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Conferința Mondială de Debitmetrie - FLOMEKO 2019 Dr. Moţit, împreună cu viitorul Preşedinte IMEKO –TC9 (Dr. Spazzini), cel actual (Dr. Reader 
- Harris), Preşedintele FLOMEKO 2019 (Prof. Ribeiro) şi Ministrul portughez al cercetării 

Dr. Zhu îi mulțumeşte Dr. Moțit pentru “transferul gratuit 
de tehnologie” obținut

Aflată la a 18-a ediție, Conferința a abordat urmă-
toarea tematică:
�� Curgerea lichidelor, gazelor și a fluidelor 

multifazice
�� Viteza aerului.Volum
�� Proprietățile fluidelor
�� Curgerea hidrocarburilor (ex: GNL, CNG)
�� Instalații de etalonare primare, noi instalații de 

calibrare, inter-comparare
�� Ajutaje Venturi în regim critic de curgere
��  Metrologia legală și măsurarea debitului
�� Analiza și evaluarea incertitudinilor
�� Dezvoltări și performanțe ale tehnicii măsură-

rii debitului
�� Măsurarea micro-debitelor
�� Noi aplicații în domeniul sănătății, economisi-

rii energiei și a protecției mediului înconjurător
�� Aplicații ale modelării computerizate

Lucrările propuse spre prezentare au fost jurizate 
de Comitetul Științific al FLOMEKO 2019 format din:
Dr. M. J. Reader-Harris - UNITED KINGDOM
Ir Jan G. Drenthen - THE NETHERLANDS
Dr. Horia Mihai Moțit - ROMANIA
Dr Chunhui Li - CHINA
Dr. Bülent Ünsal - TURKEY
Dr. Yong Moon Choi - REPUBLIC OF KOREA
Dr. Miroslava Benkova - CZECH REPUBLIC
Dr. Khaled Chahine - AUSTRALIA
Dr. Henk Riezebos - THE NETHERLANDS
Dr. Jiunn-Haur Shaw - CHINESE TAIPEI
Prof. Álvaro Silva Ribeiro - PORTUGAL

Isabelle Care - FRANCE
Dr. John Wright - USA
Eng. Elsa Batista - PORTUGAL
Assist. Prof. Dr. Gregor Bobovnik - SLOVENIA
Dr. Ing. Bodo Mickan - GERMANY

Din punct de vedere organizatoric, în timpul FLO-
MEKO 2019, a avut loc și Intâlnirea Comitetului Mon-
dial al Debitmetriei (IMEKO-TC9), unde s-a decis: înlo-
cuirea Dr. Reader- Harris (UK.) cu Dr. Spazzini (Italia) 
în funcția de Președinte al Comitetului (confirmân-
du-se astfel și votul exprimat de Dr. Moțit –reprezen-
tantul României în Comitet), respectiv organizarea 
următoarei ediții a FLOMEKO în China în anul 2022

Dat fiind numărul mare de comunicări științifice pro-
puse, sarcina Juriului a fost deosebit de anevoioasă 
și dificilă, în final fiind acceptate 143 de lucrări din 
peste 25 de țări, pentru unele solicitându-se și poste-
re rezumative.
În această situație s-a aflat și lucrarea elaborată de 
dr. Horia Mihai Moțit. 
Lucrarea se intitulează:
“A method of flow measurement based on the reac-
tion force. Reaction flowmeters”
Lucrarea prezintă, în premieră mondială, o total nouă 
metodă de măsurare a debitului și gama tipurilor de 
debitmetre configurate conform acesteia. Acestea 
fac și obiectul propunerii, din anul 2018, de Brevet 
European EP 19020006.3, depusă de autor la Euro-
pean Patent Office.

Rezultatele experimentale aferente lucrării s-au 
obținut prin testarea la firma METROMAT S.R.L. Să-
cele, de către autor, a prototipului proiectat de aces-
ta și executat tot aici, prin participarea directă a ing. 
Peter Mate – Șef Laborator Etalonări..
Este foarte important de reținut constatarea că, în 
ultimii 40 de ani, nu a mai apărut pe plan mondi-
al nici o metodă având un principiu nou de măsu-
rare a debitului.
In consecință în această lungă perioadă am asistat 
doar la un permanent efort mondial de îmbunătățire 
a performanțelor tehnice și constructive ale debitme-
trelor, care sunt însă realizate conform tot acelorași 
metode de măsurare a debitului, cunoscute de 40 
de ani.

Dat fiind acest nivel ridicat de așteptare al pieței mon-
diale de debitmetre, în contextul deosebit de compe-
titiv al FLOMEKO 2019- Forum Mondial al Debitme-
triei, este deosebit de relevant merele interes și larga 
apreciere cu care a fost receptată această lucrare, din 
partea mai multor specialiști de vârf prezenți, majori-
tatea lideri ai departamentelor de cercetare- dezvol-
tare ale unor importante firme producătoare de de-
bitmetre (Endress+Hauser , Emerson etc.)
Interesant de menționat în acest sens este faptul 
că s-a ajuns la situația, total neobișnuită, ca Șeful 
Cercetării privind debitmetrele Coriolis al firmei 
Endress+Hauser să explice detaliat co-naționalilor 
săi această lucrare, după ce el însuși anterior o ana-
lizase îndelung și ceruse multiple lămuriri autorului.

Față de această situație, logic și benefic ar fi ca în România să se producă “debitmetrele cu reacție”, aparate cu care să înceapă 
“ relansarea debitmetriei românești”. 

Dr. Moțit îşi explică lucrarea, răspunzând multplelor 
insistente înrebări ale Dr. Zhu (Endress+Hauser - Șef 

Cercetare Debitmetre Coriolis)

Dr. Zhu explică co-naționalilor săi lucrarea prezentată 
de Dr. Moțit
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Rezumat
Lucrarea prezintă o metodă total nouă pe plan mondial de măsurare a debitu-
lui, cât și “debitmetrele cu reacție” configurate conform acesteia, ambele făcând 
subiectul propunerii de Brevet European de Invenție EP 19020006.3 a autoru-
lui adresată European Patent Ofice (EPO).
Acestea sunt rezultatul primei aplicări practice a “Metodei computerizate de 
sinteză și proiectare unitară a debitmetrlor și combinațiilor de debitmetre”, 
elaborate de autor și care a primit “intention to grant a European grant” EP 
18020055.2 de la EPO. Metoda pornește de la „bazele unitare ale debitmetriei” 
prezentate în cartea [1].
1. Principiul metodei
Metoda constă în măsurarea debitului masic Qm, prin punerea în evidență a forței 
de reacție FR = FR (Qm) a fluidului de măsurat (ce este proporțională cu Qm) și 
măsurarea diferitelor ei efecte.
FR este generată, la toate tipurile de debitmetre cu reacție, prin asigurarea aceluiași 
gen de configutație a traseului de curgere a fluidului prin debitmetru, numit “sis-
tem de măsurare cu reacție” (S.M.R.).
S.M.R. are două părți distincte funcționale: tubul de intrare și elementul de reacție 
(tub de reacție sau tambur de reacție).
Fluidul intră în aparat prin tubul de intrare (imobil și rigid față de debitmetru), 
trece printr-un cuplaj liber în elementul de reacție și apoi iese din debitmetru.
Astfel generată, FR acționează asupra S.M.R. și este măsurată direct/indirect prin 
măsurarea efectelor sale (cuplu, Δp, forță, frecvență), proporționale cu FR con-
form dependenței analitice a FR față de Qm.
Elementul de reacție realizează, prin configurația sa specifică, două cerințe obli-
gatorii: maximum de efect al FR asupra sa, respectiv măsurarea precisă a FR .
2. Clasificarea debitmetrelor cu reacție
Modul de funcționare al S.M.R. îl determină pe cel al debitmetrelor cu reacție și 
implicit clasificarea lor, respectiv:
�� Debitmetre cu reacție fără piese în mișcare (unde elementul de reacție este 

imobil, fiind un tub de reacție).
�� Debitmetre cu reacție cu piese în mișcare (unde elementul de reacție este 

mobil, fiind tub/tambur de reacție).
Debitmetrele cu reacție din ambele grupe au configurații specifice, corelate cu 
tipul orizontal sau vertical al racordurilor de intrare/ieșire.
3. Debitmetre cu reacție fără piese în mișcare
Comun tuturor acestor debitmetre este S.M.R. cu configurația de bază prezen-
tată în Fig.1, fiind constituit din perechea: tub imobil de intrare 1, realizat ca ex-
tensie a racordului din intrare în debitmetru, și tubul de reacție 2.

S2

α=90°

v2

FP2

FR
2

FP1 v1

LR

y

S1
3

FR

x
FR

Qm

1

volumul de control de referint�ă

Fig.1 Configurația şi principiul de funcționare al “sistemului de măsurare cu reacție”

S.R.M. soluționează integral cele două condiții funcționale obligatorii menționate 
în cap.1, tubul de reacție 2 fiind îndoit la 90° la capătul său de ieșire (rezolvând 
prima condiție), respectiv prevăzut la intrarea sa cu axul 3, care îi asigură mobi-
litatea unei potențiale rotiri (rezolvând a doua condiție).
Astfel configurat, tubul de reacție 2 asigură posibilitatea detectării și măsurării 

O nouă metoda de măsurare a 
debitului - “Metoda bazată pe forța 
de reacție”. Debitmetre cu reacție
�� Dr. Horia Mihai MOȚIT

�� Membru şi reprezentantul României în Comitetul Mondial al Debitmetriei – IMEKO TC9

momentului de reacție MR al forției de reacție FR față de axul 3 și prin prelucra-
rea sa analitică, a debitului Qm.
3.1.1 Ecuațiile funcționale
3.1.1.1 Ecuația forței de reacție
Analizând “volumul de control de referință” marcat punctat în Fig.1, volum de-
terminat de fața de intrare (secțiunea S1 de ieșire din racordul 1, cu aria interi-
oară A1 ) și cea de ieșire (secțiunea S2, cu aria interioară A2 a tubului 2), și pereții 
tubului de reacție.
Comform “teoremei impulsului”, variația în timp a “cantității de mișcare” aferen-
tă volumului de control a fluidului în curgere prin tubul său de curent este egală 
cu forța totală exterioară exercitată asupra fluidului, având ecuația vectorială: 

(1)
unde: Qm – debitul masic,   – viteza de intrare a fluidului în „volumul de con-
trol”,  – viteza de ieșire a fluidului din tubul de reacție,  – forța exercita-
tă asupra fluidului de tubul de reacție,  – forța exercitată asupra fluidului (ex. 
greutatea fluidului din “volumul de control”),  – rezultatul forțelor de presi-
une ale fluidului ce acționează din exteriorul „volumului de control”, respectiv 

 (  fiind exercitată pe fața de intrare, iar  cea exer-
citată pe fața de ieșire a „volumului de control”).
Conform Legii a 3-a a lui Newton, forța  de reacție a fluidului asupra tubului 
de reacție este  , și are ecuația vectorială:

(2)
Tubul de reacție (v. Fig.1) fiind plasat în plan orizontal (caracterizat de coor-
donatele x, y), este normal ca în locul ecuației vectoriale a forței să se utilizeze 
ecuațiile scalare ale componentelor sale FRx și FRy .
Astfel conform Fig. 1, axa x - este direcția vitezei de intrare v1 și axa y – direcția 
vitezei de ieșire v2. Deoarece greutatea fluidului din „volumul de control” este 
preluată de axul 3, FG nu mai este luată în considerare.
Pe de altă parte conform ecuației continuității: QV = A1 ⤫ v1 = A2 ⤫ v2
Analizând funcționarea tubului de reacție rezultă că FRx nu contribuie la depla-
sarea lui, efectul său fiind integral preluat de axul 3.
Aceste considerente, completate cu utilizarea ecuației lui Bernoulli, determi-
nă ecuația:

(3)

unde: ρ – densitatea fluidului, k1 - consatntă constructivă 
3.1.1.2 Ecuațiile debitului
A. Ecuația debitului debitmetrului cu reacție cu măsurarea momentului de reacție
Cu referire la Fig. 2, care prezintă configurația de principiu a acestui tip de de-
bitmetru, expresia momentului de reacție (ce tinde să rotească tubul 3 față de 
axul 3) este:
                                  MR = FRy ⤫ LR                                            (4) 
unde : LR - brațul forței
Momentul de reacție MR, fiind permanent echilibrat functional de cuplul τ dez-
voltat de senzorul de cuplu, rezultă:
          MR = τ                               (5)
Remarcă importantă: τ = θ x C, unde C este coeficientul de torsionare și θ este 
unghiul de torsionare ce are valorile insignefiante de numai (0,2 …. 0,8)° , acest 
tip de debitmetru cu reacție fiind practic fără piese în mișcare.
Înlocuind expresia lui FRy în MR, rezultă:

(6)
B. Ecuația debitului debitmetrului cu reacție cu măsurarea diferențială a presiu-
nii de apăsare (reacție)
Cu referire la Fig. 3, se asigură proportionalitatea componentei FRy a FR cu forța 
FS, de apăsare a știftului 9 pe o față a membranei de separație 10, aceasta fiind 
apăsată cu presiunea echivalentă ps , ce are experesia:

(7)
unde: LR – brațul forței FRy , LS – brațul forței FS , Am – aria activă a membra-
nei de separație
Conform configurației debitmetrului, pe aceeași față a membranei de separație 
acționează simultan FS și forța de apăsare a fluidului Ff =pf x Am , unde pf este pre-
siunea statică a fluidului de măsurat. Astfel membrana de separație va transmite, 
prin intermediul lichidului de transmisie de sub ea, către priza (+) a senzorului 
de presiune difernțială 14, presiunea totală pS +pf = (FS + Ff)/Am .
Deoarece asupra prizei (-) a senzorului 14 acționează numai presiunea statică 
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pf a fluidului, rezultă că acest senzor măsoară presiunea diferențială Δp = pS.
Prelucrând expresia ps , rezultă:
   FRy = Dp ⤫ LS ⤫ Am/LR                        (8)
și în consecință:
  Qm = (r ⤫ Dp ⤫ k2)1/2                   (9)

3.2 Configurațiile de principiu ale debitmetrelor cu reacție
Sunt prezentate succesiv două configurații de principiu ale acestora.
Prima configurație asigură măsurarea directă a cuplului de reacție, conform 
Fig. 2 a, b.

