptorului, utilizând reţele neuronale. 

Ca şi studiu de caz, s-a considerat prima zonă activă a cuptorului, ȋn regim de buclă 

deschisă. Modelul matematic aferent procesului cu parametri distribuiţi care modelează 

funcţionarea acestuia poate fi exprimat prin utilizarea relaţiilor (3.1) – (3-8), dar utilizând 

următorul set de parametri de structură: TA = T1 = 518 s, TB = T2 = 60 s, P1 = 0.0707 m şi        
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P2 = 0.045 m, respectiv forma crescătoare a funcţiei F0P(p) din relaţia (3.8), formă exprimată 

ȋn relaţia (3.28): 

 

( ) 1 1 2

p p
- -

P P1 2
0P

1 2 2 1

P P
F p = e e

P P P P
   

 
                                                                           (3.28) 

 

Valoarea mai mică a constantei de timp T2 se datorează faptului că ȋn această aplicaţie 

nu se consideră ţaglă ȋn cuptor (constanta T2 fizic tinde spre 0 s, dar ȋn aplicaţia de simulare, 

pentru a creşte gradul de generalitate al metodei se consideră ca având o valoare mai mare 

decât 0 s, valoare totuşi nesemnificativă faţă de valoarea lui T1 (aproximativ de 10 ori mai 

mică decât a acesteia)). Utilizând valorile parametrilor menţionaţi, rezultă şi valorile 

coeficienţilor (a.....) ai ecuaţiei cu derivate parţiale de ordinul II cu două variabile 

independente (t) şi (p) care modelează procesul: a00 = 1; a10 = T1 + T2 = 578 s; a20 =                

= T1 · T2 = 31080 s2; a01 = P1 + P2 = 0.1157m; a02 = P1 · P2 = 3.2·10-3m2; a11 = (T1 + T2) · (P1 + 

+ P2) = 66.874 s·m. De asemenea, constanta de proporţionalitate a procesului este 

0 31.2087 C h / NmyK   . Toţi parametrii de structură menţionaţi anteriori au fost determinaţi 

prin identificare experimentală. În acest caz, variabila independnetă (p) are aceeaşi 

semnificaţie ca şi ȋn Capitolul 2, adică variabila carteziană care evidenţiază variaţia 

temperaturii ȋntre pereţii cuptorului (fie peretele intern, fie peretele extern asociaţi unei zone a 

cuptorului, pentru care se consideră valoarea de referinţă p = p0 = 0 m) şi centrul intern al 

cuptorului, pentru care se consideră valoarea finală p = pf  = 2.5 m. De asemenea, funcţia 

F0P(p) din relaţia (3.8) are forma crescătoare exprimată ȋn relaţia (3.28). 

Considerând remarcile anterioare, ȋn cazul utilizării reţelelor neuronale, modelarea 

matematică porneşte de la soluţia analitică prezentată ȋn relaţia (3.6). Forma generală a 

structurii neuronale care modelează procesul de ȋncălzire (cu parametri distribuiţi) prezentat, 

se regăseşte ȋn figura 3.15. În această structură sunt utilizate două reţele neuronale. Prima 

reţea neuronală este o reţea total conectată ȋnainte având semnalul de intrare variabila 

independentă (p) şi generând la ieşire funcţia F0P(p). Semnalul de ieşire din prima reţea 

neuronală este ȋnmulţit cu semnalul extern u(t), rezultând semnalul F0P(p) · u(t) care 

reprezintă semnalul de intrare ȋn cea de-a doua reţea neuronală. Cea de-a doua reţea 

neuronală generează la ieşire semnalul y(t,p), semnal care corespunde cu ieşirea procesului. 

Această reţea este una total conectată şi conţine ȋn structură două elemente de ȋntârziere pe 

intrare, respectiv două elemente de ȋntârziere pe ieşire.  
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ponderea „i” se aplică este semnalul de intrare). Vectorul W1, ȋn formă transpusă, se prezintă 

ȋn relaţia (3.29):         

 

W1T = [w10 w20 w30 w40 w50 w60 w70 w80 w90 w100].                                                             (3.29) 
 

Vectorul W2 de dimensiune (10×1) conţine ponderile asociate conexiunilor dintre 

stratul ascuns şi stratul de ieşire al primei reţele neuronale. De asemenea, constantele bij, unde 

„i” şi „j” au aceeaşi semnificaţie şi aceleaşi valori ca şi ȋn cazul neuronilor Nij anterior 

prezentaţi, reprezintă valorile „bias” (produsul dintre valoarea (intrarea) de prag a unui 

neuron şi ponderea asociată), valori aferente neuronilor din stratul ascuns al primei reţele 

neuronale. Valoarea b12 reprezintă valoarea „bias” a neuronului din stratul de ieşire al primei 

reţele neuronale. Valorile „bias” din stratul ascuns pot fi scrise ȋn formă vectorială (utilizând 

notaţia B1) la fel ca şi vectorul B1 din relaţia (3.29). Aceeaşi remarcă este valabilă pentru 

vectorul W2 care conţine ponderile w1i (indicele 1i semnifică ponderea asociată conexiunii 

dintre neuronul „i” din stratul ascuns - i{1,2,..,10} şi neuronul din stratul de ieşire). 

Relaţiile ȋn formă extinsă ale lui B1 şi W1 nu se prezintă pentru a nu ȋncărca lucrarea. 

Această remarcă rămâne valabilă pentru toţi vectorii care vor fi prezentaţi ȋn continuare ȋn 

acest subcapitol.              

În cazul primei reţele neuronale din figura 3.15, neuronii din stratul ascuns sunt 

neliniari având fiecare funcţie de activare sigmoidă bipolară (tangentă hiperbolică). De 

asemenea neuronul N12 din stratul de ieşire este liniar având funcţie de activare liniară. 

Funcţiile de activare vor genera semnalele de ieşire ale fiecărui neuron având ca variabile de 

intrare potenţialele interne ale respectivilor neuroni. Considerând aceste aspecte, structura 

fiecărui neuron din stratul ascuns se prezintă ȋn figura 3.16, iar structura neuronului din 

stratul de ieşire se prezintă ȋn figura 3.17. 

În figurile 3.16 şi 3.17 notaţia v este utilizată pentru potenţialul intern al fiecărui 

neuron. De asemenea, notaţia y1i (i{1,2,..,10}) este utilizată pentru semnalele de ieşire din 

neuronii din stratul ascuns (care corespund cu semnalele de intrare ȋn stratul de ieşire). În 

final, semnalul de ieşire din prima reţea neuronală este funcţia F0P(p). Considerând structura 

reţelei neuronale prezentate, funcţia F0P(p) este dată de relaţia (3.30).     

 

F0P(p) = {[tanh(p·W1T+B1T)]·W2)}+b12                                                                            (3.30) 
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În relaţia (3.31), y(k) reprezintă valoarea curentă a funcţiei y(t,p), y(k – 1) reprezintă 

valoarea lui y(t,p) la momentul discret anterior, respectiv y(k – 2) reprezintă valoarea lui 

y(t,p) la al doilea moment discret anterior. De asemenea, u’(k – 1) şi u’(k – 2) reprezintă 

valorile semnalului F0P(p) · u(t) la momentul discret anterior, respectiv la două momente 

anterioare discrete. În relaţia (3.31) se poate observa că valoarea curentă a semnalului y(t,p) 

depinde liniar de două valori discrete anterioare ale acestuia, respectiv de ale semnalului 

u’(t,p), fapt care implică numărul de linii de ȋntârziere (z-1) utilizate atât pentru semnalul de 

intrare, cât şi pentru semnalul de reacţie. Reacţia este asigurată readucând semnalul de ieşire 

y(t,p) prin cele două linii de ȋntârziere la intrarea celei de-a doua reţele neuronale. 

Dependenţa dintre semnalele din relaţia (3.31) fiind una liniară, toţi neuronii Nij, unde i

{1,2,..,7} şi j = 3 din stratul ascuns, respectiv neuronul de ieşire N14 sunt neuroni liniri 

(având funcţii de activare liniare). Vectorii W3, W4, W6 şi W5, toţi cu dimensiunile (7×1) 

conţin ponderile asociate conexiunilor dintre semnalele din stratul de intrare (semnalele       

u’(k – 1), u’(k – 2), y(k – 1), respectiv y(k – 2)) şi stratul ascuns. De asemenea, valoarea 

„bias” bij, unde i{1,2,..,7} şi j = 3, formează vectorul B2 cu dimensiunea (7×1). Vectorul 

W7 conţine ponderile asociate conexiunilor dintre stratul ascuns şi neuronul de ieşire ale celei 

de-a doua reţele neuronale. Considerând structura celei de-a doua reţele neuronale, funcţia 

y(t,p) este dată de relaţia (3.32).        

 

y(k) = {[W3T·u’(k – 1) + W4T·u’(k – 2) + W6T· y(k – 1) + W5T· y(k – 2) + B2T]·W7} + b14    

                                                                                                                                            (3.32) 

 

Dacă comparăm relaţiile (3.31) şi (3.32) (rescrisă după eliminarea parantezelor), se 

poate remarca că acestea au aceeaşi structură, aproximarea funcţiei din relaţia (3.31) fiind 

posibilă de către cea de-a doua reţea neuronală.  

Relaţia directă dintre semnalul de ieşire din structura neuronală y(t,p) şi semnalele de 

intrare considerate u(t) şi p poate fi realizată ȋnlocuind forma lui F0P(p)  din relaţia (3.30) ȋn 

relaţia semnalului u’(t), apoi ȋnlocuind semnalul u’(t) cu forma sa detaliată ȋn relaţia (3.31).   

Antrenarea reţelelor neuronale şi simularea acestora a fost realizată ȋn mediul 

MATLAB. Ca şi algoritm de antrenare, ȋn cazul ambelor reţele neuronale din figura 3.15, a 

fost utilizat algoritmul Levenberg-Marquardt. În cazul primei reţele neuronale, au fost 

utilizate 417 perechi de date intrare-ieşire pentru antrenare. Vectorul de intrare conţine 

valorile semnalului de intrare (p) care ȋn acest caz este unul de tip rampă cu valoarea iniţială 

0, cu panta egală cu 1, respectiv pasul de de eşantionare utilizat este 0.006m. Vectorul de 
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ieşire conţine valorile funcţiei F0P(p) calculate utilizând relaţia (3.28) şi semnalul de intrare 

de tip rampă menţionat. 

În cazul celei de-a doua reţele neuronale, s-au utilizat 401 perechi de date intrare-

ieşire pentru antrenare. Vectorul de intrare conţine valorile semnalului de intrare (F0P(p) ·        

· u(t)) care ȋn acest caz este un semnal de tip zgomot alb cu perioada de eşantionare 7.25 min. 

Vectorul de ieşire conţine valorile semnalului y(t,p) calculat utilizând componenta aferentă 

domeniului timp din relaţia soluţiei analitice (3.6) (utilizând semnalul de intrare de tip 

zgomot alb aplicat). În toate simulările, numărul de epoci de antrenare nu a crescut peste 

5000 ȋn cazul primei retele neuronalem respectiv peste 20 ȋn cazul celei de-a doua.           

În figura 3.18, se prezintă graficul comparativ dintre răspunsul analitic al procesului, 

răspunsul structurii neuronale şi răspunsul numeric obţinut prin aplicarea metodei (Mdpx) 

(metoda (Mdpx) a fost aplicată pentru efectuare de comparaţii ȋntre metode), pentru cazul ȋn 

care p = 2.5 m. Semnalul de intrare considerat este de tip treaptă (un debit de gaz constant 

egal cu 115Nm3/h) considerat peste valoarea corespunzătoare condiţiei iniţiale de 85Nm3/h. 

De asemenea, ȋn figura 3.18 se prezintă dinamica temperaturii peste valoarea corespunzătoare 

condiţiei iniţiale de 11060C. 

 

 

Figura 3.18. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsurile generate utilizând 

structura neuronală şi metoda (Mdpx) 

 

Din figura 3.18 rezultă că cele trei răspunsuri nu pot fi diferenţiate, fapt care 

demonstrează că atât structura neuronală cât şi metoda (Mdpx) generează aproximativ aceleaşi 

rezultate ca şi procesul real (reprezentat prin modelul analitic). De asemenea, valoarea 

staţionară a răspunsurilor obţinute este 1390C, aceeaşi valoare ca şi ȋn cazul experimentului 
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utilizat pentru determinarea parametrilor de structură ai procesului, fapt care validează ȋncă 

odată performanţele metodelor de modelare aplicate. 

În figurile 3.19 şi 3.20, se prezintă evoluţiile erorilor relative cumulate ȋn procente 

(ERCP) pentru cazul utilizării modelării prin metoda (Mdpx), respectiv pentru cazul modelării 

prin structura neuronală din figura 3.15. evoluţiile celor două erori fiind rezultatul comparării 

cele două reţele menţionate cu răspunsul generat de soluţia analitică.   

