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S-a încheiat a 3-a ediție a RAILF –Romcon-
trola, eveniment organizat de A.A.I.R. în co-
laborare cu Romexpo. Acesta a continuat  în-
delungatul șir de evenimente naționale de 
referință, organizate anual de A.A.I.R, înce-
pând din anul 1992 și până în prezent, eve-
nimente care au avut  de-a lungul timpului  o 

audiență internațională consistentă.
Considerăm util, un sintetic bilanț al efortu-
lui depus continuu de A.A.I.R.. din acest punct 
de vedere.
In perioada 1992 – 2000 Simpozioane-
le internaționale ale A.A.I.R,  au asigurat, 
atât prezentarea, prin expunerile făcute, a 

noutăților “la zi” privind reglementările teh-
nice internaționale și a realizărilor tehnice 
“de vârf”, cât și, prin expoziții complemen-
tare, a echipamentelor și serviciilor oferi-
te în acest sens, de fiecare data, de un mare 
număr de furnizori  internaționali și români, 
interesați de piața românească Aceste ma-
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nifestări au constituit de la început forumul  
specialiștilor români din domeniile automati-
zărilor și instrumentației, bucurându-se de o 
largă audiență națională și o consistentă par-
ticipare internatională.
In urma diligențelor Romexpo, în perioada 
2001 – 2009, A.A.I.R. a continuat cu organiza-
rea și a manifestării Romcontrola, în colabora-
re cu acesta, asigurând extensia desfășurării 
manifestării de la o jumătate de pavilion în 
anul 2000 la 3 pavilioane în 2009.
După ce Romexpo a anulat brusc și unilateral 
în 2010 parteneriatul cu A.A.I.R.  (ca și cu toate 

Asociațiile profesionale din țară), A.A.I.R. a or-
ganizat cu deosebit succes propria sa manifes-
tare denumită RAILF, în perioada 2011 – 2013.
La insistențele Romexpo, care nu  mai reușise 
să organizeze Romcontrola, A.A.I.R. a acceptat 
colaborarea  cu Romexpo pentru organizarea 
manifestării RAILF – Romcontrola (expoziție 
și simpozion) începând cu anul 2014.
Este de subliniat faptul că A.A.I.R., urmându-
și obiectivul strategic de permanentă acțiune 
pentru amplificarea adaptării învățământului 
tehnic universitar de specialitate la dezidera-
tele economiei reale privind automatizările și 

instrumentația, a făcut un nou pas important 
înainte, invitând facultățile cu acest profil să-și 
prezinte realizările practice deosebite în cadrul 
expoziției aferente RAILF – Romcontrola 2016, 
asigurându-se astfel în premieră cadrul confrun-
tării directe cu exigențele vizitatorilor specialiști.
Reamintim că, în spiritul aceluiași obiectiv 
strategic, A.A.I.R. încă din anul 2005 a avut 
inițiativa includerii în programul Simpozioa-
nelor sale anuale a lucrărilor cu caracter prac-
tic, selectate ca fiind valoroase, lucrări elabo-
rate de masteranzi sau proaspăt absolvenți ai 
facultăților de profil.
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In cadrul manifestării din acest an, în ziua de 
14 octombrie s-a desfășurat și “Al 22-lea Sim-
pozion A.A.I.R.”, unde s-au prezentat lucrările:
• Paradigme ale conducerii avansate într-

un SEE: Cyber-physical systems versus 
Industrie 4.0, prof. dr. ing. Sergiu Stelian 
ILIESCU,  prof. dr. ing Ioana FĂGĂRĂŞAN- 
Facultatea de Automatică și Calculatoare 
din Universitatea Politehnica din București

• Tehnologii de automatizare integrată va-
labile pentru secolul XXI, ing. Ioan BOGA 
- FESTO 

• Automatizări industriale, dr. ing. Sorin 
BROTAC - S_IND PROCESS CONTROL

• Automatizarea proceselor în vederea re-
ducerii timpului de producție, ing. Cristi-
an MODRESCU - VDR&Servicii 

• Etaloanele naționale – bunuri publice, Bi-
roul Român de Metrologie Legală (BRML)

• Monitorizarea funcționării unui sistem de 
transport al gazelor naturale utilizând pro-
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gramul SIMONE, ing. Adrian VOICAN, dr. 
ing. Dorin BICHIŞ - TRANSGAZ S.A. 