A

A

Qm

FRLR

1 23 4 5 6

Qm

8
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electric
de ieşire
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8
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2
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Fig. 2 Debitmetru cu reacție cu măsurarea directă a cuplului şi racorduri orizontale 
coliniare

a. - Secțiune longitudinală
b. - Secțiune transversală în planul A-A
Fluidul de măsurat intră prin racordul 1, trece apoi spre tubul de reacție 2 
printr-un cuplaj sferic liber (format din ajutajul 3 al racordului 1 și ajutajul 4 
al tubului 2), parcurge tubul 2, și iese din debitmetru prin racordul 5.
Echidistanța radială dintre ajutajele 3 și 4 este realizată constructiv prin bosaje-
le 7 plasate vertical, asigurându-se o minimă frecare între acestea. Poziționarea 
concentrică a acestora o asigură axul 8.
Poziționarea spațială (x,y,z) riguroasă dintre ajutajele 3 și 4 este asigurată prin 
înfiletarea piuliței 9 pe bosajul tubului de reacție și blocarea sa. 
Prin pana 10 este blocat tubul de reacție față de axul de măsurare 11 al traducto-
rului 12, iar cu pana 14, e blocat axul suport 13 al traductorului 12 față de suportul 
15 rigidizat cu corpul debitmetrului. Astfel se asigură măsurarea corectă a cuplului.
Capacul 17 al debitmetrului este fixat etanș prin șuruburile 19.
Funcțional, cuplul de rotire MR preluat de axul 11, este măsurat de traducto-
rul 12, al cărui semnal electric de ieșire τ, proporțional cu Qm se aplică blocu-
lui electronic 20.
Pentru măsurarea întregului interval de măsurare al debitului Qmmin ... Qmmax, 
axul 11 necesită o rotire infimă, de (0,2 ... 0,8)° , debitmetrul fiind practic fără 
piese în mișcare.
Blocul 20, având în prealabil memorată curba de calibrare a debitmetrului, 
aferentă parametrilor fluidului de măsurat, dă la ieșirea sa un semnal electric 
de redare riguroasă a debitului măsurat, corectat deja cu P și T.

3.2.1.2 Rezultate experimentale. Analiză
3.2.1.2.1 Etalonarea cu apă
Tabelul 1 prezintă comparativ rezultatele etalonării cu apă la t= (20 ± 0,2)° C a 
unui debitmetru cu reacție DN25 având un senzor de cuplu (τmax = 0,5 Nm și 
precizia 0,1% FS), realizate experimental, versus teoretic cu relația (9). 

Tabelul 1. Etalonarea cu apă (experimentală și teoretică)

Cuplu
Căderea de 

prsiune
Dp 

Debitul mediu 
măsurat 

experimental 
Qmmăs

Debitul 
calculat 
teoretic 
Qmcalc

Qmcalc - Qmmăs
Qmmăs
 ×100

Nm bar kg/h kg/h %
0,01020 0,015 311,531 310,153 -0,44
0,02015 0,017 435,970 435,926 -0.01
0,02500 0,018 486,290 485,560 -0,15
0,03000 0,020 532,248 531,907 -0,07
0,04800 0,028 678,521 672,215 -0,93
0,07300 0,039 835,707 829,724 -0,71
0,10700 0,055 1014,740 1004,539 -0,98
0,15000 0,071 1199,002 1189,380 -0,80
0,20400 0,089 1400,101 1387,044 -0,93
0,25000 0,104 1549,122 1535,483 -0,88
0,32400 0,124 1761,315 1748,625 -0,72
0,35000 0,130 1830,906 1816,808 -0,77
0,40000 0,145 1957,716 1942,250 -0,79
0,45000 0,153 2076,891 2060,068 -0,81
0,50000 0,165 2189,455 2171,501 -0,82

Se constată că pentru τ = (0,0102 ... 0,5) Nm, debitul măsurat experimental este  
Qm = (311,531... 2.189,455) kg/h, iar cel calculat teoretic Qm = (310,152 
...2171,501) kg/h.
Precizia debitmetrului, depinzând de cea a traductorului de cuplu (ce are τmax = 
0,5 Nm și precizia 0,1 % FS), este de (0,1... 2)% o.r. pentru raportul obținut expe-
rimental Qmax /Qmin = 2.189,455 kg/h /486,290 kg/h și raportul obținut teoretic 
Qmax/Qmin = 4,47, pe baza raportului τmax /τmin = (0,5 Nm/0,025Nm)1/2 = 201/2 .
Calculul teoretic a utilizat ecuația (6) particularizată conform soluției con-
structive, respectiv:
             Qm = 97,2 ⤫ (ρ ⤫ τ)              (10)
unde: Qm – debit masic în kg/h, ρ = 998,2 kg/m3 (densitatea apei la t = 20° C), 
τ – cuplul măsurat în Nm, 97,2 constantă constructivă în m ⤫ s.
În conexiune cu Tabelul 1 în Fig. 3 sunt prezentate curbele debitelor Qm mă-
surate pentru apă funcție de τ, obținute experimental, respectiv prin calcul.
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Fig. 3 Variația debitul masic de apă în funcție de cuplul măsurat

Concluzii analizei acestor rezultate:
�� Se demonstrază a foarte bună apropiere a rezultatelor etalonării experi-

mentale cu cele ale etalonării teoretice, diferențele fiind plasate într-o bandă 
foarte îngustă de valori, de –(0,01... 0,98)%
�� Poziționarea vitezelor apei (cu la valori de maxin v= 1,22m/s), în cen-

trul domeniului recomandat pentru vitezele economice de utilizare
�� Căderea de presiune Δp are valori moderate.
�� Instalarea acestor debitmetre cu reacție este foarte economică și lesnicioa-

să, necesitând racorduri rectilinii de intrare/ieșire cu lungimea 0 x DN. 
3.2.1.2. Etalonarea cu aer
Un alt debitmetru cu reacție DN25, similar ca geometrie cu cel testat anterior 
cu apă, a fost etalonat cu aer. Diferența dintre ele este că ultimul este prevăzut 
cu un traductor dual de cuplu, având precizia de 0,1% FS, având primul dome-
niu de 0,5 Nm și al doilea domeniu de 1/10 din primul, respectiv (0 ... 0,05) Nm.
Comparația dintre etalonarea experimentală și cea teoretică (prin calcul) 
este prezentată în Tabelul 2.

a.

b.



m ă s u r ă r i

Automatizări şi Instrumentaţie  / 2019  |  7

Tabelul 2 Etalonarea cu aer (experimentală și teoretică)
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Nm bara °C %rH kg/m3 bara kg/h kg/h %
0,0025 0,9421 24,00 42,5 1,1030 0,0011 5,1120 5,1042 -0,15
0,0050 0,9432 23,67 42,7 1,1065 0,0020 7,2320 7,2298 -0,03
0,0100 0,9455 23,68 43,1 1,1110 0,0045 10,3740 10,2453 -1,24
0,0250 0,9520 24,12 42,6 1,1150 0,0110 16,5270 16,2284 -1,81
0,0500 0,9638 24,78 40,5 1,1270 0,0228 23,5340 23,0735 -1,96
0,1000 0,9855 26,51 35,5 1,1460 0,0445 33,5450 32,9048 -1,91
0,1500 1,0059 29,20 28,8 1,1580 0,0649 41,2950 40,5104 -1,90
0,2000 1,0286 32,81 24,4 1,1720 0,0876 47,9550 47,0593 -1,87
0,2500 1,0510 44,98 12,1 1,1500 0,1070 53,0620 52,1178 -1,78
0,3000 1,0690 44,99 12,2 1,1680 0,1280 58,4160 57,5372 -1,50
0,3500 1,0912 43,20 14,8 1,2010 0,1460 63,4000 63,0192 -0,60
0,3700 1,1008 34,10 20,7 1,2380 0,1575 66,0020 65,7852 -0,33
0,4200 1,1210 38,90 19,2 1,2500 0,1750 71,0020 70,4282 -0,81
0,4500 1,1277 40,02 18,5 1,3070 0,1910 74,7310 74,5437 -0,25
0,5000 1,1515 40,60 17,5 1,3320 0,2105 79,4190 79,3239 -0,12

În Figura 4 sunt prezentate cele două curbe Qm (τ), obținute experimental, 
respectiv teoretic prin calcul.
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Fig. 4 Variația debitul masic de aer în funcție de cuplul măsurat

Traductorul (sensorul) de cuplu, fiind cu două domenii, atunci când valoarea 
cuplului măsurat scade de la 0,5 Nm la 0,05 Nm, eroarea de măsurare crește 
de la 0,1% o.r. la 1% o.r. Apoi când cuplul scade de-a lungul domeniului 2, de la 
0,05Nm la 0,0025 Nm, precizia scade de la 0,1% o.r. la 2% o.r. Rezultă că senzo-
rul de cuplu este caracterizat de raportul τmax/τmin = 0,5Nm/0,0025 Nm=200, 
iar precizia sa de măsurare variază de la 0,1% o.r. pentru Qmmax la 2% pen-
tru Qmmin. În consecință debitmetrul cu reacție are extensia domeniului de 
debit Qmmax/Qmmin = (τmax/τmin)1/2 = (200)1/2 =14,14, conform ecuației (10).
Concluziile privind etalonarea cu aer sunt pozitive, respectiv:
�� O bună concordanță între rezultatele etalonării experimentale și cea teore-

tică, diferențele fiind într-o bandă îngustă de –(0,12....1,96)%
�� Precizia de măsurare a debitmetrului cu reacție variază de la 0,1% o.r. pen-

tru Qmmax la 2% pentru Qmmin .
�� Raportul Qmmax/Qmmin = (τmax/τmin)1/2 = (200)1/2 =14,14
�� Căderea de presiune Δp are valori moderate.

Concluzii generale:
Studirea detaliată a debitmetrelor cu reacție, prezentată mai sus, realizată prin 
etalonarea lor cu apă și aer, comparativ experimental, respectiv teoretic prin 
calcul, demonstrează:
�� Corectitudinea și precizia ecuațiilor lor funcționale
�� Utilitatea practică a acestor ecuații, pentru calculul, cu o bună precizie, atât 

a unei scări de debit obținute teoretic prin calcul, cât și de convertirea aces-
teia de la un fluid măsurat la altul
�� Asigurarea unei foarte bune concordanțe între etalonarea teoretică și cea 

experimentală a debitelor cu reacție, constitue o bază fundamentală de pro-
iectare predictibilă și coerentă a noi tipuri de debitmetre cu reacție.

3.2.2 Debitmetre cu reacție cu măsurarea diferențială a presiunii de reacție
3.2.2.1 Configurația
Acest tip de debitmetru cu reacție, este prezentat în Figura 5, și asigură măsu-
rarea forței de reacție FR prin măsurarea diferențială a presiunii de apăsare 
produse de ea, numită ”presiune de reacție”.
Fluidul măsurat intră în debitmetru prin racordul de intrare 1 terminat cu aju-
tajul 2, trece apoi prin tubul de reacție 4 (prin ajutajul 3 al acestuia), fiind eva-
cuat din debitmetru prin racordul de ieșire 5, fără perturbarea curgerii sale.