 

 

Figura 3.19. Eroarea relativă cumulată ȋn procente rezultată prin utilizarea metodei (Mdpx) 

 

 

Figura 3.20. Eroarea relativă cumulată ȋn procente rezultată prin utilizarea modelului 

neuronal 
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Din figura 3.19 rezultă că valoarea maximă a erorii, ȋn cazul utilizării metodei Mdpx 

este mai mică decât 8·10-10% chiar la ȋnceputul simulării, după care scade brusc şi rămâne 

constantă la o valoare proporţională cu 10-12%. Din figura 3.20 rezultă că ȋn cazul utilizării 

procedurii de modelare prin reţele neuronale, valoarea maximă a erorii este de 2% chiar la 

ȋnceputul simulării şi valoarea sa staţionară este proporţională cu 10-3% (şi ȋn acest caz 

eroarea scade brusc după ȋnceperea simulării). Comparând valorile erorile din figurile 3.19 şi 

3.20 se poate remarca direct că metoda Mdpx generează rezultate mai bune (fiind mai potrivită 

pentru aplicaţii de mare precizie) decât metoda bazată pe reţele neuronale. Pe de altă parte, 

valorile erorilor sunt exprimate ȋn procente, valorile acestora fiind foarte mici ȋn ambele 

cazuri şi modelarea procesului fiind una foarte precisă. Cu alte cuvinte precizia obţinută 

utilizând reţele neuronale este mai mult decât suficientă, acest aspect fiind demonstrat de 

faptul că curbele din figura 3.18 sunt suprapuse. Avantajul principal al metodei bazate pe 

reţele neuronale este faptul că structura din figura 3.15 poate fi foarte uşor extinsă cu scopul 

de a ȋnvăţa dinamica unui proces cu parametri distribuiţi, a cărui evoluţie depinde de mai 

mult de două variabile independente. Procedura de extindere constă ȋn adăugarea ȋn structura 

din figura 3.15 a unui număr de reţele neuronale de tipul primei reţele neuronale egal cu 

numărul suplimentar de variabile independente (peste două). În cazul metodei (Mdpx), 

introducând fiecare variabilă intermediară, complexitatea algoritmului creşte foarte mult 

datorită numărului mare de derivate parţiale care trebuie introduse ȋn aplicaţia de simulare.   

În figura 3.21 se prezintă graficul comparativ dintre răspunsurile structurii neuronale 

prezentate şi răspunsurile generate utilizând metoda (Mdpx), pentru două valori intermediare 

ale variabilei independente p (p = 25 cm, respectiv p = 5 cm).       

Ca şi ȋn cazul figurii 3.18 şi ȋn cazul figurii 3.21 se poate remarca că pentru fiecare 

valoare a variabilei independente p cele două răspunsuri se suprapun. Această remarcă arată 

ȋncă odată rezultatele bune generate de modelarea procesului cu parametri distribuiţi prin 

utilizarea reţelelor neuronale. De asemenea, un alt aspect foarte important este faptul că 

acurateţea metodei persistă pentru fiecare valoare intermediară a variabilei independente p, 

fapt care validează modelul pe tot domeniul de valori. Valoarea staţionară a celor două 

răspunsuri din figura 3.21, pentru p = 25 cm este de 128.40C, respectiv pentru p = 5 cm este 

de 32.020C (valori ale temperaturii peste valoarea corespunzătoare valorii iniţiale ale 

temperaturii). Aceste valori arată că temperatura zonei descreşte semnificativ doar ȋn 

apropiata vecinătate a pereţilor cuptorului (datorită factorilor enumeraţi ȋn subcapitolul 2.3, 

dar şi datorită influenţei ridicate a mediului exterior al cuptorului ȋn această regiune).      
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Figura 3.21. Răspunsurile reţelei neuronale şi răspunsurile generate utilizând metoda (Mdpx), 

pentru câteva valori intermediare ale variabilei independente p (p = 25 cm, respectiv              

p = 5 cm) 

 

Valorile erorii şi formele sale de evoluţie, pentru semnalele prezentate ȋn figura 3.21, 

sunt aproximativ aceleaşi ca şi ȋn cazul semnalelor prezentate ȋn figura 3.18. Creşterea uşoară 

a valorilor erorii poate fi detectată ȋn cazul utilizării metodei (Mdpx) pentru valori foarte mici 

ale variabilei independente p (datorită valorilor mari ale derivatelor parţiale ȋn raport cu p, ȋn 

apropiata vecinătate a pereţilor cuptorului). Această problemă este eliminată ȋn cazul utilizării 

reţelelor neuronale. 

 

3.4. Controlul motoarelor de curent continuu care acţionează maşinile de 

ȋncărcat, respectiv de descărcat ţagla ȋn/din cuptor. 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[6] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, “Automatic Control of the Driving of Loading-

Unloading Machines Used for Servicing a Rotary Hearth Furnace”, International 

Conference on Smart Systems in All Fields of the Life Aerospace, Robotics, 

Mechanical Engineering, Manufacturing Systems, Biomechatronics, 

Neurorehabilitation and Human Motricities (ICMERA 2013), 24-27 Octombrie, 2013, 

Bucureşti, România, Applied Mechanics and Materials, Vol. 436, 2013,  pag 406-416, 

ISBN-13: 978-3-03785-898-1. 
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Tabelul 3.1. Caracteristicile tehnice ale motorului de curent continuu 
Putera 

nominală 
PN [kW] 

Cuplul 
nominal 
TN  [Nm] 

Viteza 
nominală 
nN [rpm] 

Tensiunea 
rotorică 

nominală 
UN  [V] 

Curentul 
rotoric 

nominal 
IaN [A] 

Rezistenţa 
rotorică 
Ra  [Ω] 

Inductanţa 
rotorică     

La  

[mH] 

Motorul de 
inerţie al 
rotorului 
motorului    
JM [kgm 2 ] 

60.5 298 1940 600 113 0.403 4 0.32 
 

De asemenea, coeficientul de frecări vâscoase ale motorului are valoarea                        

FM = 2.07 Nm/rad/s. Motorul fiind utilizat cu excitaţie separată (curentul de excitaţie, 

respectiv fluxul magnetic al motorului sunt menţinute constante) controlul vitezei se 

realizează prin alimentarea cu tensiune a rotorului. Modelarea matematică a motorului 

porneşte de la sistemul de ecuaţii care descrie funcţionarea acestuia ȋn regim tranzitoriu. 

Aceste ecuaţii sunt:  

- pentru circuitul electric al rotorului:  

 

d ( )
( ) ( ) ( )

d
a

a a a a b

i t
u t R i t L u t

t
                                                                                           (3.33) 

 

unde ua(t) este tensiunea aplicată (tensiunea rotorică), ia(t) este curentul rotoric, iar ub(t) este 

forţa contraelectromotoare; 

- relaţia dintre cuplul motorului şi curentul rotoric: 

 

( ) (t) ( )m 1 a TI aT t K i K i t                                                                                                 (3.34) 

 

unde Tm(t) este cuplul motorului, TI 1K K   este constanta de cuplu, K1 este o constantă de 

proporţionalitate, iar   este fluxul magnetic al motorului (valoarea acestuia este constantă);   

- relaţia tensiunii contraelectromotoare: 

 

( ) ( )b b mu t K t                                                                                                                  (3.35) 

 

unde ( )m t  este viteza unghiulară a rotorului şi Kb este constanta tensiunii 

contraelectromotoare;  

- pentru echilibrul de cupluri: 

 
d ( )

( ) ( ) ( )
dm M M L

t
T t J F t T t

t


                                                                                     (3.36) 
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Dar 2rv    (m/s), unde 2  este viteza unghiulară a arborelui de transmisie la ieşirea 

din reductor. Introducând această formulă ȋn relaţia (3.37), aceasta devine:    

 

2
22

2
1

echJ M r


  


                                                                                                                (3.38) 

 

Raportul de transmisie al reductorului fiind 
2

1
2

2

k





, relaţia finală al lui Jech este: 

 
2

2

2
1.8904 kg mech

r
J M

k
    .                                                                                           (3.39) 

 
Valoarea totală a momentului de inerţie este dat de relaţia: 

 

22.2104 kg mT M echJ J J                                                                                             (3.40) 

 

Valoarea totală a coeficientului de frecări vâscoase a sistemului este aproximativ        

FT = 2.44 Nm/rad/s. Schema bloc aferentă mişcării fiecărui sistem (de ȋncărcare/descărcare) 

redus la arborele motorului rămâne identic ca şi ȋn figura 3.24 dar ȋnlocuind elementul 

1

s +M MJ F
 cu 

1

s +T TJ F
.        

Constanta de cuplu rezultă din caracteristicile tehnice ale motorului, având valoarea 

2.6372 Nm / sN
TI

aN

T
K

I
  , respectiv 2.6372 V / rad / sb TIK K   (doar ȋn condiţiile 

unităţilor de măsură menţionate).    

Considerând ca şi exemplu cazul ȋn care ȋncărcarea cuptorului se realizează pe un 

singur rând şi considerând ca şi studiu de caz doar acţionarea maşinii de ȋncărcat, ȋncărcarea 

cuptorului poate fi realizată ȋn trei paşi. 

Primul pas la pornirea maşinii de ȋncărcat este avansul acesteia din poziţia iniţială 

până ȋn poziţia ȋn care aceasta trebuie să pindă ţagla la tampon. Această distanţă este dată de 

relaţia: 

 

21 CT

L
L D l                                                                                                                                           (3.41) 
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unde DCT este distanţa dintre poziţia iniţială a cleştilor şi tampon, L este lungimea ţaglei, 

respectiv l  este jumătate din lungimea cleştilor. 

După primul pas, maşina de ȋncărcat ajunge ȋn punctul ȋn care aceasta poate prinde 

ţagla pentru a o introduce ȋn cuptor. În cadrul celui de-al doilea pas maşina de ȋncărcat 

avansează din poziţia ȋn care aceasta a prins ţagla către poziţia din cuptor ȋn care trebuie să 

poziţioneze ţagla. Această distanţă de avans poate fi calculată utilizând relaţia: 

 

2

+
+ =

2 2
V V

TV TV

L L L L
L D L D


                                                                                   (3.42) 

 

unde DTV este distanţa dintre tampon şi vatra cuptorului, iar LV este lăţimea vetrei cuptorului. 

Al treilea pas reprezintă mişcarea maşinii de ȋncărcat de la cuptor, după ce aceasta a 

lăsat ţagla, ȋnapoi la poziţia ȋn care aceasta trebuie să prindă o nouă ţaglă la tampon. Această 

distanţă poate fi calculată utilizând relaţia:  

 

+
+ + =

2 2
V V

3 TV TV

L L L L
L L D D


  .                                                                               (3.43) 

 
Această abordare fiind una generală, rămâne valabilă pentru orice lungime sau 

diametru posibile. Maşina de ȋncărcat se mişcă ȋnapoi de fiecare dată ȋn poziţia ȋn care aceasta 

poate prinde o ţaglă şi repetă ȋncărcarea, ajungând ȋn poziţia iniţială numai când, la tampon, 

nu mai sunt ţagle care trebuie ȋncărcate. O posibilitate de a măsura distanţa parcursă de 

maşina de ȋncărcat este utilizarea unui encoder incremental plasat pe arborele motorului şi 

numărarea impulsurilor generate de către acesta. 

În cazul ȋncărcării pe două rânduri, procedura de calcul a mişcării maşinii este 

structurată pe 5 paşi datorită faptului că ȋn cuptor trebuie acoperite două poziţii diferite. 

Structura generală de reglare utilizată pentru controlul vitezei motorului se prezintă ȋn 

figura 3.26. 

În figura 3.26, elementul TP(M) semnifică procesul tehnologic (TP), ȋn acest caz 

motorul de curent continuu (M). Modelul acestui element este reprezentat ȋn figura 3.24, 

calculul valorilor constantelor asociate fiind realizat mai sus, cu remarca că se consideră 

valorile lui JT şi FT. 

Celelalte elemente din figura 3.26 sunt: T – traductorul de viteză; A – elementul de 

execuţie, ȋn acest caz convertizorul de curent continuu prin care este alimentat motorul;        

C – regulatorul care trebuie acordat.  
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proporţionalitate este dată de relaţia 
2

60
2 10

N
A

U
K


 


 iar pentru constanta de timp se 

consideră valoarea TA = 0.001 s. Constanta KA este adimensională iar ȋnmulţirea cu 2 rezultă 

din posibilitatea schimbării polarităţii alimentării. Cunoscând modelele elementelor TP(M), 

T şi A din figura 3.26, regulatorul C poate fi acordat.  

Prima metodă care a fost aplicată pentru acordarea regulatorului a fost metoda 

releului, parametrii regulaoarelor de tip PID fiind calculaţi utilizând relaţiile Ziegler-Nichols. 

În urma aplicării metodei, au fost calculate două regulatoare, un regulator PI, respectiv un 

regulator PID, acestea fiind prezentate ȋn relaţiile: 

- regulatorul PI: 

1 1
(s) (1 ) 0.1361 (1 )

s 0.023 sR1 R1
I1

H K
T

     
 

                                                                (3.44) 

 

- regulatorul PID: 

1 1(1 s) 0.1815 (1 0.0035 s)s 0.0144 s(s)
1 s 1 0.0003 s

R2 D2
I2

R2
f1

K T
T

H
T

         
   

                              (3.45) 

 

În relaţiile (3.44) şi (3.45) constantele de proporţionalitate KR1 şi KR2 sunt constante 

adimensionale iar constantele de timp de integrare TI1 şi TI2, respectiv de derivare TD2 sunt 

exprimate ȋn secunde. De asemenea, Tf1 este constanta de timp a filtrului de ordinul I necesar 

obţinerii formei realizabile a regulatorului de tip PID fiind exprimată ȋn secunde. 