• Sisteme redundante de comunicație prin 
GPRS și integrarea mărimilor în dispecera-
te SCADA”, ing. Attila CSOMOR - BEE SPEED 
AUTOMATIZĂRI

• Aparate de analiză, măsură și control 
în mentenanța industrială, ing. Marian 
SMARANDA - HYDAC 

• Rampă de asalt cu acționare hidraulică 
montată pe autovehicule, dr. ing. Corne-
liu CRISTESCU și dr. ing. Cătălin DUMI-
TRESCU - Institutul de Hidraulică și Pne-
umatică INOE 2000 

In cadrul manifestării, s-a remarcat, în speci-
al, interesul firmelor din domeniile automa-
tizărilor și instrumentației față de inițiativa 
A.A.I.R., de conectare a viitorilor automatiști 
merituoși cu rigorile economiei reale, asi-
gurânduli-se acestora cadrul de a-și etala 
potențialul, prin realizările lor practice pre-

zentate în standurile expoziționale oferite 
gratuit Facultății de Automatică și Calcula-
toare – U.P.B., Facultății de Inginerie Elec-
tronică, Electrică și Tehnologia Informațiilor 
–U.V.T., respectiv Specialității de Automati-
că și Informatică din Facultatea Hidrotehni-
că – U.T.C.B.
Privind în ansamblu această manifestare, 
sperăm că permanentele eforturi depuse de 
A.A.I.R., .să fie mai puternic evidențiate și de 
creșterea semnificativă a acestei manifestări  
prin revigorarea pieței interne, inclusiv în 
domeniile A&I.
De asemenea sperăm că, aceste inițiative 
ale A.A.I.R., să determine și amplificarea 
rezultatelor concrete obținute privind sa-
tisfacerea rigorilor economiei reale, prin 
creșterea competenței și a dorinței de impli-
care profesională, demonstrate de absolvenții 
Facultăților/ Specialităților din domeniile 
A&I din țară.
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Aspecte ale monitorizării 
Sistemului Național de 
Transport al gazelor naturale 
prin utilizarea programului 
SIMONE
�� Ing. Mihai PĂTÎRNICHE, Dr. Ing. Dorin BICHIŞ, Ing. Alin MAIMUȚ,Ing. Adrian VOICAN, 

Introducere
Monitorizarea funcționării unui sistem de transport al gazelor natu-
rale se face prin compararea valorilor măsurate ale mărimilor carac-
teristice procesului de curgere al gazelor, ce are loc la nivelul siste-
mului de transport, cu valorile calculate ale acestora, rezultate din 
simularea (rezolvarea) modelului matematic al procesului de curgere.
În acest scop, în Sistemului Național de Transport al Gazelor Natu-
rale (SNT) a fost implementat un sistem de monitorizare centrali-
zată și control de la distanță de tip SCADA prin intermediul căruia 
valorile măsurate ale acestor mărimi caracteristice (presiune, debi-
te, temperatura, calitate gaze) din anumite puncte ale sistemului de 
transport sunt achiziționate de la nivelul instrumentației locale și 
transmise la distanță la nivelul dispecerat.
Prin integrarea în infrastructura informațională (hardware) a sis-
temului SCADA a programului de calcul hidraulic SIMONE se obține 
componenta inteligentă (software) a sistemului SCADA care asigură 
procesarea informațiilor transmise din SNT în scopul determinării 
unor referințe necesare aprecierii stării de funcționare a sistemului 
de transport, în felul acesta realizându-se funcția de monitorizare 
propriu-zisă.
Programul de calcul hidraulic SIMONE
Programul SIMONE reprezintă o implementare software a unui al-
goritm, extrem de eficient, de rezolvare numerică a sistemului ne-
liniar de ecuații diferențiale cu derivate parțiale care descrie mate-
matic procesul de curgere a gazelor ce are loc la nivelul conductelor 
și a altor elemente tehnologice ale SNT.
Ecuațiile componente ale acestui sistem, derivate din aplicarea unor 
legi de conservare (masă, mișcare și energie) sunt următoarele:

(masă)

(mișcare)

(energie)

Sistemul se închide prin ecuația de stare care descrie tranziția între 
stările termodinamice ale gazului: 
p = Z(p,T)rRT