Racordurile 1 și 5 de intrare și ieșire din debitmetru sunt orizontale, coliniare 
și fixate etanș și rigid față de carcasa 6 a acestuia.
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Fig. 5 Debitmetru cu reacție cu măsurarea diferențială a presiunii de reacție

Echidistanța radială și frecarea minimă dintre ajutajele 2 și 3 ale racordului de 
intrare, respectiv tubului de reacție este realizată prin două mici bosaje plasa-
te sus și jos în jurul axului vertical 7, similar configurației prezentate în Fig. 2b.
Poziționarea riguroasă dintre tubul de reacție și racordul de intrare este asi-
gurată de poziționarea riguros concentrică între ajutajele 2 și 3 de către axul 7.
Poziționarea riguroasă (x, y) a axului 7 o realizează trecerea sa prin două orifi-
cii plasate pe verticală, sus și jos, în suportul tubului de reacție. Tubul de reacție 
4 este fixat de axul 7 care se sprijină pe carcasa 6 a debitmetrului.
Tubul de reacție este pevăzut cu un bosaj 8, în care la distanța LS față de centrul 
axului 7, este fixat rigid știftul 9. Acesta este în permanent contact cu membra-
na de separație 10, pe care o apasă cu forța FS = FR x LR/LS de apăsare, ce este 
amplificată față de FR , deoarece LR/LS ››1.
Membrana de separație 10, montată etanș între flanșele 11 și12 preia însuma-
rea forței FS, de apăsare de la știftul 9, cu forța de apăsare exercitată de fluidul 
măsurat, corespunzătoare presiunii statice pf a acestuia.
Racordul 13, ce este sudat de flanșa 11 și montată rigid față de carcasa 6, este 
conectat la priza (+) a senzorului 14 de presiune diferențială. Astfel se asigu-
ră aplicarea la această priză, prin intermediul lichidului de transmitere care 
umple complet racordul 13, a presunii totale pf +ps.
Prin racordul 15, se aplică permanent presiunea statică pf la priza (-) a senzo-
rului 14, senzor ce în consecință măsoară riguros diferența de presiune Δp = 
pf + ps – pf = ps, care este însăși presiunea de reacție.
Presiunea ps, fiind proporțională cu FR, rezultă că senzorul 14 măsoară debitul 
masic Qm , semnalul său electric de ieșire fiind aplicat blocului electronic 16. Blo-
cul 16, având anterior memorată curba de calibrare Qm = Qm (Δp), aferentă pa-
rametrilor nominali de operare ai fluidului de măsurat, și fiind prevăzut și cu fa-
cilitatea compensării Qm cu P și T, asigură măsurarea riguroasă a debitului Qm .
Remarcă: Deoarece lichidul de transmitere, aferent racordului 13, este prac-
tic incompresibil, deplasarea membranei de separație 10 este practic nulă și 
implicit deplasarea știftului 9 (respectiv a tubului de reacție) este nulă, la mă-
surarea întregului interval Qmmin ... Qmmax.
În consecință aceste debitmetre sunt practic debitmetre cu reacție fără piese 
în mișcare.
3.2.2.2 Caracteristici generale
�� Soluțiile constructive ale acestor debitmetre, ce folosesc un senzor de Δp cu pre-

cizia de 0,02% FS, pot asigura măsurarea debitului Qm cu precizia de (0,1...2)% 
o.r., pentru raportul Qmmax/Qmmin = (Δpmax /Δpmin)1/2 = (100)1/2 = 10.
�� Micropreocesorul aferent senzorului Δp, împreună cu blocul electronic al 

debitmetrului, asigură compensarea debitului Qm cu P și T.
�� Acest tip de debitmetre cu reacție au avantajul că pot măsura o largă gamă 

de fluide (lichide și gaze), inclusiv pe cele agresive, deoarece toate materia-
lele în contact cu fluidul, inclusiv senzorul Δp, rezistă agresivității acestora.

4. Debitmetre cu reacție cu piese în mișcare
Aceste debitmetre se grupează în funcție de tipul elementului de reacție, respectiv:
�� Debitmetre cu reacție cu tub de reacție rotativ
�� Debitmetre de reacție cu tambur de reacție rotativ

Aceste debitmetre vor fi prezentate într-o altă lucrare.
Mențiune
Prototipurile debitmetrelor cu reacție prezentate au fost proiectate de autor, și 
apoi executate și testate la firma Metromat S.R.L. Săcele, cu contribuția directă 
a ing. Peter Mate - Șef Laborator Etalonări.
Bibliografie:
[1] Horia Mihai Moțit - Unitary Analysis, Synthesis and Classifi-
cation of Flow Meters (Boca Raton, U.S.A., CRC –Press Taylor & 
Francis Group, 2018)
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Nanosenzori şi nanotehnologii în domeniul 
automotive
�� As. dr. ing. Bogdan-Adrian ENACHE, Universitatea Politehnica Bucureşti

�� Conf. dr. ing. Eugen DIACONESCU, Universitatea din Piteşti

Aplicațiile nanotehnologiilor și nanosenzorilor în domeniul automo-
tive, adică al vehiculelor de toate categoriile, sunt diverse și se dez-
voltă cu rapiditate. Din acest motiv se continuă prezentarea începută 
în numărul trecut al revistei, mai întâi cu o serie de aplicații speci-
fice în care intervin nanosenzori, apoi și cu aplicații ale nanotehno-
logiilor în general.
În industria automobilelor, aplicațiile nanotehnologiei și nanosen-
zorilor se referă atât la o serie de componente cum ar fi: caroseria, 
șasiul, farurile, parbrizul, senzori, etc., cât și la o serie de activități și 
procese ca: detectarea emisiilor, răcirea interioară, reducerea uzu-
rii, recuperarea de energie, îmbunătățirea combustibililor, optimi-
zarea funcționarii motorului. Toate acestea conduc la satisfacerea 
tendințele actuale și a cerințele specifice ale clienților privind redu-
cerea poluării, creșterea siguranței și confortului, reducerea consu-
mului, toate rezumate prin termenul de sustenabilitate. 
În cele ce urmează, se vor prezenta o serie de nanotehnologii care se 
găsesc implementate pe automobilele din întreaga lume, continuând 
cu descriere acelora care sunt în curs de dezvoltare și care urmează 
sa fie folosite în cel mai scurt timp posibil și se va finaliza cu prezen-
tarea acelor tehnologii care sunt înca în faza de cercetare-dezvolta-
re. Pe tot parcursul materialului, accentul va fi pus pe nanosenzorii 
folosiți în domeniul auto.

1. Senzori bazați pe nanotehnologie
Senzorii bazați pe nanotehnologie sunt folosiți la măsurarea unor mă-
rimi care până acum se făcea cu sisteme foarte complexe, cum ar fi: 
măsurarea presiunii din roți, determinarea compușilor din gazul de 
eșapament, etc., sau cu sisteme a căror precizie nu era foarte mare, de 
exemplu măsurarea concentrației de oxigen din gazul de eșapament. 
După caz, nanosenzorii fie au simplificat procesul de măsurare, fie au 
îmbunătățit precizia sau rezoluția.

1.1 Sistem triboelectric cu nanogenerator 
pentru măsurarea presiunii din roți
Sistemul triboelectric cu nanogenerator (TNG) pentru măsurarea pre-
siunii din roți constituie o alternativă mult mai fiabilă la sistemul exis-
tent care este alimentat de o baterie Li-Ion. Acest sistem folosește ca 
sursă de alimentare interacțiunea dintre două materiale triboelectri-
ce pentru a produce energia necesar alimentării senzorului de presi-
une și a circuitului de condiționare și transmisie a datelor.
Dimensiunile TNG sunt de 56 mm x 28 x 34 mm pentru a putea fi mon-
tat în spațiul interior dintre anvelopă și jantă – Fig. 1 a). Structura 
acestuia cuprinde o platformă de balansare și un cadru din aliaj de 
aluminiu. Platforma de balansare este realizată din două armaturi se-
parate de 4 resorturi pe ale căror fețe interioare sunt montate patru 
elemente de cauciuc pe care a fost depus aluminiu cu grosimea de 
60 μm folosit ca strat de triboelectrofrictiune. Între straturile de ca-
uciuc s-au realizat doi electrozi unul de politetrafluoretilenă (PTFE) 
cu grosimea de 80 μm și altul de aluminiu cu grosimea de 100 nm. 
Tot sistemul este prevăzut cu un arbore pentru acționarea uneia din-
tre armături la fiecare rotație a roții – Fig. 1 b).

Amplasare TNG

Structura TNG
Fig. 1. Sistem TNG pentru măsurarea presiunii din roți [6]

 Pentru ca întreg sistemul să funcționeze doi magneți de  NdFeB sunt 
amplasați pe discul de frână. Când roata începe să se învârtă forța 
centrifugă acționează în mod similar asupra celor două armături păs-
trându-le în echilibru.  Când sistemul se apropie de primul dintre cei 
doi magneți ficși starea de echilibru nu mai poate să fie menținută 
datorită forțelor magnetice aplicate din exterior. Acum cele două ar-
mături se ating și are loc schimbul de electroni între electrodul 1 și 
stratul intermediar de cauciuc. Pe măsură ce se îndepărtează de pri-
mul electrod forța centrifugă face ca poziția de echilibru să se reia. 
La apropierea de al doilea magnet are loc o nouă apăsare între cele 
două armături, iar acum schimbul de electroni se face între stratul in-
termediar de cauciuc și electrodul 2. La sfârșitul acestei etape apare 
o diferență de potențial între cei doi electrozi suficientă pentru a ali-
menta circuitul exterior – Fig. 2.
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1.2 Senzor de oxigen pe baza de 
SrTi0.65Fe0.35O3-γ (STF35)
Senzorul de oxigen pe baza de STF35 vine ca o alternativă la sen-
zorul (Lambda) cu ZrO2 pentru măsurarea cantității de oxigen din 
gazul de eșapament.
Structura senzorului cuprinde un strat de STF35 cu dimensiunea 
medie a particulei de 37,5 nm plasat pe un substrat de Al2O3. Pentru 
a preveni interacțiunea chimica dintre aceste două straturi între ele 
a fost amplasată o barieră realizată din MgO – Fig. 3.

Fig. 3. Structura senzorului de măsurare a oxigenului pe bază de STF35 [7]

Senzorul astfel obținut a demonstrat o sensibilitate și un timp de răs-
puns (10 ms), mai buni decât ale senzorilor clasici cu ZrO2, în inter-
valul de temperatura 725 – 900 °C. Pe de altă parte, analiza spectro-
scopică a acestui senzor a arătat că conductivitatea lui, în domeniul 
de temperatură stabilit, depinde numai de presiunea de O2 și nu este 
influențată de compușii pe bază de CO sau NO din gazul de eșapament.

1.3 Nanosenzori pentru determinarea 
particulelor din gazul de eșapament pe bază 
de zirconiu
Nanosenzorii pe bază de zirconiu sunt formați dintr-un electrolit de 
zirconiu stabilizat cu ytriu (YSZ) și electrozi formați din metale no-
bile. În funcție de elementele folosite pe post de electrod acești sen-
zori pot determina concentrația de NOx (NO și NO2) sau amoniac din 
gazul de eșapament.
În prezent cele mai folosite structuri sunt formate dintr-un electro-
lit planar de cca. 10 x 10 x 0,2 mm realizat din 8 mol.% Y2O3 zirco-
niu dopat, cu rugozitate între 5 μm – 150 nm. Din punct de vedere al 
electrozilor s-a constatat că straturi de Au cu grosimea între 5 – 80 
nm conduc la realizarea unui senzor cu selectivitate și sensibilita-
te forate bună la NO2 la temperaturi de 550 °C. Dacă acești electrozi 
sunt înlocuiți cu unii cu coloizi de Au atunci se obține un senzor sen-
sibil la NH3 la temperaturi de 700 °C. 
Cu toate că acești senzori au caracteristici interesante separați, pen-
tru a putea fi utilizați în cadrul automobilului, este necesară o struc-
tura a electrozilor care să poată fi folosită la detectarea mai multor 
tipuri de elemente simultan.