Alte două metode de acordare a regulatoarelor aplicate ȋn cazul aplicaţiei tratate au 

fost criteriul modulului şi criteriul simetriei (metodele Kessler). Pentru a aplica criteriile 

modulului, respectiv simetriei, este necesar calculul funcţiei de transfer echivalente a 

motorului (funcţia de transfer ȋn buclă ȋnchisă pentru structura din figura 3.24). După 

efectuarea calculului, rezultă: 

 

(s) 0.3322
(s)

(s) (0.0108 s +1) (0.1027 s +1)
a

M

U
H  

   
                                                                 (3.46) 

 

De asemenea, utilizând relaţia (3.46), se poate calcula funcţia de transfer a părţii fixate 

a sistemului (produsul funcţiilor de transfer a elementelor din figura 3.26, fără a se considera 

regulatorul). Rezultatul va fi ȋnmulţit cu 
60

2  
 pentru conversia din rad/s ȋn rpm, rezultatul 

final fiind: 
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(s) 2.9534
(s)

(s) (0.002 s +1)(0.0108 s +1) (0.1027 s +1)f

r
H

c
 

   
                                                (3.47) 

 

Știind că suma constantelor de timp principial necompensabile este T 0.002s   

(suma constantelor de timp a traductorului şi a convertizorului), după aplicarea celor două 

metode de reglare menţionate, au rezultat următoarele regulatoare: 

- ȋn cazul metodei modulului: 

1 1(1 s) 9.6186 (1 0.001 s)s 0.1135 s(s)
1 s 1 0.0001 s

R3 D3
I3

R3
f2

K T
T

H
T

         
   

                                 (3.48) 

 

- ȋn cazul metodei simetriei: 

3 2 6 3 3 2

2 5 2

s s s +1 8.8733 10 s 2 10 s 0.1215 s +1
(s)

s (1 s) 9.4509 10 s (1 0.0001 s)
1 2 3

R4

f3

a a a
H

b T

 



           
 

        
                  (3.49) 

 

Se poate remarca faptul că HR4(s) conţine ȋn structură un regulator PI şi un regulator 

PID conectate ȋn serie. Tf2 şi Tf3 au aceeaşi semnificaţie ca şi Tf1 din cazul relaţiei (3.45). TI3 şi 

TD3 reprezintă constanta de timp de integrare, respectiv de derivare a regulatorului obţinut 

prin aplicarea criteriului modulului. De asemenea, constantele a1, a2, a3 şi b reprezintă 

parametri de structură ai regulatorului obţinut prin aplicarea criteriului simetriei. 

În simulările următoare s-a considerat valoarea maximă posibilă a perturbaţiei 

(s) 60 NmLT  (perturbaţie echivalentă ȋn cuplu de sarcină – corespunzătoare cazului 

transportului ţaglei cu masa cea mai mare posibilă). De asemenea, ȋn toate simulările, motorul 

este accelerat până la valoarea maximă de 970 rpm (nN/2), după care, la momentul potrivit, 

este decelerat. În toate simulările s-a evitat atingerea valorii de saturaţie a curentului rotoric. 

S-a impus ca valoarea maximă a curentului rotoric să nu crească ȋn regim tranzitoriu peste 

2.5· IaN şi să nu crească peste IaN ȋn regim staţionar. 

Graficul comparativ dintre răspunsurile sistemului (evoluţiile vitezelor motorului ȋn 

raport cu timpul) la un semnal de intrare (referinţă) de tip treaptă cu valoarea de (5V), ȋn 

cazul utilizării regulatoarelor PI şi PID acordate prin metoda releului, este prezentat ȋn figura 

3.27. Pentru obţinerea de rezultate mai bune, au fost realizate următoarele ajustări ale 

parametrilor regulatorului: pentru regulatorul PI din relaţia (3.44) KR1 este mărit de 1.5 ori, 

respectiv TI1 este mărit de 2.5 ori şi pentru regulatorul PID din relaţia (3.45) TI2 este mărit de 

3.3 ori. 
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Figura 3.27. Graficul comparativ dintre răspunsurile sistemului, dacă sunt utilizate 

regulatoarele obţinute prin metoda releului 

 

Performanţele obţinute sunt ridicate (suprareglaj egal cu 0 – foarte important ȋn cazul 

acestei aplicaţii – timp de răspuns egal cu 1 s şi eroare staţionară la poziţie 0 rpm), dar ȋn 

cazul semnalului din figura 3.27. atât curba de accelerare, cât şi curba de decelerare au formă 

exponenţială, nu formă de rampă. În acest context, problema este faptul că momentul ȋn care 

motorul trebuie frânat nu poate fi caclulat exact ȋn cazul general (pentru orice lungime şi 

diametru de ţaglă transportată), precizia de funcţionare a sistemului fiind foarte mult afectată. 

Considerând această problemă, s-a renunţat la utilizarea celor două regulatoare obţinute prin 

metoda releului. 

Regulatorul obţinut prin criteriul modulului şi utilizat pentru un semnal de referinţă de 

tip treaptă nu a putut stabiliza sistemul, datorită constrângerilor datorate limitelor de saturaţie 

impuse pentru semnalul de execuţie. În consecinţă, simularea acestui regulator este realizată 

ȋn aceleaşi condiţii ca şi ȋn cazul utilizării regulatorului obţinut prin aplicarea criteriului 

simetriei. Pentru aceste două regulatoare, se propune utilizarea unui semnal de referinţă de tip 

combinat, mai exact un semnal de tip rampă pozitivă + treaptă + rampă negativă. Acest 

semnal este prezentat ȋn figura 3.28. Graficul comparativ dintre răspunsul sistemului ȋn cazul 

utilizării regulatorului obţinut prin criteriul modulului (forma din relaţia (3.48)); figurat cu 

linie ȋntreruptă pe figură) şi regulatorul obţinut prin criteriul simetriei (o formă adaptată a 

relaţiei (3.49); figurat cu linie continuă pe figură) se prezintă ȋn figura 3.29. În cazul relaţiei 

(3.49), constanta de timp de integrare a substructurii de tip PID a regulatorului a fost mărită 

de cinci ori cu scopul de a obţine rezultate mai bune. 
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Figura 3.28. Semnalul de referinţă de tip combinat 

 

 

Figura 3.29. Simulările asociate regulatoarelor acordate prin criteriul modulului, respectiv 

criteriul simetriei 

 

Din figura 3.29 rezultă că atât accelerarea cât şi decelerarea motorului sunt realizate ȋn 

rampă. Principalele diferenţe dintre cele două regulatoarele constau ȋn faptul că regulatorul 

acordat prin criteriul simetriei generează un răspuns uşor mai rapid şi mai important, o formă 

a rampei mult mai apropiată de forma ideală (acest aspect poate fi remarcat la o vizualizare 
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mărită a figurii) decât ȋn cazul regulatorului acordat prin criteriul modulului. Cu cât forma 

rampelor de accelerare-decelerare se apropie mai mult de forma ideală, cu atât acurateţea 

poziţionării ţaglei este mai mare. O altă diferenţă ȋntre cele două regulatoare este un mic 

avantaj pentru regulatorul acordat prin criteriul modulului, această diferenţă referindu-se la 

consumul de energie (figura 3.30). Consumul de energie al motorului este prezentat doar 

ȋnainte de momentul frânării.Consumul, ȋn cazul utilizării regulatorului acordat prin criteriul 

modulului (figurat cu linie ȋntreruptă pe grafic) este puţin mai mic decât ȋn cazul utilizării 

regulatorului acordat prin criteriul simetriei. Această diferenţă nu este vizibilă ȋn cazul unei 

singure ȋncărcări, dar ȋn cazul funcţionării pe perioadă de o oră apare o diferenţă de 2 kWh.  
 

 

Figura 3.30. Consumul de energie  
 

Pe baza analizei prezentate anterior, regulatorul acordat prin criteriul simetriei este 

considerat mai potrivit ȋn cazul aplicaţiei tratate deoarece acesta generează o precizie mai 

mare. Acest fapt este arătat ȋn figura 3.31 ȋn care se prezintă evoluţia ȋn timp a numărului de 

rotaţii efectuate de arborele motorului. Se poate observa că valoarea la care se stabilizează 

numărul de rotaţii efectuate este de exact 46.5979 (exact valoarea necesară pacurgerii 

distanţei impuse de către maşină ȋn toate simulările prezentate anterior). Pentru a obţine 

această valoare, momentul aplicării rampei de decelerare este t1 = 2.8823 s, dar accelerarea-    

-decelerarea fiind realizată ȋn rampă, calculul momentului de ȋnceput al frânării poate fi 

generalizat pentru orice dimensiune a ţaglelor.  

O altă problemă care trebuie tratată apare atunci când maşina de ȋncărcat trebuie să 

parcurgă o distanţă mai mică (de exemplu L1 = 470mm), distanţe care nu permit atingerea 

vitezei maxime nN/2 de către motor. 
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Figura 3.31. Evoluţia ȋn timp a numărului de rotaţii a arborelui motorului 

 

În acest caz, rampa de decelerare trebuie să fie activată mult mai repede decât ȋn cazul 

precedent. În figura 3.32 se prezintă simularea corespunzătoare, fiind considerat regulatorul 

acordat prin criteriul simetriei. 

 

 

Figura 3.32. Viteza motoarelor ȋn cazul poziţionării fine a maşinii de ȋncărcat 

 

Motorul generează 3.3767 rotaţii necesare dacă rampa de accelerare este ȋntreruptă cu 

o rampă de decelerare după 0.4616 s de la ȋnceperea simulării. Soluţia prezentată prin 

simularea din figura 3.32 poate fi utilizată pentru poziţionarea fină a maşinii de ȋncărcat. 
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3.5. Concluzii 

- În acest capitol au fost prezentate rzultatele principale pe autorul le-a obţinut după 

finalizarea tezei de doctorat, ȋn domeniul tezei de doctorat. 

- Realizările prezentate se referă atât la modelarea, simularea şi controlul sistemelor 

termice din structura cuptorului cu vatră rotitoare, cât şi la controlul sistemelor de 

deservire cu ţaglă ale cuptorului.  

- Datorită faptului că ȋn acest capitol se prezintă realizările din domeniul tezei de 

doctorat şi pentru a evidenţia continuarea cercetării ȋn acest domeniu, rezultatele 

obţinute au fost prezentate pe larg, alocându-se pentru acest capitol o parte 

semnificativă din teza de abilitare. 

- Semnificaţia unora dintre notaţiile utilizate ȋn acest capitol se păstrează şi ȋn 

continuare, nemaifiind detaliată ȋn capitolele următoare. 

-  Aplicarea metodei de modelare-simulare prin Mdpx asociată cu serii Taylor, a fost 

prezentată pe larg iar ȋn continuare ȋn teza de abilitare nu vor mai fi redate amănunte 

de calcul aferente acestei metode, nici adaptările şi completările efectuate necesare 

aplicării acestei metode pentru diverse aplicaţii; pentru a nu complica prezentarea, 

aceste aspecte nu vor fi amintite de fiecare dată când se face referire la metoda Mdpx 

asociată cu serii Taylor. 

- Atât ȋn acest capitol, cât şi ȋn ȋntreaga teză, regulatoarele de tip PD, respectiv PID au 

ataşate filtre astfel ȋncât acestea să fie realizabile practic; pentru a nu complica 

prezentarea, aceste aspecte nu vor fi amintite de fiecare dată considerând faptul că se 

subȋnţeleg. 
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4. Contribuţii ȋn domeniul modelării, simulării şi 

controlului proceselor de neutralizare a apelor reziduale 

 

O parte consistentă dintre realizările ştiinţifice pe care le-am obţinut de-alungul 

carierei constă ȋn abordarea problemei modelării, simulării şi controlului sistemelor de 

neutralizare a apelor reziduale. 

Sistemele de neutralizare a apelor reziduale au o importanţă majoră ȋn special ȋn 

evitarea poluării râurilor. Apele reziduale rezultă din diferite puncte ale fluxurilor tehnologice 

ale fabricilor şi trebuie deversate, ȋn general, ȋn cel mai apropiat râu. Scopul sistemelor de 

neutralizare este modificarea valorii pH-ului apelor reziduale şi asigurarea valorii impuse 

pentru acest parametru la punctul de deversare (ȋn general o valoare ȋn jur de 7).   

Sistemul de neutralizare abordat aparţine unei ȋntreprinderi din domeniul metalurgic. 

Apele reziduale sunt colectate de la diferite utilaje ale ȋntreprinderii ȋn bazinele sistemului de 

neutralizare. În acest caz particular apele reziduale au o compoziţie acidă. Reactantul utilizat 

pentru modificarea valorii ph-ului apelor reziduale este laptele de var (substanţă cu caracter 

bazic având pH-ul egal cu 12). Dacă ȋn reacţie se introduce cantitatea corectă de lapte de var, 

valaorea pH-ului la punctul de deversare este menţinut la o valoare apropiată de 7. În mod 

evident, cu cât valoarea pH-ului la punctul de deversare este mai apropiată de 7, cu atât sunt 

mai bune performanţele sistemului de neutralizare. 

În structura sistemului de neutralizare considerat intră 4 bazine. Atât acidul cât şi 

laptele de var sunt introduse prin câte o conductă ȋn primul bazin al sistemului. Conducta cu 

acid deversează apa reziduală ȋntr-unul dintre capetele longitudinale ale primului bazin iar 

conducta cu lapte de var este plasată decalat cu o distanţă considerată nesemnificativă ȋn 

lungimea primului bazin. Debitul nominal al celor două conducte este de 4l/s (0.004 m3/s 

pentru fiecare). 