1.4 Nanosenzori printați 3D
Nanosenzorii printați sunt nanotuburi de carbon printate în tehno-
logie 3D și monitorizează uzura pneurilor în timp real. Acești sen-
zori ieftini, inventați la Duke University în colaborare cu Fetch Au-
tomotive Designer Group [14], pot monitoriza benzile de rulare ale 
pneurilor în timp real, avertizând conducătorul auto asupra cauciu-
cului aflat în contact cu șoseaua că a devenit periculos de subțire.
Dispozitivul are implicații în creșterea siguranței, îmbunătățirea 
performanțelor și reducerea consumului de carburant cu efecte po-
zitive într-o piață cu peste 2 miliarde de senzori pentru controlul 
roților și pneurilor. 
Senzorii realizați din nanotuburi de carbon de mărimea unei miliar-
dimi de metru pot urmări modificările în adâncime ale formelor sau 
benzilor în relief de la suprafața pneurilor cu o precizie de 1% la o 
scară milimetrică sau submilimetrică. În figura 4 se ilustrează modul 
de lucru al senzorilor atașați benzilor de rulare la suprafața pneurilor. 
Senzorul este plasat pe partea inferioară a pneului, unde secțiunea 
pneului și banda în relief de rulare sunt traversate de un câmp elec-
tric arcuit, determinat de cei doi electrozi. Câmpul electric poate fi 
măsurat cu precizie și se poate determina astfel grosimea materia-
lului care acoperă senzorul.
Deși metoda are limitări referitor la grosimea materialului, are totuși 
capacitatea suficientă să satisfacă  cerințele pneurilor utilizate în 
prezent. Cu o rezoluție submilimetrică, senzorul poate spune con-
ducătorului auto când este timpul schimbării pneurilor. Mai mult, 
conectând senzorii sub forma unei rețele pe toată lățimea pneu-
lui, se pot da alarme utile în caz de urgență. Testele au dovedit că 
rețeaua metalică încorporată în pneu nu afectează operarea noilor 
senzori. Cele mai bune rezultate au fost realizate prin imprimarea 
3D a nanotuburilor de carbon pe un film poliamidic. Prin teste s-a 
dovedit durabilitatea deosebită a nanotuburilor de carbon la soli-
citările foarte dure din pneuri. Există și varianta imprimării direc-
te a senzorilor pe suprafața interioară a pneului. În general, costul 
este foarte mic, mult mai puțin de 1 penny/senzor, pentru o canti-
tate mare de senzori.

Fig.4.  Principiul de  funcționare a nanosenzorului de grosime a pneurilor [14]

Fig. 2. Funcționarea sistemului TNG [6]
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2. Alte produse și materiale automotive 
realizate cu nanotehnologiile actuale
Dintre produsele realizate utilizând nanotehnologiile actuale, cele 
mai importante sunt: 
�� stratul anti-reflex bazat pe nanostraturi de sticlă (denumirea co-

mercială Schott Conturan) utilizat pentru cadranul instrumente-
lor de bord de Audi și de Daimler-Chrysler (www.schott.com.sg/
conturan.htm).
�� Parbrizul cu protecție solară realizat cu nanostraturi de materia-

le reflectorizante în infraroșu plasate între straturile de sticlă se-
curizată (denumire comercială Sekurit Thermocontrol) utilizat la 
autobuzele Evobus (http://www.saint-gobain-sekurit-transport.
com /autobuz /confort /index.htm). 
�� Elemente de caroserie rigide și ușoare realizate cu termoplastic 

nanocompozit cu nanofulgi (denumirea comercială Basell TPO-
Nano) utilizat de GM la Chevrolet Astro și GMS Safari (www.sae.
org/automag/material/01-2002/).
�� Elemente de bord realizate din termoplastic cu fibre lungi 

ranforsate (denumire comerciala LFRT Celstran) utilizat de 
Volkswagen la modelul Golf Plus și Audi modelul A5 care 
reduc greutatea mașinilor cu 8 kg față de versiunile anteri-
oare (https://netcompoșites.com/news/2007/october/01/ 
dashboards-for-audi-and-vw-made-from-celstran/).
�� Anvelope cu nonoparticule pentru cresterea flexibilității, 

durabilității și a tracțiunii pe suprafețe umede (denumire comer-
ciala Advan Sport ZPS) realizate și comercializate de compania 
Yokohama, pot să echipeze orice vehicul actual (https://www.
yokohamatire.com/tires/advan-sport-zps).

Pe lângă aceste materiale care au atins maturitatea pe curba evoluției 
tehnologice mai sunt și altele aflate în faza de dezvoltare sau de cer-
cetare și care vor fi prezentate în capitolele ce urmează.

3. Nanotehnologii în curs de dezvoltare
Echipamentele care folosesc nanotehnologii în curs de dezvoltare 
sunt acelea care au depășit etapa de cercetare și care urmează sa fie 
implementate în cadrul automobilelor in următorii 5 – 10 ani. Aces-
tea acoperă o gamă vastă de aplicații cum ar fi: scăderea consumu-
lui, creșterea gradului de confort, răcirea motorului, reducerea po-
luării etc.

3.1 Scăderea consumului
Potrivit Departamentului de Energie al SUA, reducerea cu 100 kg a 
greutății unui vehicul de 1100 kg ar produce o economia de combus-
tibil cu 7% [1]. Acest obiectiv poate să fie atins prin folosirea de ma-
teriale compozite, în caroserie, care îndeplinesc aceleași criterii de 
siguranță, dar au o greutate mult mai mică si prin elemente de bord 
care reduc greutatea elementelor de plastic actuale.
Nanocompozitele bazate pe metrici din plastic ranforsate cu materi-
ale ceramice sau metale sub formă de nanoparticulele sau nanopele-
te pot asigura aceeași rigiditatea a șasiului unei mașini cu o scădere 
semnificativa a greutății acestuia. Un reprezentant al acestei familii 
ar fi fibrele de carbon Bucky care au o rezistență la tracțiune de 150 
GPa, de aproximativ 50 de ori mai mare decât cea a oțelului și doar 
20% din greutatea acestuia [2]. 
O alta variantă pentru îmbunătățire a raportului putere-greutate al 
unui vehicul ar fi folosirea de panouri din materiale compozite din fibre 
de sticlă întărite cu nanoparticule de carbon pentru portiere și plafon.
Folosirea de piese din plastic nanocompozit pentru elemente de bord 
oferă o economie de până la 25% din greutatea medie a acestora daca 
ar fi fost realizate din plastic plin, sau de până la 80%  daca pe lângă 

plastic acestea ar fi inclus și elemente metalice [3].
O alta consecință a reducerii consumului este și scăderea poluării pro-
dusă de motoarele termice. S-a determinat ca o scădere a greutății 
automobilului între 5% și 10% ar fi echivalentul reducerii emisiilor 
de CO2 între 1.3 – 3.6%. Daca scăderea greutății este coroborată și 
cu îmbunătățirea aerodinamicității cu 10% și reducerea fricțiunii la 
înaintare a anvelopelor cu 20% reducerea emisiilor ar putea ajun-
ge până la 13% [1].

3.2 Răcirea motorului
Utilizarea nanofluidelor are un avantaj clar din punct de vedere al 
performanței termice. Coeficientul de transfer termic al lichidului 
de răcire poate să fie mărit prin îmbunătățirea proprietăților spe-
cifice ale acestuia folosind nanoparticule. Fluidele obținute prin na-
notehnologie pot fi folosite pentru răcirea motoarelor autovehicule-
lor sau a echipamente de sudare din cadrul procesului de fabricație.
O serie de experimente cu diferite nanofluide au fost efectuate pen-
tru a evalua performanțele acestora raportate la lichidul de răcire 
„clasic” format din apă distilată și antigel.
Punctul de plecare a fost dat de determinarea pe cale experimenta-
lă a coeficientului global de transfer de căldură al radiatorului unui 
motor răcit cu lichid clasic conform tehnicii convenționale ε-NTU. 
Acest lichid a fost apoi înlocuit cu apa în care au fost adăugate oxi-
dul de cupru (CuO) și nanoparticulele de oxid de fier (Fe2O3) în trei 
concentrații de: 0,15, 0,4 și 0,65 %. Dimensiunile nanoparticulelor 
folosite au fost mai mici de 10 nm. În aceste experimente termosta-
tul motorului a fost setat sa păstreze o temperatura constantă de 50, 
65 și 80° C. S-a concluzionat că, nanofluidele au un coeficientul total 
de transfer de căldură cu până la 9% mai mare decât lichidul de ră-
cire clasic [4].

3.3 Creșterea confortului
Pentru a spori atât calitatea intrinsecă, cât și calitatea percepută și 
implicit confortul într-un vehicule nanotextilele sunt o soluție de luat 
în considerare. Nanofibrele pot produce materiale cu greutate redu-
să, adecvate pentru izolație dar și absorbanți de zgomot pentru acce-
sorii cum ar fi habitaclul, plafonul, preșurile, centurile de siguranță, 
airbag-uri, filtrare aer, anvelopele și garnituri. În plus, aceste textile 
pot fi reciclate cu ușurință și pot înlocui suprafețele dure [2].

3.4 Reducerea uzurii
Componentele auto își desfășoară activitatea în condiții vitrege, motiv 
pentru care asigurarea unei durate lungi de viață necesită o rezistență 
mare la uzură. Materialele obținute prin nanotehnologie precum cro-
mul călit și nichelul vin să ofere aceste performanțe. 
Prin electroplacarea cu un strat fin de crom călit a inelelor pistoa-
nelor, a supapelor și elementelor de amortizare a șocurilor, se obțin 
piese cu caracteristici excelente la uzură și coeficienți de frecare mi-
nimi. Proprietățile de suprafață cerute pot să fie obținute foarte ușor 
prin modificarea parametrilor electrolitici și de depunere din cadrul 
procesului de fabricație. Testele științifice și comerciale efectuate au 
demonstrat performanța superioară a acestor elemente astfel tratate, 
precum și un grad ridicat de rezistență la coroziune [5].

3.5 Nanoaditivi pentru motorina sau 
combustibil bio-diesel
Nanoaditivii sunt folosiți la îmbunătățirea caracteristicilor de 
performanță ale combustibililor: creșterea concentrației de oxigen din 
motor, creșterea vâscozității amestecului carburant, scăderea timpului 
de aprindere, creșterea stabilității carburantului, controlul mai buna al 
reacțiilor chimice, etc. sau pentru a reduce emisiile motorului termic.
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Principalele caracteristici ale acestor nanoadictivi și funcțiile lor sunt 
sintetizate în tabelul 1.
Nanoaditivii nu sunt folosiți numai la îmbunătățirea performantelor moto-
rului termic, ci și la studierea fenomenelor care au loc în camera de ardere.

3.6 Nanoaditivi pentru studierea 
fenomenelor din camera de ardere
Una dintre aplicațiile nanoaditivilor este determinarea distribui-
tei de calamină în interiorul camerei de ardere. Pentru aceasta se 
folosește un amestec de nano-CeO2 cu dimensiunea particulei de 20 
nm și concentrația de 50 mg/l. Acest nanoaditiv a fost ales pentru 
că particulele sale au o suprafață laterală mare și tind să se atașeze 
de alte elemente (în cazul acesta calamina) și să formeze structuri 
mai mari. Nanoaditivul trebuie introdus în cilindru înainte ca pro-
cesul de aprindere să aibă loc. La pornirea motorului el dă o culoa-
re galben-portocalie calaminei care este vizibilă pe o camera termi-
că atașată cilindrului – Fig. 5.
Așa cum se poate observa calamina apare destul de devreme în cadrul 
procesului de ardere la cca. -3 grade al arborelui cotit (°CA) și dispare tot 
relativ devreme la cca. 27° CA. Cea mai mare distribuție de calamină se 
formează în zona jiclorului injectorului, dar și în zona supapei de admisie.

4. Nanotehnologii în faza de cercetare-
dezvoltare
Nanotehnologia este în pragul de a acapara industria automobilelor. 
Dorința de a optimiza pe de o parte și de a reduce costurile pe de alta, 
va face ca această tehnologie să fie incorporată într-un procent de 
până la 60% în următorii 10 ani, în automobilele din toată lumea [8]. 
Pe lângă materialele și senzorii prezentați anterior mai exista și o 
serie de alte aplicații care, momentan, sunt doar in faza de cerceta-
re-dezvoltare. Acestea cuprind: senzori pentru determinarea parti-
culelor fine emise de motorul termic, nanoaditivi care pot fi adăugați 
în combustibili, metode de investigare a funcționarii motorului ter-
mic și multe altele [9, 10].

4.1 Senzori pentru determinarea particulelor 
fine emise de motorul termic
Una dintre emisiile motorului termic care va fi monitorizată mult mai 
atent în viitor este dată de emisiile cu particule fine. Acestea au dia-

metrul între 23 – 100 nm ceea ce face ca măsurarea concentrației lor 
să se facă cu dificultate. Cercetările actuale au arăta că cea mai bună 
formă de măsurare este prin realizarea unui numărător de nuclee de 
condensare. Exista mai multe simulări privind funcționarea unui astfel 
de dispozitiv, dintre care prezentăm una folosită pentru determinarea 
concentrației particulelor cu dimensiuni între 12 – 100 nm – Fig. 6.

Fig. 6. Senzor pentru detectarea particulelor fine [11]

Inițial aerosolul care conține particule fine este saturat cu vapori de 
n-butanol și răcit brusc pentru a atinge o stare de supra-saturație. 
Acum particulele fine acționează ca nuclee de condensare și formea-
ză elemente cu diametrul de până la câțiva μm. Aceste sunt număra-
te pe care optică și astfel se stabilește concentrația de particule fine 
din gazul de eșapament.

5. Concluzii
Nanotehnologia este pe punctul de a se transforma într-un factor 
crucial din industria auto. Ea aduce inovații extraordinare în prac-
tic toate componente automobilului de la caroserie până la senzorii 
pentru determinarea particulelor fine. 
Cu toate acestea nanotehnologia este încă la început, marea majo-
ritate a proiectelor pentru domeniul auto fiind în stadiu de cerceta-
re-dezvoltare, respectiv de testare. Așa că ne așteptam să apară noi  
materiale și senzori obținuți prin nanotehnologie, care să fie din ce 
în ce mai folosiți în domeniul auto în următorii ani.

Tabelul 1 – Principalele funcții ale nanoaditivilor [12]

Nr. crt. Nanoaditiv/element de bază Diametru 
[nm] Funcţie

1 Nano-Al 15 Îmbunătățeşte raportul stoichiometric, favorizând o ardere completă

2 Nano-Co; Magnalium (5% Al, 95% Mg) 10-20 Reduc temperatura din interiorul camerei de ardere reducând riscul de formare a compuşilor pe baza de azot 
NOX

3 Nano-Mn 33 Previne formarea de hidrocarburi aromatice în urma procesului de ardere

4 ȘiO2;Al2O3;Fe2O3 10-40 Îmbunătățesc raportul stoichiometric prin introducerea de oxigen în amestecul carburant

5 Alumina, MnO, CuO 10-30 Reduc timpul de aprindere al amestecului carburant în camera de ardere

6 Ferofluid de magnetit 25 Reduce formarea de CO2, NOx şi hidrocarburi aromatice din gazul de eşapament

Fig. 5. Distribuția calaminei în camera de ardere [13]



m ă s u r ă r i

12  |  Automatizări şi Instrumentaţie / 2019

6. Referințe
[1]  Akshata S. Malani, Anagha D. Chaudhari, Rajeshkumar U. 

Sambhe, Review on Applications of Nanotechnology in 
Automotive Industry, World Academy of Science, Engineering 
and Technology International Journal of Mechanical and 
Mechatronics Engineering,Vol:10, No:1, 2016.

[2]  Margarida C. Coelhol, Guilhermina Torrão, Nazanin Emami, and 
José Grácio, Nanotechnology in Automotive Industry: Research 
Strategy and Trends for the Future-Small Objects, Big Impacts, 
Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 12, 1–10, 
2012.

[3]  Hartmut Presting, Ulf Konig, Future nanotechnology develop-
ments for automotive applications, Materials Science and En-
gineering C 23 (2003) 737–741.

[4]  P. Louda, Applications of thin coatings in automotive industry, 
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing 
Engineering, VOLUME 24, ISSUE 1, September, 2007.

[5]  Rahul A. Bhogare, B. S. Kothawale, A Review on applications and 
challenges of Nano-fluids as coolant in Automobile Radiator, 
International Journal of Scientific and Research Publications, 
Volume 3, Issue 8, August 2013.

[6]  Jingui Qiana, Dong-Su Kima, Dong-Weon Lee, On-vehicle 
triboelectric nanogenerator enabled self-powered sensor for 
tire pressure monitoring, Nano Energy 49 (2018) 126–136.

[7]  Hua-Yao Li, Hao Yang, Xin Guo, Oxygen sensors based on 
SrTi0.65Fe 0.35O3-γ −ıthick film with MgOdiffușion barrier 
for automotive emisșion control, Sensors and Actuators B 213 
(2015) 102–110.

[8]  Vladimir V. Plashnitsa, Perumal Elumalai, Yuki Fujio, Norio 
Miura, Zirconia-based electrochemical gas sensors ușing nano-
structured senșing materials aiming at detection of automotive 
exhausts, Electrochimica Acta 54 (2009) 6099–6106.

[9]  V. Mladenov, Analyșis and Șimulations of Hybrid Memory 
Scheme Based on Memristors, Electronics 2018, 7, 289; 
doi: 10.3390/electronics7110289, https://www.mdpi.com/ 
2079-9292/7/11/289.

[10]  V Mladenov, Syntheșis and Analyșis of a Memristor-Based 
Artificial Neuron, The 16th International Workshop on Cellular 
Nanoscale Networks and their Applications, CNNA 2018, August 
28-30, 2018, Budapest, Hungary, ISBN: 978-3-8007-4766-5. 

[11]  M. Krafta, J. Kaczynskia, T. Reinischb, M. Ungerb, A. Bergmannb, 
High-Accuracy Nanoparticle Sensor for Combustion Engine 
Exhaust Gases, Procedia Engineering 168 ( 2016 ) 35 – 38.

[12]  Manzoore Elahi M. Soudagara, Nik-Nazri Nik-Ghazalia, Md. Abul 
Kalama, I.A. Badruddinb, N.R. Banapurmathc, Naveed Akrama, 
The effect of nano-additives in diesel-biodiesel fuel blends: A 
comprehenșive review on stability, engine performance and 
emisșion characteristics, Energy Converșion and Management 
178 (2018) 146–177.

[13]  Junheng Liu, Jun Yang, Ping Sun, Qian Ji, Jian Meng, Pan Wang, 
Experimental investigation of in-cylinder soot distribution and 
exhaust particle oxidation characteristics of a diesel engine 
with nano-CeO2 catalytic fuel, Energy 161 (2018) 17 – 27.

[14]  Joseph B. Andrews, et al., Noninvasive Material Thickness 
Detection by Aerosol Jet Printed Sensors Enhanced Through 
Metallic Carbon Nanotube Ink, IEEE Sensors Journal, Vol. 17, 
Issue 14



SIMPLIFY INDUSTRIAL 
VISION APPLICATIONS



a u t o m a t i z ă r i

14  |  Automatizări şi Instrumentaţie / 2019

Sistem inteligent de încărcare pentru vehicule electrice
�� s.l.dr.ing. Iulia STAMATESCU, as.drd.ing. Cristina NICHIFOROV, prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN, s.l.dr.ing. Nicoleta ARGHIRA, s.l.dr.ing. Vasile CALOFIR, 

�� s.l.dr.ing. Grigore STAMATESCU,  prof.dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU

�� Universitatea POLITEHNICA Bucureşti - Facultatea de Automatică şi Calculatoare - Departamentul de Automatică şi Informatică Industrială

1. Introducere
În ultimii zece ani, vehiculele electrice au câstigat din ce în ce mai mult 
teren, reprezentând una dintre soluțiile interesante pentru promova-
rea așa numitei energii verzi. Sectorul transporturilor a fost și este 
unul dintre contribuitorii principali la creșterea gazelor cu efect de 
seră. Conform bazei de date statistice a Administrației SUA ce furni-
zează informații energetice (EIA), se poate evidenția consumul mondi-
al de energie totală de către utilizatorii finali, Fig. 1, precum și emisii-
le de dioxid de carbon provenin din țările în curs de dezvoltare, Fig. 2, 
[1]. Sectorul transporturilor deține aproximativ 27% din energia con-
sumată în lume cu un procent de gaze cu efect de seră de 33,7% [2].
Vehiculele electrice reprezintă o soluție pentru scăderea valorii globa-
le a gazelor cu efect de seră. Utilizând vehicule propulsate cu ajutorul 
energiei electrice, nu se asigură doar un  mediu ambiental mai curat 
și mai nepoluat fonic, dar se reduc totodată costurile de operare com-
parativ cu cele ale vehiculelor convenționale. Un studiu facut pe piața 
vehiculelor electrice din USA de catre Siang&Chee [3] indică următoa-
rele aspecte: un vehicul electric utilizează 0,07 lei/1,6 km în timp ce 
vehiculele convenționale folosesc 0,46 lei/1,6 km.

Fig. 1: Consumul de energie livrat bazat pe utilizatori finali [1]

Fig. 2: Emisiile de dioxid de carbon corelate cu consumul de energie livrat catre 
utilizatorii finali [2]

Potrivit Departamentului Energiei din SUA (USDE), aproximativ 15% 
din totalul consumului de energie este utilizat pentru pornirea vehi-
culului și pentru alimentarea accesoriilor. Cea mai mare parte a ener-
giei consumate este transformată în caldura în timpul procesului de 
combustie care contribuie în mod direct și consecvent la încălzirea 
globala [4]. Pe de alta parte vehiculele eletrice consumă mai mult de 

75% din energie doar pentru a rula vehiculul [5]. Eficiența energetică 
și impactul pozitiv asupra mediului înconjurator sunt punctele cheie 
ale vehiculelor electrice. 
Una dintre problemele majore cu care se confruntă utilizatorii vehi-
culelor electrice în Romania o reprezintă subdezvoltarea rețelei de 
stații de încărcare, capabilă să gestioneze capacitatea de încărcare a 
acestora în conformitate cu cerintele utilizatorilor și restricțiile siste-
mului. De cele mai multe ori, mașinile rămân conectate chiar și după 
finalizarea încărcării, de aceea un sistem eficient de gestiune al ener-
giei este necesar. În ceea ce privește planificarea și gestionarea în-
cărcării vehiculelor electrice în sine au fost propuse câteva abordări 
și analize ce variază foarte mult în obiective și metode implementa-
te. Un prim studiu urmărește minimizarea pierderilor energetice în 
timpul încărcării vehiculelor folosind algoritmi de programare sto-
chastică [6]. O altă preocupare are ca scop minimizarea timpului de 
așteptare pentru încărcarea unui vehicul utilizând pentru aceasta 
lanțuri Markov, respectiv algoritmi genetici pentru o planificare op-
timă a încărcării zilnice folosind totodată diferite profiluri de încăr-
care a vehiculelor [7,8].
În acest context, obiectivul prezentului studiu este propunerea unui 
„Sistem inteligent de încărcare pentru vehicule electrice (IEVSE)” 
și folosirea lui eficientă pentru dezvoltarea serviciului de încărca-
re rapidă și economică a bateriilor autovehiculelor de tip BEV (Bat-
tery Electric Vehicule) și PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle). 
Secțiunile lucrării prezintă o arhitectură de sistem, completată de o 
realizare practică testată în laborator, precum și o strategie de ma-
nagement pentru gestionarea energiei în vederea încărcării eficien-
te a vehiculelor electrice. 

2. Proiectarea arhitecturii hardware a sistemului de 
încărcare a vehicule electrice
Etapele de proiectare de ansamblu și proiectare de detaliu sunt parte in-
tegrantă a ciclului de viaţă (Fig. 3) a sistemelor/aplicațiilor informatice. 
Proiectarea de ansamblu are următoarele obiective principale: speci-
ficarea cerințelor și restricțiilor pentru proiectarea noului sistem; ela-
borarea modelului de ansamblu a noului sistem informatic; estimarea 
necesarului de testare pentru realizarea și punerea în funcțiune a nou-
lui sistem și a eficienței economice; planificarea realizării și punerii în 
funcțiune a noului sistem; planificarea testării. Această etapă se con-
stituie, de regulă, ca etapă distinctă numai pentru sistemele informa-
tice de mare complexitate care necesită o realizare eșalonată în timp. 
Pentru produsele informatice de mici dimensiuni proiectul de ansam-
blu și de detaliu se realizează în faza unică [9].
Astfel, pentru definirea arhitecturii sistemului IEVSE, etapa de pro-
iectare de ansamblu și de detaliu are ca obiective: analiza și specifi-
carea cerințelor; elaborarea modelului de ansamblu; proiectarea ar-
hitecturii componentelor funcționale; stabilirea soluțiilor tehnice de 
realizare; planificarea realizării  și punerii în funcțiune; testarea sis-
temului în laborator.
În etapa de proiectare, s-a concluzionat faptul că sistemul trebuie să 
îndeplinească anumite cerințe non-funcționale, performanțe de bază, 
cum ar fi:
Modularitate/Interșanjabilitate: modulele sistemului sunt realizate 
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cu asigurarea totalei compatibilități analogice ca nivel de semnal, so-
cluri și mufe de conectare, filosofie și ergonomie a aparenței în fața 
utilizatorului; 
Interoperabilitate: sistemul poate fi operat cu orice tip de modul de 
încărcare, automat programabil și/sau interfața om-mașină care va 
satisface anumite condiții hardware arhitecturale, tehnice impuse; 
Arhitectura deschisă: sistemul este realizat într-o concepție deschisă 
în raport cu înglobarea cu ușurința a tehnologiilor moderne, atribut 
care permite adaptarea cu ușurință a produsului la cerințele pieței.
Scalabilitate: sistemul IEVSE cu destinație și funcționare dată poate fi expan-
dat la un grad sporit de complexitate în funcție de problemele evidențiate 
în domeniul de interes, prin extinderea produsului software, a modulelor 
de comandă sau a ambelor.
Compatibilitate comunicațională: compatibilitea în cazul comunicației 
inter-module dar și extern spre alte echipamente sau elemente de cal-
cul, inclusiv rețele.
Interfața om-mașină sugestivă și ușor de utilizat: cu păstrarea aceleiași 
suprafețe de operare familiare operatorului specific.
Cerintele functionale ale sistemului sunt: 
�� Monitorizarea energiei electrice consumate.
�� Predicția energiei electrice consumate in funcție de profilul de în-

cărcare al fiecărei mașini. 
�� Conectarea în timp real la o bază de date care monitorizează can-

titatea de energie electrică produsă din surse de energie regenera-
bilă (ex. Dispecerul Energetic Național).
�� Indicarea unei strategii economice de gestionare a energiei elec-

trice pentru încărcarea vehiculelor electrice la nivelul unei sistem 
de încărcare inteligent.