Laptele de var este preparat ȋn două mixere cu volumul de 20 m3 fiecare. Debitul de 

lapte de var introdus ȋn reacţie poate fi controlat prin utilizarea unei electrovalve. De 

asemenea, o altă conductă transportă laptele de var ȋn bazinul al patrulea. Această conductă se 

utilizează doar atunci când, datorită unor avarii, apa reziduală are o compoziţie foarte acidă ȋn 

cel de-al patrulea bazin. În regim normal de funcţionare această conductă de rezervă nu este 

utilizată.   
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Procesul de neutralizare a apelor reziduale, aşa cum s-a arătat anterior, se bazează pe 

reacţia dintre acidul provenit de la diferitele utilaje din fluxul tehnologic şi laptele de var 

(substanţa bazică care ȋn acest caz se consideră reactantul). Acest proces nu este unul 

instantaneu şi prezintă o evoluţie progresivă de la punctul de intrare (punctul unde laptele de 

var este introdus ȋn primul bazin) spre punctul de ieşire (punctul unde apa reziduală este 

deversată din cel de-al patrulea bazin, mai exact una dintre extremităţile acestui bazin). Apa 

circulă prin cădere dintr-un bazin către următorul printr-un orificiu de legătură dintre acestea, 

acest fenomen bazându-se pe faptul că ȋntre oricare două bazine consecutive există o 

diferenţă de nivel. 

Un aspect foarte important este faptul că fiecare bazin are ȋn structură un sistem de 

amestecare prin barbotaj. În fiecare bazin, aerul sub presiune este introdus prin câte 10 

conducte ȋn diferite puncte. Sistemul de barbotaj accelerează reacţia dintre substanţele din 

bazine. Circulaţia substanţelor de la intrare (primul bazin) la ieşire (punctul de deversare din 

al patrulea bazin) apare datorită a doi factori majori: creşterea volumului de lichid din bazine 

prin introducerea continuă a substanţelor (atât acid cât şi bază), respectiv agitaţiei lichidului 

rezultată ca un efect al utilizării sistemului de barbotaj.   

Cele patru bazine sunt conectate ȋn serie şi au acelaşi rol de a asigura omogenizarea 

valorii pH-ului substanţelor din acestea. Luând ȋn considerare acest aspect, cele patru bazine 

pot fi privite ca un bazin echivalent (acestea prezintă aceleaşi caracteristici tehnice). Atât 

caracteristicile tehnice ale celor patru bazine, cât şi ale bazinului echivalent sunt prezentate ȋn 

Tabelul 4.1. 

 

Tabelul 4.1. Caracteristicile tehnice ale celor patru bazine 

Caracteristicile 
tehnice ale 

fiecărui bazin  

Lungimea Lăţimea Adâncimea Volumul 

Bazinele 1,2,3,4 5 m 2 m 1.5 m 15 m3 

Bazinul 
echivalent 20 m 2 m 1.5 m 60 m3 

 

Schema generală a sistemului de neutralizare tratat, se prezintă ȋn figura 4.1. Datorită 

sistemului de barbotaj şi datorită circulaţiei substanţelor din primul bazin către cel de-al 

patrulea bazin, reacţia apare progresiv. 
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O primă variantă de exprimare a modelului matematic care descrie funcţionarea 

procesului de neutralizare asociat bazinului echivalent se bazează pe utilizarea unei ecuaţii cu 

derivate parţiale de ordinul II cu două derivate parţiale, de tipul celei prezentate ȋn relaţia 

(3.1). Soluţia analitică care verifică ecuaţia cu derivate parţiale propuse este de tipul celei din 

relaţia (3.6) cu diferenţa că funcţia F0P(p) are evoluţia crescătoare dată de relaţia: 

 

1 21 2

1 2 2 1

( ) 1 e e
p p

P P
0P

P P
F p

P P P P

 

    
 

                                                                                (4.1) 

 

De asemenea, considerând că amestecarea acidului cu laptele de var este perfectă, 

pentru semnalul de intrare s-a considerat o formă de tipul: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
A A B B

A B

t D t t D t
u t

D t D t

    



                                                                                         (4.2) 

 

În relaţia (4.2), u(t) are semnificaţia unei valori echivalente a pH-ului, ( )A t  este 

valoarea pH-ului acidului, ( )B t  este valoarea pH-ului laptelui de var (valoarea pH-ului bazei 

(laptelui de var) rămâne constantă ȋn raport cu timpul), ( )AD t  este debitul acidului la intrarea 

ȋn bazin iar ( )BD t  este debitul laptelui de var la intrarea ȋn bazin. Considerând u(t) semnal de 

tip treaptă, evoluţia soluţiei analitice a ecuaţiei cu derivate parţiale considerate, ȋn raport cu 

ambele variabile intermediare considerate, se prezintă ȋn figura 4.3 (ȋn care indicii i şi f sunt 

asociaţi valorilor iniţiale, respectiv finale ale semnalelor prezentate; de asemenea indicii 0 şi f 

sunt asociaţi valorilor iniţiale, respectiv finale ale variabilelor independente). 

Constanta de proporţionalitate a procesului va fi ȋn acest caz de tipul: 

 

0

( , )
1

( ) ( )
f f i

y
f

y t p y
K

u t u t


 


                                                                                                         (4.3) 

 

deoarece, ȋn regim staţionar, valoarea pH-ului la ieşirea bazinului echivalent este egală cu 

valoare lui u(t). 

Simularea procesului de neutralizare ȋn buclă deschisă se realizează aplicând metoda 

Mdpx asociată cu serii Taylor. Considerând valoarea iniţială a pH-ului ȋn bazinul echivalent 
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  Figura 4.5. Graficul comparativ dintre răspunsurile numerice ale procesului la semnal de tip 

treaptă pentru diferite valori ale variabilei independente p  

 

 

Figura 4.6. Răspunsul numeric al procesului, dacă semnalul de intrare este compus din trei 

semnale consecutive de tip treaptă 

 

În figura 4.4 se evidenţiază performanţele foarte bune ale metodei de simulare 

numerică, cele două curbe de pe grafic practic suprapunându-se. Valorile erorii cumulate ȋn 

procente dintre cele două răspunsuri sunt foarte mici fiind cuprinse ȋntre 8.47·10-7% şi 

1.85·10-12%. În figura 4.5 este evidenţiată evoluţia descrescătoare a răspunsului procesului la 

scăderea valorii variabilei independente p, fenomen care apare datorită faptului că 
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amestecarea celor două substanţe nu este completă ȋnainte de vecinătatea punctului de 

deversare din bazin.  

 

 

Figura 4.7. Efectul perturbaţiei de tip treaptă negativă 

 

Rezultatele simulărilor prezentate ȋn figura 4.5 sunt evidenţiate şi ȋn tabelul 4.2. 

 

Tabelul 4.2. Valori intermediare ale pH-ului asociate curbelor din figura 4.5 

       t[min]  
p[m] 

0 5 10 15 20 30 40ft   

fp  2 3.80 5.56 6.42 6.78 6.96 7 

/ 2fp  2 3.72 5.41 6.24 6.58 6.75 6.78 

/ 4fp  2 3.28 4.55 5.16 5.41 5.55 5.57 
 

În figura 4.6 s-a arătat faptul că procesul de neutralizare poate fi simulat pentru 

diverse valori ale semnalului de tip treaptă de intrare, atât pozitive cât şi negative. În figura 

4.7 s-a evidenţiat efectul apariţiei perturbaţiei ȋn proces şi implicit necesitatea proiectării unui 

sistem automat pentru controlul pH-ului. 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[8] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, Mihaela Ligia Ungureşan, Tiberiu Coloşi “Control 

of the blunting process of the residual water from a foundry”, IEEE Proceedings 

SACI 2012, 7th IEEE International Symposium on Applied Computational 

Intelligence and Informatics, 24 – 26 Mai, Timişoara, România,    29 – 34, ISBN: 

978-1-4673-1013-0. 
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4.10 ȋn care se prezintă evoluţia ȋn timp a semnalului de execuţie, simulare obţinută prin 

simulare numerică).    
 

 

  Figura 4.9. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al sistemului 

de reglare automată la semnal de tip treaptă, la punctul de deversare a substanţelor din 

bazinul echivalent 

 

 

Figura 4.10. Semnalul de execuţie simulat prin integrare numerică 

 

Performanţele foarte bune ale metodei de simualare numerică persistă şi ȋn acest caz, 

eroarea relativă cumulată ȋn procente fiind mai mică decât 3.2· 410 % pe toată plaja de valori 

a semnalului de ieşire. Rejectarea efectului perturbaţiei este evidenţiată ȋn figura 4.11 (pentru 

perturbaţie de tip treaptă negativă), respectiv ȋn figura 4.12 (pentru perturbaţie de tip sinus). 
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Semnalul de perturbaţie apare ȋn acest caz prin modificarea pH-ului acidului (ȋn cazul 

perturbaţiei sinusoidale relaţia considerată pentru semnalul de perturbaţie a fost 

SD ( 1) sin(ω )Amin t      , pulsaţia ω= 0.785 rad/min, respectiv valoarea minimă a pH-ului 

acidului 2Amin  ). 
 

 

  Figura 4.11. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al 

sistemului de reglare automată la semnal de tip treaptă, dacă o perturbaţie de tip treaptă apare 

ȋn sistem 
 

 

  Figura 4.12. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al 

sistemului de reglare automată la semnal de tip treaptă, dacă o perturbaţie de tip sinus apare 

ȋn sistem 
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Modelarea procesului se realizează considerând ipoteza că bazinul echivalent este plin 

cu lichid al cărui pH are valoarea egală cu 7. De asemenea, concentraţia lichidului este 

omogenă ȋn volumul bazinului. Datorită faptului că ȋn bazin se introduc doi reactanţi, procesul 

de neutralizare poate fi descompus ȋn două subprocese conectate ȋn paralel. 

În cazul primului subproces, acidul este introdus ȋn bazinul echivalent şi ȋn acelaşi 

timp, prin conducta de lapte de var, se introduce un lichid cu valoarea pH-ului 7. Semnalul de 

intrare uA(t) are valoarea egală cu diferenţa dintre pH-ul acidului şi 7, fiind astfel un semnal de 

tip treaptă cu variaţie negativă. Efectul aplicării acestui semnal la intrarea primului subproces 

este evoluţia descrescătoare a valorii semnalului de ieşire yA(t,p) sub valoarea 7 (valoarea 

neutră a pH-ului din punct de vedere chimic). În cazul celui de-al doilea subproces, laptele de 

var este introdus ȋn bazin şi ȋn acelaşi timp, prin conducta de acid, se introduce un lichid cu 

valoarea pH-ului egală cu 7. Semnalul de intrare uB(t) are valoarea egală cu diferenţa dintre 

valoarea pH-ului laptelui de var şi 7, fiind astfel un semnal de tip treaptă cu variaţie pozitivă. 

Efectul aplicării semnalului pozitiv de tip treaptă la intrarea celui de-al doilea subproces este 

evoluţia crescătoare a valorii semnalului de ieşire yB(t,p) peste valoarea 7. Modelul fiecărui 

subproces poate fi exprimat utilizând câte o ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul II cu două 

derivate parţiale (EDPA, respectiv EDPB), de tipul celei prezentate ȋn relaţia (3.1), ȋnlocuind 

funcţia y(t,p) cu yA(t,p) sau yB(t,p). Semnalul de ieşire al procesului de neutralizare va fi suma 

dintre semnalele de ieşire ale celor două subprocese:            

 

yT(t,p)  = yA(t,p) + yB(t,p).                                                                                                     (4.4) 

 

Semnalul yT(t,p) reprezintă valoarea pH-ului substanţelor chimice la ieşirea bazinului 

echivalent dacă atât acidul, cât şi laptele de var sunt introduse prin conductele 

corespunzătoare.  

Soluţiile analitice care verifică ecuaţiile cu derivate parţiale propuse sunt de tipul celei 

din relaţia (3.6) cu diferenţa că funcţia F0P(p) are evoluţia dată de relaţia: 
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  Figura 4.17. Graficul comparativ dintre răspunsurile numerice la semnale de tip treaptă 

pozitivă ale celui de-al doilea subproces pentru diferite lungimi raportate la punctul de 

origine al sistemului cartezian 

. 

 

Figura 4.18. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric la semnal de 

tip treaptă negativă al primului subproces la punctul de deversare din bazinul echivalent 

 

Figurile 4.17 şi 4.19 mai arată şi efectul creşterii constantelor de timp la creşterea 

valorii variabilei independente p, şi anume creşterea timpului de răspuns al procesului odată 

cu creşterea lui p. 
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Figura 4.19. Graficul comparativ dintre răspunsurile numerice la semnale de tip treaptă 

negativă al primului subproces pentru diferite lungimi raportate la punctul de origine al 

sistemului cartezian 

 

În figura 4.20 se prezintă rezultantele răspunsurilor obţinute ȋn figurile 4.16 şi 4.18, 

adică răspunsurile analitic şi numeric ale procesului de neutralziare. Aceste răspunsuri sunt 

crescătoare datorită faptului că ȋn simulări valoarea semnalului uB(t) a fost considerată mai 

mare ȋn modul decât a semnalului uA(t). 

 

Figura 4.20. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric la semnal de 

tip treaptă al procesului la punctul de deversare din bazinul echivalent 
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Performanţele de simulare numerică sunt aproximativ la fel de bune ca şi ȋn cazul 

simulărilor din figurile 4.16 şi 4.18, explicaţia fiind aceeaşi ca şȋ ȋn cazul acestora.   

În figura 4.21 se prezintă răspunsul procesului de neutralizare la un semnal variabil de 

tip treaptă + sinus. 

 

Figura 4.21. Răspunsul numeric al procesului la un semnal de intrare de tip treaptă + sinus la 

punctul de deversare din bazinul echivalent 

 

Simualrea din figura 4.21 arată posibilitatea simulării modelului propus la semnal de 

intrare variabil, deci posibilitatea includerii procesului ȋntr-un sistem de reglare automată. 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[10] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, Tiberiu Coloşi, “Modeling and Simulation of the 

Automatic Control System of the Residual Water Blunting Process from a 

Metallurgical factory”, 8th IEEE International Symposium on Applied Computational 

Intelligence and Informatics (SACI 2013), 23–25 Mai, Timişoara, România, 2013, 

pag. 359-364, ISBN: 978-1-4673-6400-3. 

 

se prezintă o soluţie pentru reglarea automată a pH-ului ȋn bazinul echivalent, metodă care se 

bazează pe modelul matematic format din două subprocese conectate ȋn paralel. Structura de 

reglare propusă se prezintă ȋn figura 4.22. 
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Figura 4.23. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al sistemului 

de reglare automată propus  

 

În figura 4.24 se prezintă forma de evoluţie ȋn raport cu timpul a semnalului de 

execuţie. 

 

Figura 4.24. Semnalul de execuţie simulat prin integrare numerică 

 

Valaorea maximă a semnalului de execuţie este de 2.4 l/s (mai mică decât limita de 

saturaţie de 4 l/s). Un alt aspect important este faptul că semnalul de execuţie nu prezintă 

salturi de valoare. În figura 4.25 se prezintă răspunsul graficul dintre răspunsul analitic şi 

răspunsul numeric al sistemului de reglare pentru o valoare mai mare a semnalului de 

perturbaţie.  
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Figura 4.25. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al sistemului 

de reglare automată propus, pentru o valoare mai mare a semnalului de perturbaţie  

 

Din figura 4.25 rezultă faptul că efectul perturbaţiei este rejectat, valoarea de regim 

staţionar obţinută pentru răspunsul sistemului fiind valoarea impusă egală cu 7. Limita de 

saturaţie a semnalului de execuţie nu a fost atinsă nici ȋn acest caz. Faţă de cazul simulărilor 

din figura 4.22 se poate remarca o scădere a performanţelor datorită apariţiei perturbaţiei ȋn 

sistem.  

În simulările anterioare, valoarea iniţială a pH-ului lichidului din bazinul echivalent a 

fost considerată 7. 
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“Feed-forward Control of a Residual Water Blunting Process”, Journal of Control 

Engineering and Applied Informatics (CEAI), vol 16, nr. 4, 2014, pag. 42-51, 

ISSN: 1454-8658. 

 

se prezintă posibilitatea utilizării unei structuri de tip feed-forward pe baza modelului 

procesului de neutralizare compus din două subprocese conectate ȋn paralel.  

Structura de reglare propusă se prezintă ȋn figura 4.26. Semnificaţia notaţiilor noi 

utilizate ȋn figura 4.26 este: BC – bloc de compensare; TM1 – traductorul care măsoară     

pH-ul substanţelor din bazin, TM2 – traductorul care măsoară pH-ul acidului la intrarea ȋn 

bazin; TM3 – traductorul care măsoară debitul acidului la intrarea ȋn bazin; mA(t) – semnalul 
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Figura 4.27. Graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al 

sistemului de reglare propus pentru p = pf 

 

În figura 4.28 se prezintă graficul comparativ dintre răspunsurile numerice obţinute 

prin simularea structurii de tip feed-forward şi simularea structurii simple de tip monocontur. 

 

 

Figura 4.28. Graficul comparativ dintre răspunsul structurii de tip feed-forward şi 

răspunsul structurii de tip monocontur 

 

Simularea din figura 4.28 a fost realizată utilizând cel mai performant regulator care a 
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net superioare ale structurii de tip feed-forward (diferenţa majoră constă ȋn obţinerea unei 

valori mult mai mici a suprareglajului ȋn cazul utilizării structurii monocontur).  

În figura 4.29 se prezintă graficul comparativ dintre răspunsurile numerice ale 

structurii feed-forward ȋn cazul iniţial şi ȋn cazul apariţiei unei perturbaţii mai mari decât in 

cazul iniţial. 
 

 

Figura 4.29. Graficul comparativ dintre răspunsurile numerice ale structurii feed-forward ȋn 

cazul iniţial şi ȋn cazul apariţiei unei perturbaţii mai mari decât in cazul iniţial 

 

Din figura 4.29 rezultă că efectul perturbaţiei este rejectat de către sistemul de reglare, 

fapt demonstrat prin revenirea răspunsului sistemului la valoarea staţionară 7. Performanţele 

sistemului scad nesemnificativ ȋn raport cu cazul ȋn care perturbaţia iniţială (mai mică) 

acţiona ȋn sistem. 

 

4.3. Modelarea procesului de neutralizare considerând patru subprocese 

conectate ȋn serie şi paralel, simularea şi controlul acestuia 

O altă posibilitate de modelare a procesului de neutralizare care a fost abordată ȋn 

activitatea mea de cercetare este utilizarea a patru subprocese conectate ȋn serie şi paralel, la 

fel ca şi ȋn figura 4.30. Acest model poate fi determinat ȋn contextul ȋn care ȋn structura 

sistemului de neutralizare din figura 4.1 se consideră două bazine conectate ȋn serie: bazinul 

numărul 1 şi un bazin echivalent a cărui funcţionare este identică cu funcţionarea grupului de 

bazine conectate ȋn serie 2, 3 şi 4. Atât structura bazinului 1, cât şi structura bazinului 

echivalent sunt de tipul celei prezentate ȋn figura 4.2, cu menţiunea că ȋn cazul bazinului 1 nu 
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The initial case
The case with more severe disturbances
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propagarea efectului acidului, având dimensiunea (14·9), iar a doua pentru simularea 

efectelor de reglare având dimensiunea (70·9). Toate regulatoarele utilizate ȋn aceste scheme 

sunt de tip PID (inclusiv blocul de compensare din figura 4.34). Regulatoarele au fost 

acordate porninând de la o formă iniţială a acestora obţinută prin aplicarea metodei modulului 

adaptată pentru cazul proceselor cu parametri distribuiţi şi ajustând-o pe aceasta iterativ (prin 

simulări succesivă) având ca şi criteriu de oprire al algoritmului maximizarea performanţelor 

de reglare obţinute. În figura 4.35 se prezintă graficul comparativ dintre răspunsurile 

sistemelor de reglare automată prezentate ȋn figurile 4.34 (răspusnul cu variaţia cea mai mică 

ȋn raport cu valoare 7), 4.26, respectiv 4.32 (răspusnul cu variaţia cea mai mare ȋn raport cu 

valoare 7). În figura 4.36 se prezintă graficul comparativ dintre răspunsul analitic şi răspunsul 

numeric al sistemului de reglare automată prezentat ȋn figura 4.34. 

 

 

Figura 4.35. Graficul comparativ ȋntre răspunsurile numerice ale sistemelor de reglare 

propuse (a structurilor de reglare avansate, feed-forward, respectiv ȋn cascadă)  

 

Din figurile 4.35 şi 4.36 rezultă că toate sistemele de reglare automată propuse, 

generează performanţe relativ apropiate ca valoare (domeniile de variaţie ale celor patru 

răspunsuri sunt cuprinse ȋntre valorile 6.9 şi 7). La o analiză mai atentă, cel mai performant 

răspuns este generat de structura de reglare avansată, iar răspunsul generat de structura de 

reglare convergentă generează cel mai slab răspuns. În toate aceste cazuri, performanţele de 

simulare numerică rămân foarte apropiate de cele obţinute ȋn aplicaţii anterioare ȋn această 

lucrare (fapt demonstrat de suprapunerea propriu-zisă a celor două curbe din figura 4.36). 
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Concluzia principală care poate fi trasă este faptul că performanţele de reglare pot fi 

ȋmbunătăţite prin creşterea complexităţii structurii de reglare utilizate, dar o structură mai 

complexă implică costuri de implementare mai mari. 
   

 

Figura 4.36. Graficul comparativ ȋntre răspunsul analitic şi răspunsul numeric al structurii de 

reglare convergente  
 

În figura 4.37 se prezintă graficul comparativ dintre răspunsul numeric al structurii 

avansate şi răspunsul numeric al structurii de tip monocontur prezentată ȋn figura 4.22. 
 

 

Figura 4.37. Graficul comparativ ȋntre răspunsul numeric al structurii de reglare avansate şi 

răspunsul numeric al structurii de tip monocontur 
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Din figura 4.37 rezultă faptul că structura avansată generează performanţe net 

superioare structurii monocontur (practic răspunsul structurii avansate nu părăseşte zona de 

staţionaritate). Efortul de reglare mai mare generat de structura avansată ȋn comparaţie cu 

structura monocontur este evidenţiată ȋn figura 4.38 (graficul comparativ dintre evoluţiile 

semnalelor de execuţie asociate celor două structuri, obţinute prin integrare numerică).   

 

 

Figura 4.38. Semnalele de execuţie simulate prin integrare numerică, in cazul utilizării 

structurii avansate, respectiv ȋn cazul utilizării structurii monocontur 

 

Din figura 4.38 se observă că semnalul de execuţie generat ȋn cazul utilizării structurii 

avansate prezintă o creştere mult mai rapidă spre valoarea staţionară decât semnalul de 

execuţie generat ȋn cazul utilizării structurii monocontur, fapt care implică un efort de reglare 

mai pronunţat. 

În figura 4.39, se prezintă graficul comparativ dintre răspunsurile numerice ale 

structurii de reglare avansate, pentru cazul iniţial tratat (ȋn figura 4.35) şi cazul ȋn care ȋn 

sistem apare o perturbaţie mai puternică (ȋn figura 4.39 – curba care prezintă o variaţie mai 

pronunţată). 

Din figura 4.39, rezultă că efectul perturbaţiei este rejectat foarte eficient şi ȋn cazul ȋn 

care perturbaţia este mai puternică (diferenţa valorică maximă dintre cele două curbe din 

figura 4.39 fiind aproape nesemnificativă). În mod evident, performanţele structurii de reglare 

scad puţin ȋn regim de rejectare a efectului unei perturbaţii mai puternice.   
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Figura 4.39. Graficul comparativ ȋntre răspunsurile numerice ale structurii de reglare 

avansate, ȋn cazul iniţial tratat şi ȋn cazul ȋn care o perturbaţie mai puternică apare ȋn sistem 

 

4.4. Controlul procesului de neutralizare utilizând un regulator cu 

parametri distribuiţi 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[15] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, Honoriu Vălean, Mihaela-Ligia Ungureşan, 

Tiberiu Coloşi, “Tuning a neural controller with distributed parameters”, 9th 

International Conference on Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, 

Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields, 

(OPTIROB 2014), 26-29 Iunie, 2014, Mangalia, România, Applied Mechanics and 

Materials, Vol. 555, 2014, pag. 341-351, ISBN-13: 978-3-03835-111-5. 

 

este propusă o soluţie de control automat al procesului de neutralizare (considerând un singur 

bazin echivalent) prin utilizarea reţelelor neuronale. Structura neuronală propusă pentru 

controlul procesului conţinând un regulator cu parametri distribuiţi, se prezintă ȋn figura 4.40. 

În această figură este introdusă noţiunea de regulator neuronal cu parametri distribuiţi NDPC. 

Structura acestui tip de regulator care generează semnalul de comandă c(t,p), acesta 

depinzând de două variabile independente t, respectiv p, se prezintă ȋn figura 4.41. 
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Structura de reglare propusă ȋn figura 4.40 utilizează reţele neuronale ȋn patru scopuri: 

pentru implementarea regulatorului neuronal cu parametri distribuiţi (confirm figurii 4.41 se 

utilizează două reţele neuronale, una pentru reproducerea dinamicii regulatorului ȋn raport cu 

timpul (NNCt) şi una pentru reproducerea dinamicii ȋn raport cu variabila independentă 

lungime (p ; NNCp); semnalele de ieşire ale celor două reţele neuronale generează prin 

ȋnmulţire semnalul de comandă c(t,p)); pentru reproducerea dinamicii procesului tehnologic 

de neutralizare ȋn raport cu timpul (NN2, NN3 şi NN4); pentru identificarea valorii 

echivalente a variabilei independente p (NN5); pentru reproducerea comportamentului 

procesului de neutralizare cu parametri distribuiţi (NN6 şi NN4) ȋn scopul completării 

structurii iniţial propuse cu echipamentele necesare extinderii acesteia la o formă de tip IMC 

(Internal Model Control). 

Componenta regulatorului NDPC care generează acţiunea ȋn raport cu timpul al 

acestuia este acordată pe principiul compensării constantelor de timp dominante ale 

procesului tehnologic. Simulările structurii de reglare propuse sunt realziate considerând 

valoarea iniţială 6 pentru pH-ul lichidului din bazinul echivalent.  

Primul tip de simulări realizate nu ţine cont de reţelele neuronale NN6 şi NN4 

(conectate ȋn serie). Răpunsul sistemului de reglare neuronal propus, dacă valoarea variabilei 

independente p este modificată după 100 min de la ȋnceperea simulării, respectiv dacă o 

perturbaţie de tip treaptă negativă apare ȋn sistem după 200 min de la ȋncepera simulării, se 

prezintă ȋn figura 4.42.  