Din punct de vedere al proiectării hardware, sistemul urmează o struc-
tură modulară ce permite multiple opțiuni de configurare, precum și 
înlocuirea sau actualizarea componentelor. Principalele componente 
care permit implementarea sistemului IEVSE sunt:
�� modul de încărcare; 
�� modul identificare vehicul prin radio-frecvență (RFID); 
�� modul de monitorizare energie electrică;
�� modul conducere proces, aferent sistemului de suport al deciziei; 

această componentă poate fi implementată cu mai multe tipuri de 
echipamente industriale de tipul PLC, DCS sau RTU, de calcul ge-
neral sau de timp real; conexiunea cu sistemul este realizată prin 
interfațarea semnalelor fizice digitale – 24V DIO sau analogice – 
0-10V tensiune sau 4-20 mA curent; 
�� un modul interfața om-mașină pentru operarea produsului de către 

utilizator; 
Fig. 4 prezintă arhitectura hardware a sistemului dezvoltat, evidențiind 
fiecare modul. Fig. 5 prezintă integrarea într-o formă compactă a subsis-
temelor prezentate în paragraful anterior, într-un sistem de laborator, 
cu acces facil la semnalele de intrare-ieșire pentru conectarea la echipa-
mentele de control ale proceselor modelate/simulate precum și la pa-
noul tactil pentru funcțiile de operator, vizualizare și comandă locală.

Fig. 4: Arhitectura hardware a sistemului IEVSE

Fig. 5: Sistemul testat în laborator

2. Proiectarea sistemului software de încărcare vehicule 
electrice
Sistemul dezvoltat trebuie să îndeplinească cerințele funcționale și non-
funcționale prezentate în secțiunea 2. Cerințele funcționale se transpun 
în cerințe ale aplicației software, în timp ce cerințele non-funcționale nu 
se pot realiza pe cale software, fiind dependente de arhitectura hardware. 
În continuare, pentru a înțelege mai bine modul în care operatorul uman 
poate folosi sistemul, cât și interacțiunile dintre componentele ce îl alcă-
tuiesc, se vor folosi diagrame specifice standardului UML și anume: dia-
grama cazurilor de utilizare. Aceasta din urmă reprezintă imaginea sis-
temului privit din exterior. Are rolul de a prezenta cerințele funcționale 
ale sistemului folosind actori și cazuri de utilizare [10]. Întrucat doar un 
singur client poate încărca maăina la un moment dat de timp, atunci, în 
cadrul diagramei UML va fi prezent doar un actor primar. Astfel utiliza-
torul poate interacționa cu sistemul astfel (Fig. 6):
�� poate porni/opri sistemul
�� se poate identifica în sistem: (1) utilizatorul poate fi deja înregis-

trat în sistem sau (2) utilizatorul poate fi un client nou și va trebui 
sa se înregistreze în baza de date.
�� poate alege modul de alimentare: (1) Rapid – alimentarea se va 

face instantaneu neutilizând strategia de management propusă 
sau (2) Eco – alimentarea se va face conform strategiei propuse 

Figură 3: Ciclul de viață al unui sistem informatic (modelul în cascadă)
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de management.

Fig. 6: Diagrama UML – diagrama cazurilor de utilizare
Dezvoltarea soluției software a fost implementată folosind programul 
TIA Portal pentru programarea modulelor Simatic și programul Matlab 
pentru implementarea strategiei propuse de management energetic. 
TIA Portal are capacitatea de a integra mai multe dispozitive SIMA-
TIC într-o singură aplicație software, crescând astfel productivitatea 
și eficiența și oferă posibilitatea utilizatorului de a crea și completa 
soluții de conducere a proceselor [11,12]. Utilitarul TIA Portal prezin-
tă o serie de avantaje, cele mai importante fiind [13]:
Administarea datelor: datele sunt introduse o singură dată și sunt dis-
ponibile pentru întreg sistemul.
Proiectarea și programarea: componentele sistemului sunt proiecta-
te, programate, testate și monitorizate prin intermediul unui singur 
pachet software.
Comunicația: există o singură tabelă de conexiuni, care poate fi adap-
tată în funcție de sistem și proces.

3.1 Programarea interfeței – om mașină
În zilele noastre procesele au devenit din ce în ce mai complexe, iar de 
aceea operatorul are nevoie de o unealtă puternică pentru controlul 
și monitorizarea sistemului. Un sistem HMI reprezintă interfața din-
tre utilizator și proces, care în cazul de față a fost implementat folo-
sind pachetul software WinCC. WinCC este o soluție de reprezentare 
a proceselor, prin care acestea sunt mapate la nivelul unui panou de 
operare. Folosind aceste panouri, utilizatorul poate interacționa facil 
cu sistemul. De asemenea, reprezintă o soluție puternică pentru mo-
nitorizarea datelor în timp real, prin afișarea de valori ale parame-
trilor, împreună cu alarme de proces. Componenta de bază a acestui 
soft o reprezintă WinCC Runtime, care asigură funcționalitatea în timp 
real a sistemului HMI. Aceasta permite citirea configurațiilor salvate 
în baza de date, afișarea ecranelor, comunicația cu sistemul automat, 
afișarea datelor de proces și a mesajelor , dar și controlul procesului 
prin setarea unor referințe, sau a unor comenzi către elementele de 
execuție – în cazul nostru modulul de încărcare. Figurile următoare 

reprezinta două dintre ecranele principale ale interfeței om-mașină 
pe care utilizatorul le folosește pentru identificare prin apropierea ci-
titorului RFID la modulul cititor de tag-uri (Fig. 7) si pentru alegerea 
modului de alimentare (Fig. 8). 

Fig. 7: Ecran HMI - Autentificare utilizator

                                           
Fig. 8: Ecran HMI - Selectare mod încărcare

3.2 Programarea modulului de monitorizare consum energetic
Configurarea și programarea echipamentului de monitorizare a con-
sumului energetic (SM 1238) [14] s-a realizat în mediul de progra-
mare TIA Portal (Fig. 9). Pentru obținerea tuturor funcționalităților 
modulului precum și a evoluției valorilor mărimilor de instrumenta-
ție ce au fost monitorizate în timp real de la dispozitivul de măsura-
re a energiei electrice s-au folosit blocuri specifice. Parametrii care 
au fost măsurați/monitorizați de la modulul de încărcare sunt urmă-
torii: tensiuni de fază, tensiuni de linie, curent de fază și curent total, 
putere activă/reactivă/aparentă pe fiecare fază și totală, energie ac-
tivă/reactivă/aparentă, factor de putere, frecvență.
3.3 Programarea modulului de identificare utilizator 
Modulul de identificare utilizator prin RFID reprezintă un element nou 
care aparține conceputului de Industry 4.0. Acesta este folosit cu pre-
cădere pentru identificarea automată și se bazează pe scrierea și citi-
rea datelor prin unde radio, folosindu-se tag-uri RFID și cititoare RFID. 
Citirea și scrierea acestora se realizează folosindu-se blocuri speciale 
RFID de citire, respectiv RFID de scriere. Identificarea prin RFID-uri tre-

 Fig.  9. Captură de ecran din programul TIA Portal pentru configurarea parametrilor de măsurat
Fig. 10: Diagrama de activitati a strategiei de 

management a energiei propus (modul de încărcare ECO)
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buie să fie inclusă într-un program de conducere al unui PLC, de aceea 
este necesar un modul de comunicație pentru RFID. În cadrul sistemu-
lui de față sunt incluse următoarele componente pentru comunicația 
prin RFID: modul de comunicație Simatic RF180C (comunicație Profi-
net cu PLC-ul), un modul de citire tag-uri RF240R (comunicație RS422 
cu modulul RF180C) și tag-uri MDS D400.
3.4 Programarea modulului de conducere a procesului 
Acest modul de conducere are rolul de a implementa strategia  propusă 
de management al energiei. Algoritmul de conducere a fost proiectat fo-
losind limbajul de programare Ladder Diagram, prin care au fost realiza-
te două moduri de funcționare (modul de încarcare Rapid și modul de în-
cărcare Eco). În Fig. 10, este prezentată diagrama de activități a strategiei 
propuse de management a energiei (programul de conducere). Fig.  11 pre-
zintă configurarea pentru stabilirea conexiunii intre PLC și PC (Matlab).

Fig. 11: Stabilire conexiune PLC - PC (Matlab)
Acest sistem de management al încărcării vehiculului folosește o stra-
tegie bazată pe un algoritm procedural, în mai multe etape succesive. 
Stategia de management (utilizată în cazul modului de încărcare Eco) 
a energiei a fost implementată în utilitarul Matlab, [15]. În cadrul aces-
tui algoritm, una dintre cele mai importante intrări este profilul de în-
cărcare a mașinii. Nivelul de încărcare (engl. “state of charge” – SOC) 
al bateriei electrice variază în funcție de anumiți factori cum ar fi: tra-
seul zilnic parcurs de mașina electrică, autonomia maximă electrică și 
intervalul de timp al încărcării. SOC-ul poate fi stabilit luând în consi-
derare autonomia maximă a mașinii electrice (dt), distanța parcursă 
zilnic de la ultima încărcare (dd) și rapiditatea de descărcare a bate-
riei (engl. “depth of discharge” – DOD). Nivelul de încărcare, precum 
și tipul de vehicul electric este monitorizat prin intermediul PLC-ului 
care va transmite aceste valori către Matlab pentru rularea algorit-
mului de management al energiei. Acesta din urmă va considera ur-
mătoarele intrări: energia produsă din surse regenerabile care poate 
alimenta stația de încărcare în cauză, nivelul de încărcare (SOC) al ve-
hiculului, consumul energetic prognozat al mașinii electrice bazat pe 
modelul profilului de încărcare și modelul de încărcare pentru tipul ve-
hiculului. Ieșirea sistemului, calculată prin algoritmul descris in Fig. 10, 
este perioada de încărcare pentru mașina electrică (bateria) în cauză. 