   

 

Figura 4.42. Răspunsul structurii de reglare neuronală, fără a se considera reţelele neuronale 

NN6 şi NN4  
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Performanţele de reglare sunt foarte bune (suprareglaj şi abatere staţionară la poziţie 

nule, respectiv timp de răspuns de 70 min, mult  mai mic decât valoarea impusă de 170 min), 

respectiv regulatorul rejectează efectul ambelor tipuri de perturbaţii (modificarea poziţiei 

traductorului, respectiv proprietăţile chimice ale acidului introdus ȋn bazin (ale perturbaţiei 

exogene)). În figura 4.43 se prezintă efortul de reglare generat de regulatorul neuronal NDPC, 

iar ȋn figura 4.44 se prezintă evoluţia ȋn timp a variabilei independente echivalente p.  

 

 

Figura 4.43. Evoluţia ȋn raport cu timpul a semnalului de comandă generat de regulator  

 

 

Figura 4.44. Evoluţia ȋn raport cu timpul a variabilei independente echivalent p  

 

Se observă că la apariţia perturbaţiilor, sistemul echivalează efectul acestora cu 

apropierea fizică a traductorului de originea sistemului cartezian aferent bazinului echivalent, 
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valorii semnalului de comandă generat de către NDPC (adică la creşterea efortului de 

reglare). 

În cazul introducerii reţelelor NN6 şi NN4 (conectate ȋn serie) ȋn sistem, adică ȋn 

cazul utilizării complete a structurii de reglare neuronale prezentate ȋn figura 4.40 (inclusiv 

componenta de tip IMC), răspunsul sistemului, ȋn aceleaşi condiţii ȋn care a fost realizată şi 

simularea din figura 4.42, se prezintă ȋn figura 4.45. 
 

 

Figura 4.45. Răspunsul structurii de reglare neuronală, ȋn forma completă a acesteia 

 

Din figura 4.45 rezultă că adăugarea elementelor suplimentare ȋn schemă 

ȋmbunătăţesc performanţele structurii de reglare ȋn regim de rejectare a efectelor 

perturbaţiilor (aspect demonstrat de faptul că variaţiile semnalului din figura 4.45 sunt mult 

mai mici relativ cu valoarea impusă de 7 a pH-ului lichidului ȋn bazin, decât variaţiile 

semnalului din figura 4.42). 

 

4.5. Concluzii 

- În acest capitol a fost tratată problema modelării, simulării şi controlului unui sistem 

de neutralizare a apelor reziduale. 

- Detaliile matematice aferente modelării-simulării structurilor de reglare propuse prin 

metoda Mdpx,  asociată cu serii Taylor nu au fost prezentate ȋn scopul simplificării 

prezentării, acestea fiind foarte laborioase. 

- În ultima parte a capitolului a fost introdus conceptul de regulator neuronal cu 

parametri distribuiţi, concept care poate fi dezvoltat ulterior furnizând performanţe 

de reglare foarte bune.     
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5. Contribuţii ȋn domeniul modelării, simulării şi 

controlului temperaturii emulsiei de bitum 

 

Un alt proces industrial abordat ȋn activitatea de cercetare de-alungul carierei 

universitare a fost domeniul procesului industrial de ȋncălzire a emulsiei de bitum. 

Emulsia de bitum este stocată ȋn bazine industriale de mari dimensiuni de formă 

cilindrică. Un parametru foarte important care trebuie monitorizat şi controlat este 

temperatura emulsiei ȋn bazin. Temperatura soluţiei trebuie menţinută la o valoare mai mică 

de 800C, respectiv la o valoare mai mare de 500C. Sub limita minimă impusă (500C) pentru 

temperatură, emulsia de bitum trece progresiv ȋn stare de agregare solidă. De asemenea, 

limita superioară impusă pentru temperatură reprezintă punctul de evaporare al acidului 

clorhidric din compoziţia chimică a emulsiei. O altă restricţie este impusă de necesitatea ca 

emulsia să fie livrată cisternelor la o temperatură cât mai mare posibilă astfel ȋncât să fie 

compensate pierderile de temperatură de pe perioada transportului. Doar ȋn această ipoteză, 

emulsia de bitum va fi ȋn stare de agregare lichidă atunci când este livrată clienţilor deoarece 

cisternele nu sunt prevăzute cu surse proprii de ȋncălzire.   

Bazinul considerat care conţine emulsie de bitum este prezentat ȋn figura 5.1. În 

bazinul industrial 1 este stocată emulsia de bitum 9, h reprezentând nivelul soluţiei. În 

condiţii normale h = 0.95·L, unde L este ȋnălţimea bazinului. De asemenea, bazinul este unul 

ȋnchis. Caracteristicile tehnice ale bazinului se prezintă ȋn tabelul 5.1.    

 

Tabelul 5.1. Caracteristicile tehnice ale bazinului 

Caracteristicile 
tehnice ale 
bazinului 

Înălţimea

(L) 

Diametrul

(D); Raza (R) 
Volumul (V) 

7 m 3 m ; 1.5 m 50 m3 

 

Emulsia de bitum este introdusă ȋn bazin ȋn partea superioară a acestuia prin conducta 

7 şi este livrată cisternelor din partea de jos a acestora (de la 10 cm distanţă de 

schimbătoarele de căldură) prin conducta 10.  
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ȋn opoziţie. Considerând acest aspect, prin anumite aproximări, puterea termică generată de 

sursa de ȋncălzire (schimbătoarele de căldură) poate fi considerată omogenă (uniform 

distribuită pe secţiunea transversală a bazinului).   

Pe toate conductele din figura 5.1 sunt instalate electrovalve (electrovalvele 4, 5, 8, 

11, 13 şi 15).   

 

5.1. Modelarea şi simularea procesului tehnologic de ȋncălzire a emulsiei de 

bitum 

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[16] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, Tiberiu Coloşi, “Temperature Modeling and 

Simulation of the Asphaltic Emulsion in an Industrial Tank”, 2014 IEEE 9th 

International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics 

(SACI 2014), 15-17 Mai, 2014, Timişoara, România, pag. 19 – 24, INSPEC 

Accession Number: 14384547. 

 

se prezintă o metodă pentru modelarea şi simularea procesului de ȋncălzire a emulsiei de 

bitum. În prezenta abordare, se consideră cazul distribuţiei temepraturii ȋn bazinul de emulsie 

de bitum (h = const. = 0.95·L). De asemenea, ȋn această aplicaţie bazinul este considerat 

izolat cu vată minerală, iar temperatura mediului ȋnconjurător este considerată 00C. 

Temperatura iniţială a emulsiei la introducerea ȋn bazin este de aproximativ 600C, 

temperatură rezultată la finalul procesului de producţie. Datorită izolării, dacă bazinul nu ar fi 

ȋncălzit, temperatura medie a emulsiei ar descreşte cu 2 0C/h. În acest caz, pentru a menţine 

condiţiile iniţiale (anterior prezentate), căldura cedată de emulsia depozitată ȋn bazin, ȋn 

ipoteza că bazinul nu este ȋncălzit, trebuie să fie compensată de căldura generată de sursa de 

ȋncălzire. Căldura cedată de emulsia din bazin pe perioadă de o oră este dată de relaţia:     

 

/  3600 [ / ]ae ae aecedQ m c T J s                                                                                          (5.1) 

 

unde mae=47500 kg (0.95·50 t) este masa emulsiei de bitum din bazin (densitatea emulsiei de 

bitum este ρae≈1000 kg/m3), cae este căldura specifică a emulsiei de bitum, iar diferenţa de 

temperatură a emulsiei este ΔTae = 2 0 C = 2 K. După efectuarea calculelor, rezultă valoarea   

Qced = 55.232 kJ/s (kW). De asemenea, căldura cedată de sursa de ȋncălzire a emulsiei de 

bitum din bazin este dată de relaţia:    
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1  1.8 [ / ]to to to tocedQ F c T J s                                                                                             (5.2) 

 

unde constanta 1.8 (= 2·0.9; 2 provine de la faptul că cele două schimbătoare de căldură sunt 

utilizate pentru ȋncălzirea bazinului, respectiv 0.9 provine de la randamentul ȋncălzirii), Fto 

reprezintă debitul uleiului, ρto≈900 kg/m3 reprezintă densitatea uleiului, cto este căldura 

specifică a uleiului, respectiv ΔTto
 = 20.3 0 C = 20.3 K este diferenţa de temperatură a uleiului 

dintre punctul de intrare şi cel de ieşire al acestuia ȋn/din schimbătoarele de căldură (ΔTto se 

consideră acelaşi pentru ambele schimbătoare de căldură). 

Egalitatea Qced = Qced1 este satisfăcută dacă un debit de ulei cu valoarea Fto = 0.8 l/s 

este asigurat. Temperatura emulsiei de bitum va fi crescută modificând doar debitul agentului 

termic din schimbătoarele de căldură. În acest caz valoarea debitului de ulei calculată anterior 

reprezintă condiţie iniţială. În anumite cazuri, diferenţa de temperatură ΔTto poate fi 

considerată 20.3 K, iar ȋn alte cazuri când aceasta are alte valori, variaţia comparativă la 

valoare 20.3 K poate fi introdusă ȋn simulare ca o perturbaţie. Valoarea ΔTto
 = 20.3 0C provine 

de la diferenţa: (100.3 – 80) 0C. În vecinătatea conductelor, datorită agitaţiei termice, apare 

circulaţia soluţiei din bazin, fapt care implică evitarea creşterii temperaturii peste limita de     

80 0C.      

Este evident faptul că procesul de ȋncălzire a emulsiei de bitum din bazin este un 

proces cu parametri distribuiţi, semnalul de ieşire (temperatura emulsiei de bitum) depinzând 

atât de variabila independentă timp t, cât şi de poziţia din bazin. Poziţia ȋn bazin este 

evidenţiată prin utilizarea sistemului cartezian prezentat ȋn figura 5.1. În figura 5.1, originea 

sistemului cartezian este plasată ȋn centrul bazinului (pe axa de simetrie ȋn raport cu ȋnălţimea 

acestuia) şi ȋn vecinătatea schimbătoarelor de căldură (la 10 cm deasupra acestora). 0’ 

reprezintă o proiecţie a originii 0 ȋn ȋnălţimea bazinului, realizată cu scopul de a face 

reprezentarea axelor sistemului cartezian mai sugestivă. Evoluţia temperaturii este una 

descrescătoare ȋn raport cu toate cele 3 axe ale sistemului cartezian (practic tempereatura 

maximă a emulsiei de bitum se poate măsura ȋn originea sistemului cartezian). Variaţia 

temperaturii pe axa 0r corespunde cu variaţia temperaturii ȋn ȋnălţimea bazinului, iar variaţia 

temperaturii pe axele 0p şi 0q corespunde cu variaţia temperaturii ȋn planul perpendicular pe 

ȋnălţimea bazinului. Variaţia temperaturii pe axele 0p şi 0q este descrisă de aceeaşi lege 

matematică (cu alte cuvinte, la o anumită ȋnălţime a bazinului, ȋn toate punctele din bazin care 

aparţin unui cerc din secţiunea corespunzătoare a bazinului perpendiculară pe axa 0r  (0r  este 

perpendiculara pe planul generat de axele 0p şi 0q ), se poate măsura aceeaşi temperatură.   
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Considerând remarcile anterioare, ȋn modelul procesului, ca variabilă independentă de 

spaţiu se consideră doar r (corespunzătoare axei 0r). Influenţa variaţiei de temperatură pe 

axele 0p, respectiv 0q este introdusă ȋn modelul procesului ca şi o constantă care depinde de 

valorile variabilelor p şi q ȋn punctul ȋn care se realizează simularea temperaturii. Procedura de 

modelare abordată este validă pentru cazul evoluţiei temperaturii peste condiţiile iniţiale 

menţinute conform procedurii prezentate anterior.  

Modelul procesului de ȋncălzire poate fi exprimat utilizând o ecuaţie cu derivate 

parţiale de tipul celei din relaţia (3.1), unde y(t,r), respectiv φ(t,r). Soluţia analitică care 

verifică ecuaţia cu derivate parţiale amintită este de forma: 

 

00 0 0 0( , ) ( ( ) ( )) (r)yAN T Ry t r K F t u t F C                                                                                  (5.3) 

 

ȋn care 
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                                                                    (5.6) 

 

În relaţia (5.3) Ky este constanta de proporţionalitate a procesului dată de relaţia: 

 

y
5.3

0.064K / kW
 82.848

st i

st i

y y
K

u u


  


                                                                               (5.7) 

 

unde constantele reprezintă valori iniţiale, respectiv finale ale semnalelor de intrare şi ieşire 

utilizate ȋn procedura de identificare. 

De asemenea, R1 şi R2 din relaţia (5.5) reprezintă constantele de lungime ale 

procesului asociat axei 0r, iar P1 şi P2 din relaţia (5.6) reprezintă constantele de lungime 

asociate axelor 0p, respectiv 0q (fiind aceleaşi ȋn cazul ambelor axe). pc din relaţia (5.6) 

reprezintă valoarea considerată pentru variabila independentă p, valoare pentru care se 
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Din figura 5.3 rezultă evoluţia descrescătoare a răspunsului procesului la creşterea 

valorii variabilei independente r, explicaţia fiind faptul că temperatura emulsiei de bitum 

scade la depărtarea de sursa de ȋncălzire care se găseşte ȋn parte de jos a bazinului. 