4. Concluzii
Lucrarea prezintă realizarea unui „Sistem inteligent de încărcare pen-
tru vehicule electrice” și utilizarea lui pentru dezvoltarea serviciului 
de încărcare rapidă și economică a bateriilor autovehiculelor de tip 
BEV (Battery Electric Vehicule) și PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehi-
cle). Necesitatea dezvoltării unui astfel de sistem este susținută de mai 
multe aspecte: subdezvoltarea rețelei de stații de încărcare a vehicu-
lelor electrice, capabilă să gestioneze capacitatea de încărcare a aces-
tora în conformitate cu cerințele utilizatorilor și restricțiile sistemu-
lui; interesul pieței de a avea disponibile sisteme de ultimă generație 
în ceea ce privește tehnologiile moderne precum și de politicile de 

susținere ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii ne-
cesare vehiculelor electrice.
Sistemul hardware aferent strategiei inteligente de management al în-
cărcării este format din următoarele componente: o stație de încărcare, 
un sistem de identificare prin RFID a vehiculului (nivel de încărcare și 
tip de mașină), un automat programabil folosit ca suport pentru siste-
mul inteligent de conducere/management energetic, un modul de moni-
torizare a consumului electric și o interfață om-mașină pentru operarea 
produsului de către utilizator. Sistemul software este alcătuit din progra-
mele dezvoltate, aferente modulelor hardware care integrează în plus o 
implementare în Matlab a algoritmului de management energetic. Aces-
ta din urmă calculează perioada optimă de încărcare pentru fiecare ve-
hicul în scopul gestionării economice la nivelul unei stații de încărcare. 
Cercetările viitoare vizează predicția energiei electrice consumate în 
funcție de profilul de încărcare a fiecărui tip de vehicul electric. Aceas-
ta constituie un element cheie în algoritmul de management energe-
tic aplicat vehiculelor și conduce la o mai bună gestiune a timpului de 
așteptare la o stație de alimentare electrică. 
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I. Introducere
În ultimii ani, tehnologiile software și hardware au cunoscut o dezvol-
tare accentuată, punându-și amprenta din ce în ce mai mult în socie-
tate. De la sistemele de fabricație industriale și până la locuințele in-
teligente, automatizările au devenit din ce în ce mai întâlnite și chiar 
indispensabile în unele domenii de activitate. Bineînțeles, un aspect 
important în dezvoltarea oricărei societăți este educația, motiv pen-
tru care cercetătorii și-au concentrat eforturile în vederea dezvoltă-
rii unor soluții care să îmbine tehnologia cu procesul didactic. Astfel, 
a apărut conceptul de e-Learning, concept ce ulterior s-a dezvoltat 
foarte rapid în special datorită răspândirii serviciilor de Internet.
Conceptul de e-Learning a devenit foarte popular, în special în Eu-
ropa, unde profesorii din învățământul primar și secundar au adop-
tat foarte rapid instrumente didactice din domeniul digital. În acest 
context, o problemă interesantă ar fi în ce măsură ar putea contribui 
soluțiile de tip e-Learning în învățământul superior tehnic, unde este 
necesar ca studenții să fie instruiți atât teoretic, cât și practic, pe echi-
pamente și cu tehnologii moderne. Prin utilizarea instrumentelor di-
gitale, studenții ar putea să simuleze procese complexe sau procese 
care necesită o infrastructură inaccesibilă sau cu cost ridicat. Toto-
dată, instruirea digitală poate reprezenta o soluție eficientă inclusiv 
în rândul companiilor care vor să își pregătească noii angajați să lu-
creze cu noi tehnologii sau în experimente de cercetare.     
În acest context, se propune o soluție e-Learning care să poată fi uti-
lizată ca instrument în laboratoarele didactice din domeniul ingine-
riei sistemelor pentru aprofundarea cunoștințelor la discipline pre-
cum automatizări, acționari electrice, sisteme de reglare, etc. Concret, 
soluția reprezintă un laborator virtual în care pot fi simulate atât pro-
cese, cât și sisteme de reglare automată. Întreg sistemul este con-
struit pe principiul unei arhitecturi deschise (open architecture), în 
ideea în care  laboratorul trebuie să fie capabil să simuleze o gamă 
cât mai largă de procese. 
Dezvoltarea soluției a pornit de la studierea unor soluții asemănătoa-
re deja dezvoltate de comunitatea științifică. Ulterior, pe baza acestor 
soluții și prin prisma avantajelor și dezavantajelor pe care acestea 
le oferă, este propusă o arhitectură de sistem, împreună cu tehno-
logiile folosite. În final, pentru a evidenția capabilitățile sistemului 
de e-Learning, se prezintă implementarea unui sistem de reglare a 
turației unui motor de curent continuu pe soluția propusă. În final 
o analiză a rezultatelor obținute, precum și câteva direcții viitoare 
de cercetare sunt prezentate punând în evidență avantajele utiliză-
rii acestei implementări.   

II. Stadiul actual al Sistemelor e-Learning în 
Automatizări
În primul rând, în contextul activității didactice desfășurate în 

facultățile cu profil tehnic (cu precădere instituțiile specializate în 
domeniul automatizărilor) este importantă stabilirea unor cerințe 
funcționale pentru o soluție de tip „laborator virtual”. 
Astfel, pornind de la ideea că sistemul va include un simulator de 
proces, este esențială dezvoltarea unui soluții bazată pe o arhitectu-
ră deschisă. Această caracteristică va permite simularea unei game 
variate de procese – atât procese continue, cât și procese bazate pe 
logică secvențială și combinațională. 
De asemenea, soluția trebuie să permită accesul studenților din mai 
multe puncte – o rețea de tip server – client. Ulterior, acest meca-
nism de acces se va baza pe drepturi de vizualizare, editare sau ad-
ministrare. Este important de menționat că implementarea aces-
tei rețele trebuie să fie optimă prin prisma resurselor hardware și 
software utilizate. 
În final, sistemul trebuie să includă capabilități din domeniul e-Lear-
ning. Concret, studenții trebuie să poată să interacționeze cu labora-
torul în vederea consolidării cunoștințelor teoretice deja acumulate, 
fiind evaluați pe baza acțiunilor efectuate și a rezultatelor obținute.
 Având în vedere aceste criterii, proiectarea soluției va pleca de la 
o analiză efectuată asupra sistemelor similare existente deja în do-
meniu. Din punct de vedere al capabilității de simulare a diverselor 
procese, există deja numeroase soluții bazate pe platforme de simu-
lare precum MATLAB sau LabVIEW, platforme în care studenții pot 
implementa individual diverse scenarii de funcționare a unui sistem 
pe baza simulării unui model matematic calculat corespunzător [1,2]. 
Aceste platforme au reprezentat un progres semnificativ, însă deza-
vantaje precum costul licențelor justifică necesitatea implementă-
rii unor soluții noi. Pe de altă parte, odată cu dezvoltarea serviciilor 
Internet au apărut numeroase soluții de experimentare la distanță 
[3]. Aceste soluții sunt avantajoase deoarece implică atât utilizarea 
unui echipament real, cât și utilizarea unor capabilități de simulare 
software. De exemplu, un motor de curent alternativ putea fi contro-
lat de la distanță printr-o interfață web implementată în LabVIEW 
[4,5]. Totuși, în acest context, interfața LabVIEW este limitată în ma-
terie de funcționalități corelate cu conceptul e-Learning. 
Considerând aceste aspecte, este necesară identificarea unor tehno-
logii software și hardware care să îmbine capacitățile de simulare și 
funcționalitățile didactice în maniera unei arhitecturi cât mai deschise.

III. Arhitectura Soluției Propuse
A. Arhitectura hardware
Ținând cont de observațiile și cerințele stabilite anterior, arhitec-
tura hardware a laboratorului virtual poate fi vizualizată în Fig. 1.
Principalul punct de interes al acestei arhitecturi este reprezentat 
de server-ul web responsabil atât de interfațarea sistemului, cât și 
de simularea procesului. Mai exact, este vorba de o stație de lucru cu 
dublu rol - server web și simulator. La această stație de lucru se poate 
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conecta orice calculator din rețeaua locală. De asemenea, există posi-
bilitatea implementării unui algoritm de reglare, fie cu ajutorul unui 
dispozitiv numeric de comandă, fie prin intermediul unei scheme de 
comandă cu relee. Interfața hardware dintre entitatea de comandă 
și simulatorul de proces este implementată de modulul de achiziție 
de date produs de Beckoff. Această arhitectură permite ca mai mulți 
utilizatori (clienți) să vizualizeze și să interacționeze cu un proces 
simulat pe web server. De asemenea, arhitectura permite simularea 
mai multor procese în același timp.

Fig. 1. Arhitectura hardware a laboratorului virtual

Arhitectura propusă oferă numeroase avantaje. Din punct de vedere 
educațional, posibilitatea de a simula și interacționa cu procesul la 
distanță din mai multe locații reprezintă o capabilitate cu potențial 
interesant. Mai mult decât atât, structura modulară a dispozitivu-
lui de achiziție de date permite implementarea mai multor mecanis-
me de control concomitent. Utilizarea protocolului de comunicație 
EtherCAT aduce un avantaj în materie de viteză de transmisie de date 
și flexibilitate [6]. În primul rând, protocolul dispune de o lărgime 
mare de bandă, permițând controlul unor procese foarte rapide. În 
al doilea rând, interfațarea facilă a intrărilor și ieșirilor permite uti-
lizarea oricărui tip de PLC. 
De asemenea, din punct de vedere economic, soluția propusă presu-
pune un cost de implementare deosebit de redus în raport cu scena-
riile de lucru posibile.

B. Arhitectura software
Pentru a explica modul în care tehnologiile software lucrează împre-
ună, se propune o arhitectură ce poate fi vizualizată în Fig. 2.

Fig. 2. Arhitectura software a laboratorului virtual

Așa cum se poate observa în imagine, arhitectura se concentrează pe două 
entități principale: server-ul și clientul. Entitatea de control (PLC-ul) este 

independentă din punct de vedere software. Totuși, pentru a putea 
interacționa cu echipamentele din exterior prin intermediul intrărilor 
și ieșirilor digitale și analogice, dispozitivul Beckoff implementează 
un mecanism de corespondență (mapping). Concret, fiecărei intrări 
și ieșiri a echipamentului de achiziție îi este asociată o variabilă în 
memoria internă. În continuare, aceste variabile pot fi accesate prin 
alte medii de dezvoltare software și utilizate în aplicații. Acest me-
canism de corespondență este implementat în TwinCAT, un software 
dedicat oferit de Beckoff. Aplicația care execută corespondența tre-
buie să funcționeze permanent pe server-ul web.
În afara acestui mecanism de corespondență, pe simulator pot fi im-
plementate mai multe aplicații web. Aplicațiile pot funcționa indepen-
dent, însă performanțele sunt profund afectate de resursele disponi-
bile ale stației de lucru. De asemenea, fiecare aplicație are o interfață 
web corespunzătoare ce poate fi accesată de client. Întreg ansamblul 
se aseamănă cu o structură de tip many-to-many - mai mulți utiliza-
tori pot accesa mai multe aplicații în același timp.

IV. Studiu de Caz: Motorul de Curent Continuu
A. Determinarea modelului matematic
Pentru a putea testa capabilitățile sistemului e-Learning, s-a dorit 
proiectarea și implementarea unui sistem de reglare automată pen-
tru reglarea turației unui motor de curent continuu.  Motorul va fi 
simulat pe web server, în timp ce algoritmul de reglare va fi imple-
mentat pe un automat programabil de la Siemens, model S7-1200. 
Acest proces a fost ales deoarece este foarte rapid, fapt ce va testa 
capacitățile de procesare și comunicație ale sistemului. În final, re-
zultatele obținute în sistemul e-Learning vor fi comparate cu simu-
lări ale procesului efectuate în MATLAB/Simulink. 
În primă fază, este necesară determinarea unui model matematic 
pentru motor. Având în vedere faptul că motorul este un proces mo-
delat în timp continuu, se va pleca de la ecuațiile fizico-matematice 
care definesc principiul de funcționare. 

(1)

Motorul de curent continuu este un sistem de tip MIMO (Multi-Input Multi-
Output), cu două intrări – tensiunea de alimentare Ua și cuplul rezistent 
Ms – și două ieșiri – curentul în circuitul rotoric Ia și turația . Pentru 
acest studiu de caz s-a considerat un motor produs de Honeywell, 
model 33VM82-020-11. Parametrii interni ai motorului sunt definiți 
în tabelul 1, împreună cu valorile asociate acestui model.

Parametru Simbol Valoare

Constanta de cuplu Mea 
Ie(Kf) 0,04 N - m/A

Constanţa de inerţie J 4,872 . 10-6 Kg - m2

Rezistența circuitului rotoric RA 0,85 ohm
Inductanţa circuitului rotoric LA 5,1 . 10-5 H

Tabelul 1. Parametrii motorului de curent continuu

Având în vedere faptul că vorbim de un proces continuu rapid simu-
lat pe un web server (un sistem digital), este necesară discretizarea 
acestuia. În această situație, o soluție optimă este dată de algoritmul 
Runge Kutta [7]. Pentru acest caz, se alege discretizarea cu algoritmul 
Runge Kutta de ordin 4 [8]. Modelul matematic discret al motorului 
de curent continuu a fost determinat cu o perioadă de eșantionare 



a u t o m a t i z ă r i

20  |  Automatizări şi Instrumentaţie / 2019

te = 1 ms și un timp de integrare h = 0,01ms. Modelul matematic 
obținut în final este dat de ecuațiile (2):

(2)

unde f reprezintă ecuațiile sistemului în timp continuu.