În figura 5.4 se prezintă graficul comparativ dintre două răspunsuri numerice la 

semnal de tip treaptă ale procesului de ȋncălzire ȋn două puncte diferite de pe axa 0p.  
 

 

Figura 5.4. Graficul comparativ dintre două răspunsuri numerice la semnal de tip treaptă ale 

procesului de ȋncălzire ȋn două puncte diferite de pe axa 0p, pentru r = h 

 

Din figura 5.4 rezultă evoluţia descrescătoare a răspunsului procesului la creşterea 

valorii variabilei independente p, explicaţia fiind faptul că temperatura emulsiei de bitum 

scade ȋn apropierea pereţilor laterali ai bazinului datorită pierderilor de căldură apărute ȋn 

urma contactului dintre aceşti pereţi cu mediul ȋnconjurător bazinului. 

În figura 5.5 se prezintă graficul comparativ dintre două răspunsuri numerice la 

semnal de tip treaptă ale procesului de ȋncălzire ȋn două puncte diferite din bazin. Concluziile 

sunt aceleaşi ca şi ȋn cele două simulări anterior prezentate (ȋn acest caz diferenţele de 

temperatură dintre cele două răspunsuri sunt date de ambele variabile independente p şi r).  

În figura 5.6, se prezintă un grafic 3D semnificând răspunsul procesului ȋn raport cu 

variabila independentă timp (t) şi cu variabila independentă (r), pentru p = q = pc = 1.5 m. 

Mai exact, această simulare urmăreşte traiectoria unei spirale cu raza pc =1.5 m (zona din 

vecinătatea pereţilor laterali ai bazinului) cu perioada unei rotaţii complete Tρ = 1.8 min.  

Răspunsul procesului porneşte de la condiţia iniţială asociată valorii variabilei 

independente r = 0 (58 0 C ), variază ȋn raport cu ambele variabile independente (t) şi (r) şi se 

stabilizează la valoarea 70.540C (asociată lui r = h).       
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Figura 5.5. Graficul comparativ dintre două răspunsuri numerice la semnal de tip treaptă ale 

procesului de ȋncălzire ȋn două puncte diferite din bazin 

 

 

Figura 5.6. Simularea numerică a variaţiei temperaturii emulsiei de bitum ȋn vecinătatea 

pereţilor laterali ai bazinului ȋn raport cu ambele variabile independente t şi r 

 

Regimul staţionar poate fi remarcat ȋn figura 5.6 ȋn partea de sus a graficului unde 

ultimele rotiri ale spiralei sunt foarte apropiate unele faţă de altele. Această simulare poate fi 
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realizată pentru orice valoare al lui pc (0 < pc < 1.5 m). Un aspect foarte important este faptul 

că metoda de simulare numerică generează o precizie foarte mare atunci când ȋn simulare 

ambele variabile independente prezintă variaţii.  

Simularea procesului de ȋncălzire a emulsiei de bitum este realizată şi ȋn cazul 

apariţiei perturbaţiei ȋn sistem. Principala perturbaţie este variaţia de temperatură ΔTto a 

uleiului. Dacă ΔTto scade cu o pătrime faţă de cazul simulărilor anterioare, graficul 

comparativ dintre răspusnsurile numerice ale procesului ȋn cazul fără şi cu perturbaţie in 

sistem, se prezintă ȋn figura 5.7.  

 

 

Figura 5.7. Graficul comparativ dintre două răspunsuri numerice la semnal de tip treaptă ale 

procesului de ȋncălzire ȋn cazul cu şi fără perturbaţie ȋn sistem 

 

Din figura 5.7 rezultă descreşterea valorilor răspunsului sistemului la apariţia 

perturbaţiei (curba de jos din figura 5.7) şi implicit rezultă necesitatea implementării unui 

sistem automat pentru reglarea temperaturii. 

 

5.2. Controlul procesului tehnologic de ȋncălzire a emulsiei de bitum 

În lucrarea ştiinţifică:  

 

[17] Vlad Mureşan, Mihail Abrudean, Honoriu Vălean, Tiberiu Coloşi, “Temperature 

Control of the Asphaltic Emulsion in an Industrial Tank”, International Conference on 

System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2014), 17-19 Octombrie, 2014, 

Sinaia, România, pp. 958-963.    
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Toate performanţele impuse sistemului sunt verificate, un aspect deosebit de 

important fiind faptul că suprareglajul are valoare nulă (aspect determinant ȋn cazul aplicaţiei 

tratate). De asemenea, metoda de simulare numerică aplicată ȋşi păstrează performanţele şi ȋn 

cazul acestei aplicaţii, eroarea relativă cumulată ȋn procente având valoarea mai mică decât 

10-3% pe ȋntreaga perioadă a simulării. 

În figura 5.10, se prezintă evoluţiile temperaturii ȋn diferite puncte din volumul 

bazinului, ȋn raport cu timpul, dacă controlul este realizat ȋn originea sistemului cartezian. 
 

 

Figura 5.10. Evoluţiile temperaturii ȋn diferite puncte din volumul bazinului, dacă controlul 

este realizat ȋn originea sistemului cartezian  
 

Din figura 5.10 rezultă evoluţia descrescătoare a răspunsului sistemului la creşterea 

valorilor celor două variabile independente de spaţiu. De asemenea, rezultă şi faptul că la 

creşterea valorii variabilei independente r timpul de răspuns al sistemului de reglare creşte 

datorită fenomenului de creştere a constantelor de timp. 

În figura 5.11 se prezintă fenomenul de rejectare a efectului perturbaţiei de către 

regulator. Din figura 5.11 rezultă că efectul perturbaţiei de tip treaptă care apare ȋn sistem 

este rejectat eficient de către regulator (timpul de răspuns al sistemului nu variază 

semnificativ, iar suprareglajul chiar dacă creşte puţin rămâne ȋn parametri acceptabili), 

răspunsul sistemului stabilizându-se la valoarea impusă prin referinţă.  

În figura 5.11 se poate remarca regimul staţionar ȋn partea superioară a graficului unde 

ultimele rotaţii ale spiralei sunt foarte apropiate unele ȋn comparaţie cu altele ȋn vecinătatea 

valorii de 680C. De asemenea, se poate remarca suprareglajul, răspunsul sistemului crescând 

peste valoarea de 680C, iar după aceea scăzând asimptotic la această valoare.  
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Figura 5.11. Fenomenul de rejectare a efectului perturbaţiei de către regulator  

 

 

Figura 5.12. Simularea numerică a variaţiei emulsiei de bitum ȋn vecinătatea pereţilor 

bazinului ȋn raport cu ambele variabile independente t şi r (cazul sistemului de reglare) 
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Această simulare poate fi realizată pentru orice valoare pc (0 < pc < 1.5 m) (pentru 

orice rază de spirală mai mică decât raza secţiunii bazinului). Un aspect foarte important este 

faptul că metoda de simulare numerică generează şi ȋn acest caz o precizie foarte ridicată 

atunci când ambele variabile independente variază.  

 

5.3. Concluzii 

- În acest capitol au fost prezentate contribuţiile ştiinţifice ȋn domeniul modelării, 

simulării şi controlului temperaturii emulsiei de bitum. 

- Modelul matematic determinat consideră diferenţele de temperatură a emulsiei de 

bitum care apar ȋn volumul bzinului ȋn care aceasta este depozitată. 

- Sitemul de reglare automată este implementat cu scopul asigurării temperaturii optime 

de livrare a emulsiei, dar şi pentru reducerea consumului energetic al instalaţiei atunci 

când aceasta nu livrează emulsie (doar ȋnmagazinează emulsie). 

- Au fost prezentate două simulări 3D ale răspusnului procesului de ȋncălzire al 

emulsiei, respectiv al sistemului de reglare automată, ȋn raport cu ambele variabile 

independente t şi r. 
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6. Contribuţii ştiinţifice ȋn domeniul modelării, simulării şi 

controlului proceselor de separare izotopică 

 

Un domeniu foarte important ȋn care mi-am desfăşurat activitatea de cercetare este 

domeniul modelării, simulării şi controlului proceselor de separare izotopică, cu aplicaţii ȋn 

procedura de separare a izotopului 13C şi 18O. Ca şi studiu de caz pentru teza de abilitare se 

consideră procesul de separare a izotopului 13C.  

În lucrarea ştiinţifică: 

 

[18] Vlad Muresan, Mihail Abrudean, Honoriu Vălean, Tiberiu Coloşi, Mihaela-Ligia 

Ungureşan, Valentin Sita, Iulia Clitan, Daniel Moga, “Neural Modeling and Control 

of a 13C Isotope Separation Process”, 12th International Conference on Informatics in 

Control, Automation and Robotics (ICINCO 2015), 21 – 23 Iulie 2015, Colmar, 

Franţa, vol. 1, pp. 254-263. 

 

se prezintă o sinteză a cercetărilor referitoare la coloana de separare a izotopului 13C prin 

schimb chimic dioxid de carbon (CO2) – carbamat, sinteză care se referă atât la        

modelarea-simularea, cât şi la controlul acestui proces.  

Instalaţia utilizată pentru separarea izotopului 13C este prezentată ȋn figura 6.1. 

Absorberul A este alimentat cu monoetanolamină utilizând pompa P prin conducta 1 şi cu 

dioxid carbon (CO2) la concentraţie de aproximativ 99.98% prin conducta 5. În A are loc 

absorbţia CO2 ȋn monoetanolamină (cele două elemente chimice circulă ȋn contracurent), 

rezultând carbamatul ȋn partea de jos a lui A (conducta 3) şi o fază gazoasă (conţinând CO2 la 

o concentraţie mai mică decât 0.1%) ȋn partea de sus a acestuia (conducta 4). Carbamatul este 

utilizat pentru a alimenta coloana de separare CS prin conducta 3, respectiv faza gazoasă este 

evacuată din instalaţie prin conducta 4. De asemenea, dioxidul de carbon rezultat după 

descompunerea carbamatului intră ȋn coloana de separare CS prin conducta 7, ȋn acest 

element având loc schimbul chimic dintre carbamat şi CO2 (ȋn coloana de separare CS cele 

două elemente chimice circulă, de asemenea, ȋn contracurent). Pe perioada procesului de 

schimb chimic, este realizată ȋmbogăţirea izotopului 13C, care concentrează ȋn fază lichidă ȋn 

partea de jos a coloanei de separare CS. 
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funcţionare procesului ȋn regim tranzitoriu conţine doi termeni funcţionali care trebuie 

determinaţi, unul ȋn raport cu t (Ft(t)) şi al doilea ȋn raport cu p (Fp(p)). Procedura de 

modelare este valabilă pentru toate regimurile de funcţionare, dar numai după CO2 intră 

pentru prima dată ȋn CS prin conducta 8. Prima dată, se determină expresia funcţiei (Ft(t)). 

Înălţimea echivalentă a unui taler echivalent (HETP) este o funcţie care depinde de debitul 

deintrare de monoetanolamină. Cunoscând faptul că dependenţa dintre HETP şi debitul de 

intrare Fin de monoetanolamină este unul liniar, se poate scrie următoarea relaţie:     

 

HETP(t) = HETP0 + KH·(Fin(t) – Fin0)                                                                               (6.1)  

   
unde HETP(t) reprezintă valoarea instantanee a ȋnălţimii talerului echivalent, HETP0 

reprezintă valoarea staţionară a ȋnălţimii talerului echivalent pentru debitul de intrare de 

monoetanolamină Fin0 = ct., KH reprezintă constanta de proporţionalitate care face legătura 

dintre debitul de intrare de monoetanolamină şi HETP, respectiv Fin(t) este valoarea 

instantanee a debitului de intrare de monoetanolamină. Constanta de proporţionalitate KH se 

determină utilizând date experimentale rezultate din ifuncţionarea instalaţiei. Fiecare 

experiment este realizat măsurând evoluţia ȋn raport cu timpul a semnalului de ieşire y(t,p) 

pentru diferite variaţii de tip treaptă a semnalului de intrare Fin(t). Valoarea debitului de 

intrare de referinţă este aleasă dintre datele experimentale Fin0 = 367ml/h, valoarea HETP0 

corespunzătoare acestuia având valoarea 4.64 cm.        

În literatura de specialitate s-a demonstrat faptul că, KH reprezintă panta rampei 

rezultată din reprezentarea grafică a funcţiei HETPst(Fin), unde HETPst reprezintă valorile 

de regim staţionar ale lui HETP corespunzătoare pentru diferite semnale treaptă Fin. 

Determinând, de asemenea experimental că pentru Fin1 = 460 ml/h, HETPst1 = 5.43 cm, KH 

poate calculat utilizând relaţia:      

 

st1 0HETP HETP  
H

in1 in0

  
K

F  F





                                                                                                 (6.2) 

 

rezultând ȋn urma efectuării calculului valoarea KH = 0.0085(cm·h)/ml. Valoarea 

instantanee a numărului de talere teoretice este dată de:    

 

n(t) = h/HETP(t)                                                                                                                 (6.3) 
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De asemenea, separarea izotopului poate fi realizată utilizând relaţia (6.4): 

 

S(t) = αn(t),                                                                                                                          (6.4) 

 

unde α = 1.01 este factorul elementar de separare al izotopului 13C pentru procedura de 

schimb chimic carbamat – CO2. Considerând relaţia (6.1), valoarea pozitivă obţinută pentru 

constanta KH implică creşterea lui HETP(t) la creşterea lui Fin(t). De asemenea, din relaţiile 

(6.3) şi (6.4) rezultă rezultă descreşterea numărului de talere teoretice, respectiv a valorii 

separării izotopului. Principala consecinţă a ultimelor două remarci este faptul că semnalul 

y(t,p) descreşte la creşterea lui Fin(t), respectiv semnalul y(t,p) creşte la descreşterea lui 

Fin(t). Din punct de vedere fizic, acest fenomen se explică faptului că cu cât este mai mică 

valoarea debitului de intrare de monoetanolamină Fin(t), cu atât durează mai mult contactul 

dintre carbamatul şi dioxidul de carbon ȋn SC, schimbul chimic dintre cele două elemente 

chimice fiind unul mai eficient.  