B. Simularea și validarea modelului matematic
Etapa de modelare este succedată de etapa de simulare a modelu-
lui în vederea validării etapei de discretizare. Modelul în timp con-
tinuu a fost simulat inițial în cadrul platformei MATLAB/Simulink.
În urma simulărilor, algoritmul a fost migrat într-o aplicație pe web ser-
ver. Concret, varianta discretă a fost implementată în Framework-ul 
ASP.NET, cu ajutorul limbajului de programare C#. În cadrul aces-
tei secțiuni este reprezentat modul în care se determină ieșirea dis-
cretă a sistemului (turație și curent) în funcție de Algoritmul Runge 
Kutta 4, la fiecare pas de integrare. În plus, se arată modul în care se 
modifică interfața web în funcție de rezultatele obținute. De aseme-
nea, în cadrul acestei etape a fost realizată și asocierea variabilelor 
din memoria plăcuței Beckoff cu ajutorul Framework-ului TwinCAT.
Toate aceste mecanisme fac parte din backend-ul implementat pe si-
mulator. Suplimentar, a fost implementată o interfață grafică web su-
gestivă pentru modificarea parametrilor de interes. Această interfață 
poate fi vizualizată în Fig. 3 și ea reprezintă frontend-ul. 
Așa cum se poate observa în Fig. 3, în partea din stânga a interfeței 
este reprezentată o schemă bloc sugestivă a modelului matematic 
implementat [2]. Intrările și ieșirile sunt reprezentate prin câmpuri 
(text-box) ce sunt actualizate la fiecare trecere a unei perioade de 
eșantionare. Partea din dreapta a interfeței este împărțită în 4 secțiuni: 
�� «Simulator Menu» – secțiunea din care se poate selecta procesul 

ce urmează să fie simulat.
�� «Process Configuration» – secțiunea din care se pot modifica 

parametrii interni ai procesului (în acest caz, parametrii interni 
ai motorului).
�� «Process Control» – secțiunea din care se pornește sau se oprește 

simularea.

�� «Results Analysis» – secțiunea din care utilizatorul poate să des-
carce evoluția în timp a ieșirilor sub forma unui fișier.csv sau poate 
vizualiza datele grafic.

Pentru experimentul de validare, modelul a fost mai întâi implemen-
tat pe simulator cu o perioadă de eșantionare de te = 1ms, un timp de 
integrare h = 0.01ms și semnal de intrare de tip treaptă, semnal ce si-
mulează tensiunea de alimentare a motorului Ua = 10V c.c.. Rezulta-
tele obținute în urma simulării pe sistemul e-Learning au fost descăr-
cate într-un fișier .csv pe web server și au fost ulterior comparate cu 
rezultatele obținute prin simularea modelului în MATLAB/Simulink. 
Comparația între răspunsurile celor două modele poate fi vizuali-
zată în Fig. 4.
Așa cum se poate observa, răspunsul modelului simulat în cadrul 
sistemului e-Learning urmărește fidel evoluția în timp a răspunsu-
lui modelului simulat în MATLAB/Simulink. În etapa următoare se 
proiectează un algoritm de reglare pentru acest model pe baza unor 
performanțe impuse. 

Fig. 4. Validarea modelului matematic discretizat

C. Proiectarea și simularea algoritmului de reglare
Sistemul e-Learning permite studenților să simuleze procese pe baza 
modelului matematic. Mai mult decât atât, studenții pot utiliza simu-
latorul pentru implementarea fizică a unor sisteme de reglare auto-
mată prin intermediul echipamentului EtherCAT care funcționează 
ca o interfață hardware între server și orice dispozitiv numeric de co-
mandă industrial. Următoarele secțiuni ale lucrării prezintă un stu-
diu de caz care explică modul în care studenții pot implementa un 
sistem de reglare automată a turației pentru un motor de curent con-
tinuu simulat în cadrul sistemului e-Learning. 

Fig. 3. Interfața web a aplicației pentru simularea motorului de current continuu
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Sistemul e-Learning permite conectarea unui regulator digital la 
proces în vederea implementării unui sistem de reglare automată.
Pentru studiul de caz prezentat a fost considerat un automat progra-
mabil de la Siemens, model S7-1200. Acest automat a fost ales dato-
rită frecvențelor la care pot opera intrările și ieșirile analogice ale 
acestuia și în principal pentru capacitatea de a implementa un algo-
ritm de reglare de tip PID, fiind un automat programabil des utili-
zat în mediul industrial. Algoritmul de reglare a fost încărcat pe au-
tomatul programabil cu ajutorul software-ului dedicat TIA Portal. 
În vederea proiectării unui algoritm de reglare, primul pas este deter-
minarea unei funcții de transfer a modelului. Fiind vorba despre re-
glarea turației într-un sistem cu mai multe intrări și mai multe ieșiri 
se va considera funcția de transfer care exprimă dependența între 
tensiunea de alimentare și turația motorului, determinată pe baza 
parametrilor procesului și a ecuațiilor fenomenologice:

(3)

În vederea proiectării unui regulator care să impună urmărirea 
referinței și rejecția perturbațiilor, se propune o schemă de regla-
re automată cu un singur grad de libertate și un set de performanțe, 
descris în tabelul 2.

Performanțe Condiție

Suprareglaj <5%

Timp tranzitoriu <0.5 sec

Eroare staționară 0

Tabelul 2. Performanțele impuse sistemului de reglare automată

Ținând cont de aceste performanțe, precum și de faptul că procesul 
reglat este foarte rapid, regulatorul a fost proiectat atât cu Metoda 
Poli-Zerouri [9,10]. În urma aplicării metodei pe funcția de transfer 
(3) și pe baza performanțelor din tabelul 2 se obține un regulator PI 
având următoarea funcție de transfer:

(4)

unde parametrii de acordare sunt Kr = 2,4580  10-4 și 
Ti =6,1459  10-5. 
În Fig. 5 poate fi vizualizat răspunsul sistemului de reglare pentru o 
referință impusă.

Fig. 5. Răspunsul sistemului de reglare cu regulator PI (Metoda Poli-Zerouri)  
simulat în MATLAB/Simulink

Pentru a evidenția faptul că sistemul urmărește permanent referința 
impusă, pentru sistemul simulat în Fig. 5 a fost modificată referința 

de la 2000 rpm la 3000 rpm. De asemenea, se observă că sistemul re-
jectează perturbațiile de la ieșire.
Înainte de implementarea fizică a sistemului de reglare automată, 
performanțele obținute cu cele două regulatoare au fost compara-
te cu performanțele impuse a priori. Această comparație poate fi vi-
zualizată în tabelul 3.

Performanțe Condiții impuse Metoda Poli-Zerouri

Suprareglaj <5% 0%

Timp tranzitoriu <0.5 sec 0.02928

Eroare staționară 0 0

Tabelul 3. Comparație între performanțele impuse şi performanțele obținute

Așa cum se poate observa, regulatorul automat proiectat respectă 
performanțele impuse.

D. Implementarea sistemului de reglare automata a turației
Primul pas în implementarea sistemului de reglare automată constă 
în realizarea conexiunilor fizice între echipamentele hardware. Ast-
fel, sistemul obținut pe baza arhitecturii hardware din Fig. 1 poate 
fi vizualizat în Fig. 6. 

Fig. 6. Implementarea fizică a sistemului e-Learning

Regulatorul proiectat anterior a fost implementat pe un automat pro-
gramabil model S7-1200 de la Siemens. De asemenea, experimentul 
de validare a fost efectuat pe aceeași stație de lucru pe care este im-
plementată aplicația web. 
Pentru configurarea automatului programabil, a fost dezvoltat un 
program în mediul de programare TIA-Portal. Programul conține 
instrucțiuni de conversii, precum și instrucțiunea pentru implemen-
tarea algoritmului PID (denumită PID-Compact). 
În continuare, parametrii de acordare obținuți prin Metoda Poli Ze-
rouri au fost încărcați în PLC și ajustați manual pentru instrucțiunea 
PID-Compact. În final, în urma derulării experimentului de simula-
re, rezultatele au fost monitorizate în interfața web. 
Cu ajutorul capabilităților oferite de Framework-ul ASP.NET, rezul-
tatele au putut fi vizualizate atât grafic, dar și exportate într-un fișier 
pe stația de lucru de tip client.
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În ultima etapă, pentru analiza rezultatelor, validarea acestora și 
compararea performanțelor dorite cu cele obținute, rezultatele au 
fost importate în MATLAB/Simulink. În Fig. 7 poate fi vizualizată o 
comparație între răspunsul sistemului implementat în Simulink și 
răspunsul sistemului simulat în cadrul laboratorului virtual.  

Fig. 7. Comparație între răspunsul sistemului implementat în Simulink şi răspunsul 
sistemului simulat în sistemul e-Learning

Așa cum se poate observa, evoluția răspunsului sistemului de re-
glare automată simulat în cadrul laboratorului virtual este similară 
evoluției răspunsului sistemului simulat în MATLAB/Simulink. Mai 
mult decât atât, sistemul de reglare automată urmărește fidel referința 
și respectă performanțele impuse a priori (tabelul 4). 

Performanțe Condiții 
impuse

Performanțe obținute 

Laborator Virtual MATLAB/Simulink

Suprareglaj <5% 0% 0%

Timp tranzitoriu <0.5 sec 0.03 0.02928

Eroare staționară 0 0 0

Tabelul 4. Comparație între performanțele impuse şi performanțele obținute

V. Concluzii. Dezvoltări Ulterioare
Soluția de tip e-Learning prezentată pentru simularea proceselor con-
tinue sau implementate în logică combinațională poate fi utilizată în 
vederea studierii sistemelor de reglare automată sau a sistemelor de 
automatizare. În primele secțiuni este prezentată arhitectura labo-
ratorului virtual, atât din punct de vedere software, cât și din punct 
de vedere hardware. De asemenea, sunt evidențiate capabilitățile și 
avantajele oferite de această soluție, punându-se accentul pe prin-
cipiul de arhitectură deschisă. 
Pentru a evidenția caracteristicile platformei, lucrarea include un 

studiu de caz asupra unui motor de curent continuu cu magneți 
permanenți. Obiectivul a fost proiectarea unui sistem de reglare au-
tomată a turației utilizând un automat programabil pentru implemen-
tarea algoritmului de control. Pornind de la ecuațiile motorului, a fost 
implementat un model discret cu ajutorul algoritmului Runge Kutta 
de ordin 4, care mai apoi a fost simulat în laboratorul virtual. Rezul-
tatele au fost preluate și comparate cu cele obținute în urma simu-
lării modelului în MATLAB/Simulink. În continuare, pe baza mode-
lului a fost obținută o funcție de transfer care exprimă dependența 
turației motorului de tensiunea de alimentare. Ulterior, cu această 
funcție de transfer s-a trecut în partea de proiectare, unde cu ajuto-
rul Metodei Poli-Zerouri a fost proiectat un regulator care a fost va-
lidat mai apoi în MATLAB/Simulink.
Etapa următoare ține de implementarea fizică a sistemului de regla-
re automată. În primă fază, dispozitivele hardware au fost interco-
nectate pe baza arhitecturii propuse inițial. Ulterior, cele două regu-
latoare au fost implementate pe rând pe PLC, cu eventuale acordări 
manuale asupra parametrilor de reglare. În final, setul de rezultate 
obținut în urma simulării în cadrul laboratorului virtual a fost com-
parat cu un set de date obținut în urma implementării sistemului de 
reglare în MATLAB/Simulink. O analiză asupra acestei comparații 
evidențiază că soluția oferită respectă performanțele impuse și oferă 
o evoluție satisfăcătoare a răspunsului sistemului pentru regulatorul 
implementat cu Metoda Poli-Zerouri. De altfel, importanța acestor re-
zultate este cu atât mai semnificativă cu cât motorul de curent con-
tinuu reprezintă un proces foarte rapid și sistemul de reglare poate 
fi foarte susceptibil la întârzieri apărute pe canalele de comunicație 
sau în procesul de discretizare. Astfel, se poate concluziona că labo-
ratorul virtual reprezintă o soluție viabilă indiferent de rapiditatea 
procesului simulat. 
Interfața soluției propuse permite modificarea parametrilor mode-
lului, fapt ce accentuează ideea de arhitectură deschisă, însă nu per-
mite modificarea parametrilor de acordare a regulatorului. Pe viitor, 
laboratorul virtual va fi îmbunătățit prin extinderea capabilităților de 
implementare a sistemelor de reglare. De asemenea, se vor introdu-
ce modalități de simulare a mai multor tipuri de perturbații la ieșire, 
în vederea efectuării unui studiu aprofundat asupra performanțelor 
sistemului de reglare. Pe de altă parte, din punct de vedere al siste-
melor de tip e-Learning, este absolut necesară implementarea unui 
sistem de management al conținutului (CMS – Content Management 
System) pentru prioritizarea și autentificarea utilizatorilor, precum și 
dezvoltarea aplicației pentru modelarea mai multor tipuri de procese.
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