De asemenea, separarea izotopului 13C este dată de relaţia:        

    

( )( ( ))
( ) f f in

0

y t ,p F t
S t =

y
                                                                                                       (6.5) 

 
unde y0 = 1.108% reprezintă concentraţia naturală a izotopului 13C şi y(tf,pf)(t) reprezintă 

valoarea de regim staţionar a semnalului de ieşire pentru un anumit semnal de intrare de tip 

treaptă care ar avea valoarea instantanee a semnalului Fin(t), considerând că p = pf =300cm. 

Din relaţiile (6.4) şi (6.5), rezultă că:     

 

( )( )( ( )) n t
f f in 0y t ,p F t =y α                                                                                                    (6.6) 

sau 

( )( ( )) ( )f f in 0y t ,p F t =y S t                                                                                                    (6.7) 

 

Creşterea concentraţiei izotopului 13C peste valoarea iniţială y0, ȋn regim staţionar, 

este dată de:  

 

 

( )( )( ( )) ( 1) ( ( ) 1)n t
f f in 0 0 0y t ,p F t y =y α =y S t                                                                   (6.8) 
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Semnalul de intrare final ȋn proces este definit de: 

 
( ) ( ( ) 1)f 0u t =y S t                                                                                                              (6.9) 

 

Evident, dacă Fin(t) este un semnal de tip treaptă, rezultă că semnalul uf(t) este, de 

asemenea, un semnal de tip treaptă. Procesul de separare este unul de ordinul I, fiind 

caracterizat de doar o singură constantă de timp. Constanta de timp a procesului este 

determinată experimental, iar dacă experimentul bazat pe o variaţie de tip treaptă a 

semnalului de intrare Fin(t) este realizat pentru p = pf , aceasta poate fi determinată utilizând 

metoda tangentei, rezultând valoarea Tpf = 14h. Dacă acelaşi experiment este repetat, dar 

măsurarea semnalului de ieşire y(t,p) este realizată ȋn vecinătatea apropiată a originii 0 pe 

axa 0p (pentru valoare p = 0+), după aplicarea metodei tangentei, rezultă valoarea Tp0 = 2h 

pentru constanta de timp a procesului. 

Din aceste identificări experimentale ale celor două constante de timp, rezultă faptul 

că, constant de timp a procesului creşte progresiv din partea superioară spre partea 

inferioară a CS de-alungul axei 0p. În acest context, se consideră evoluţia liniar crescătoare 

a constantei de timp T a procesului de-alungul axei 0p, evoluţie dată de relaţia:   

   

( )p0 pf p0
f

p
T=T + T T

p
                                                                                                          (6.10) 

 

unde pf = h. Din relaţia (6.10) rezultă că T = T(p), dar modificarea valorii variabilei 

independente p nu este realizată continuu. Modificarea valorii lui p este realizată la momente 

de timp discrete prin modificarea poziţie traductorului T ȋn interiorul CS de-alungul axei 0p. 

Comutaţiile variabilei independente p pot fi văzute ca şi semnale de tip treaptă. 

Ecuaţia diferenţială de ordinul I care descrie relaţia dintre semnalul final de intrare 

uf(t) şi funcţia Ft(t)  (Ft(t) fiind soluţia acestei ecuaţii) este: 

 

( )
( ) ( )

( ) ( )
t

t f

dF t 1 1
= F t + u t

dt T p T p
                                                                                      (6.11) 

 

În relaţia anterioară, modificarea variabilei independente p implică modificarea valorii 

constantei de timp a procesului T(p), efectul unei astfel de variaţii influenţând funcţia Ft(t) 
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numai ȋn regim tranzitoriu. În consecinţă, Ft depinde de ambele variabile independente Ft(t,p) 

numai ȋn momentele de comutaţie ale variabilei independente p şi numai când această 

comutaţie are loc ȋn regim tranzitoriu. De asemenea, funcţia Ft(t) reprezintă evoluţia 

concentraţiei izotopului 13C ȋn raport cu timpul peste valoarea y0 până la valoarea y(tf,pf) 

pentru o anumită valuare a lui Fin(t). Dacă valoarea variabilei p este modificată, evoluţia 

vitezei funcţiei Ft(t) este adaptată, dar valoarea de regim staţionar a acesteia rămâne la 

y(tf,pf). Această problemă este rezolvată introducând ȋn soluţia analitică aproximantă funcţia 

Fp(p).  

Funcţia Fp(p) poate fi determinată ȋn două etape. Prima dată, se determină funcţia 

Fp1(p). Evoluţia semnalului y(t,p) ȋn raport cu variabila independentă p pentru t = tf  şi pentru 

o anumită valoare constantă a semnalului Fin este dată de relaţia:              

 

( )
( ) fn t

f 0y t ,p  = y  · α                                                                                                             (6.12)   

 

Aşa cum rezultă din relaţia (6.12), evoluţia ȋn timp a semnalului y(tf,pf) are o formă 

hiperbolică. Utilizând o procedură matematică bazată pe o metodă de interpolare, semnalul 

y(tf,p) poate fi aproximat de o funcţie Fp1(p) de forma: 

      

430 ( ( ) )( ) ( 1) P in in0

p

+K F t F
p1 0F p = y α +e                                                                                     (6.13) 

 

unde C = 430 cm este o constantă a CS determinată prin interpolare şi KP = 0.7527 (cm·h)/ml 

rezultă utilizând două seturi de valori determinate consecutiv {Fin, P}. Constanta de 

“lungimea” P este: 

 

P = 430 + KP·(Fin(t) – Fin0)                                                                                                 (6.14) 

 

După cum se poate remarca, funcţia Fp1(p) poate fi modelată utilizând doar o 

constantă de “lungime” P. De asemenea, din relaţia (6.14), rezultă faptul că P este o funcţie 

de debitul de intrare de monoetanolamină P(Fin(t)), implicit o funcţie de timp P(t). Rezultă că 

Fp1 este o funcţie care depinde de Fin(t) (Fp1(Fin(t),p)  şi implicit de ambele variabile 

independente t şi p (Fp1(t,p)).  
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Figura 6.8. Răspunsuri ale procesului de separare izotopică pentru diferite valori ale 

semnalului de intrare 

 

 

Figura 6.9. Răspunsuri ale procesului de separare izotopică pentru diferite valori ale 

variabilei independente p 

 

În figura 6.11 se przintă răspunsul sistemului de reglare automată propus la diferite 

semnale de referinţă de tip treaptă. Din figura 6.11 rezultă faptul că, ȋn regim staţionar, 
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răspunsul sistemului se stabilizează la valoarea impusă prin referinţă, indiferent de valoare 

semnalului de referinţă. 

 

 

Figure 6.10. Graficul comparativ dintre răspunsul modelului neuronal propus şi răspunsul 

obţinut prin simularea soluţiei analitice aproximante propusă) 

 

 

Figure 6.11. Răspunsul sistemului de reglare automată propus la diferite semnale de referinţă 

de tip treaptă 

 

În figura 6.12 se prezintă răspunsul sistemului de reglare automată propus ȋn cazul ȋn 

care un semnal de perturbaţie de tip treaptă negativă apare ȋn sistem. 
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Figure 6.12. Răspunsul sistemului de reglare automată propus ȋn cazul ȋn care un semnal de 

perturbaţie de tip treaptă negativă apare ȋn sistem 

 

Din figura 6.12 reiese faptul că efectul perturbaţiei este rejectat de către regulator 

deoarece ȋn regim staţionar, după apariţia perturbaţiei, răspunsul sistemului revine la valoarea 

impusă. 

 

6.3. Concluzii 

- În acest capitol, pe baza modelului propus pentru procesul de separare izotopică, s-a 

prpus un sistem de reglare automată de tip IMC implementat prin utilizarea reţelelor 

neuronale. 

- Pentru a nu mări dimensiunea lucrării, s-a exemplificat ca şi studiu de caz doar 

procesul tehnologic de separare al izotopului 13C. 

- În activitatea de cercetare pe care am desfăşurat-o, am propus soluţii şi pentru 

modelarea-simularea, respectiv controlul procesului tehnologic de separare al 

izotopului 18O. 

- De asemenea am avut realizări ştiinţifice ȋn domeniul modelării şi controlului 

cascadelor de separare. 

- În cadrul activităţii de cercetare am propus câteva soluţii pentru modelarea şi 

controlul proceselor de separare izotopică, utilizând teoria sistemelor de              

ordin-fracţionar. 
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7. Concluzii generale şi direcţii viitoare de cercetare 

 

7.1. Concluzii generale 

- În această lucrare a fost realizată o sinteză şi o selecţie a principalelor realizări 

ştiinţifice pe care le-am obţinut după finalizarea studiilor doctorale ȋn anul 2010. 

- În acest context, dintre mai multe domenii de cercetare pe care le-am abordat, am 

ales ȋn scopul detalierii domeniul conducerii proceselor industriale. 

- Dintre subdomeniile domeniul conducerii proceselor industriale pe care le-am atins 

ȋn activitatea de cercetare, am considerat patru ca fiind principale, şi anume: 

 domeniul modelării, simulării şi controlului proceselor tehnologice aferente 

cuptorului cu vatră rotitoare; 

 domeniul modelării, simulării şi controlului procesului de neutralizare a 

apelor reziduale din cadrul unui flux tehnologic din industria metalurgică; 

 domeniul modelării, simulării şi controlului procesului de ȋncălzire a 

emulsiei de bitum; 

 domeniul modelării, simulării şi controlului proceselor de separare 

izotopică (considerând ca şi studiu de caz separarea izotopului 13C prin 

schimb chimic CO2 – carbamat). 

- În teza de abilitare au fost detaliate ȋn amănunt doar aceste patru subdomenii 

menţionate. 

- Primul subdomeniu, şi anume cel a modelării, simulării şi controlului proceselor 

tehnologice aferente cuptorului cu vatră rotitoare a fost detaliat, comparativ cu 

celelalte trei subdomenii, cu mai multe amănunte datorită faptului că ȋn cadrul 

acestuia am continuat tema de cercetare pe care am abordat-o ȋn cadrul studiilor 

doctorale. 

- Deoarece ȋn toate cele patru subdomenii menţionate am abordat procese cu 

parametri distribuiţi, practic ȋn lucrare am punctat şi un alt domeniu de cercetare ȋn 

care mi-am desfăşurat activitatea şi anume domeniul modelării, simulării şi 

controlului proceselor cu parametri distribuiţi. 
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- Câteva diintre soluţiile de modelare-control prezentate ȋn lucrare se bazează pe 

utilizarea reţelelor neuronale, domeniul reţelelor neuronale fiind, de-asemenea, unul 

dintre domeniile de cercetare de bază ȋn care ȋmi desfăşor activitatea. 

- În multe dintre activităţile de cercetare pe care le-am desfăşurat am utilizat ca 

metodă de modelare-simulare metoda matricei derivatelor parţiale a vectorului de 

stare (Mdpx), asociată cu serii Taylor. 

- Această metodă care oferă performanţe de simulare numerică foarte precisă am 

adaptat-o pentru diverse aplicaţii şi am contribuit la perfecţionarea ei. 

- Pentru a nu mări dimensiunea acestei lucrări, nu am detaliat realizările ştiinţifice 

obţinute prin aplicarea teoriei sistemelor de ordin-fracţionar şi nici cele obţinute ȋn 

alte domenii studiate, precum: domeniul sistemelor medicale, diverse aplicaţii ȋn 

domeniul chimiei, domeniul producerii energiei electrice sau domeniul controlului 

deplasării autovehicolelor. 

 

7.2. Direcţii viitoare de cercetare 

- Dintre subdomeniile abordate ȋn această lucrare, după finalizarea procedurii de 

abilitare, voi aborda ȋn continuare subdomeniul modelării, simulării şi controlului 

proceselor de separare izotopică (una dintre direcţiile de cercetare aferente acestui 

subdomeniu este aplicarea metodei de modelare-simulare Mdpx, asociată cu serii 

Taylor acestui tip de procese). 

- De asemenea voi continua cercetările ȋn domeniul conducerii proceselor industriale, 

de exemplu ȋn subdomeniile proceselor chimice, proceselor enrgetice şi proceselor 

medicale. 

-  Un alt domeniu foarte important ȋn care ȋmi voi desfăşura activitatea este domeniul 

proceselor de tratament termic a ţevilor de oţel fără sudură. 

-  În cadrul aplicaţiilor pe care le voi aborda, voi utiliza metode aferente teoriei 

sistemelor, teoriei sistemelor de ordin-fracţionar, domeniului reţelelor neuronale, 

domeniului proceselor cu parametri distribuiţi, domeniul sistemelor robuste, 

domeniului sistemelor neliniare, respectiv domeniului “cyber- physical systems”.   
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