Mărimile necunoscute ale acestui sistem de ecuații sunt funcțiile 
distribuite în timp (t) și spațiu (x): p-presiunea, Qm-debitul masic, 
ρ-densitatea și T-temperatura gazelor iar parametrii sunt: S-secțiunea 
de curgere, g-accelerația gravitațională, h-elevația, D-diametrul interi-
or, λ-factorul de frecare hidraulica, cp-căldura specifică la presiune con-
stantă. Prin Z s-a notat factorul de compresibilitate iar QE reprezintă 
fluxul de căldură prin peretele conductei cu mediul înconjurător (sol).
Programul are implementate diferite formule pentru calculul facto-
rului de compresibilitate precum și un model al transferului de căl-
dură prin pereții conductei care utilizează temperatura solului Tsol la 
adâncimea la care este îngropată conducta și coeficientul de transfer 
termic ktermic prin peretele conductei dintre gaze și sol.
De asemenea programul permite realizarea calculelor hidraulice cu 
gaze de calitate diferită (compoziții diferite la surse).
În urma integrării acestor modele ale componentelor de bază ale unui 
sistem de transport se obțin modelele complexe de simulare (calcul 
hidraulic) a curgerii gazelor prin sistemul respectiv.
Un model SIMONE realizarea calculelor hidraulic pe un sistem de 
transport este format, în principiu din două componente și anume:
a. componenta statică dată de rețeaua de elemente tehnologice ce 

formează infrastructura sistemului de transport (tronsoane de 
conductă, robinete, stații de comprimare, surse etc.) interconec-
tate funcțional – denumită și topologie -  elemente tehnologice ce 
sunt descrise prin parametrii de proiectare (lungime, diametru 
interior și elevație tronson de conductă, diametru robinet, presi-
une maximă de regim etc.) – denumite proprietățile topologiei;

b. Componenta dinamică dată de scenariul de simulare (calculul hidrau-
lic propriu-zis) care cuprinde valorile inițiale cunoscute ale mărimi-
lor caracteristice procesului de curgere a gazului (presiuni, debite, 
temperaturi etc.) în anumite puncte ale rețelei sau impuse mărimi-
lor specifice elementelor de control (presiune impusă la consumator, 
debit injectat în sistem de o sursă, temperatură gaz, presiune regla-
tă robinet de reglare, debit refulat setat stație de comprimare etc.) 
– mărimi denumite parametrii scenariului de simulare.

În urma simulării modelului hidraulic, care constă practic în rularea 
unui scenariu de calcul construit pe reprezentarea topologică, pro-
gramul SIMONE rezolvă numeric sistemul de ecuații diferențiale care 
descrie procesul de curgere, cu condițiile inițiale impuse.
Rezultatul calculului numeric îl constituie mulțimea valorilor inițial 
necunoscute ale mărimilor caracteristice procesului de curgere a 
gazului în toate punctele (presiuni, temperaturi, debite injectate 
sau debite consumate, etc.) și pentru toate elementele rețelei (de-
bitul transportat printr-un tronson, cantitatea de gaze existentă în 
fiecare tronson de conductă, etc.) – denumite variabilele scenariu-
lui de simulare.

Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale (SNT)
Sistemul național de transport al gazelor naturale din România este 
format dintr-o rețea de conducte în lungime totală de circa 13.000 
km (din care peste 500 km conductele de transport internațional) 
interconectate funcțional prin intermediul a 48 de noduri tehnolo-
gice și a 3 stații de comprimare gaze funcționale.
Punctele de intrare-ieșire ale SNT se grupează în:
a. 9 puncte de interconectare cu sisteme de transport din țările 

vecine;
b. 6 puncte de interconectare cu depozite de înmagazinare subtera-

nă a gazelor amplasate pe teritoriul țării;
c. Aproape 140 puncte de intrare pentru preluarea cantităților de 

gaze naturale din producția internă;
d. peste 1110 puncte de ieșire pentru livrarea consumatorilor de 

gaze spre sistemele de distribuție și consumatori direcți ai SNT.
Sistemul de transport este operat la presiuni cuprinse între 6-39 
bar, respectiv, până la 54 de bar pentru conductele de transport 
internațional și a asigurat în ultimii 3 ani transportul a circa 12 mld 
Smc/an (fără transportul internațional de gaze), cu vârfuri zilnice de 
consum de peste 65 mil Smc/zi pe durata sezonului rece.
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Topologie SNT-GIS
Topologia SNT este rezultatul agregării și ordonării informațiilor des-
pre infrastructura SNT cuprinse în schemele tehnologice ale SNT și 
baza de date GIS, conformă cu cerințele de realizarea a modelului de 
rețea de transport specifică programului SIMONE.
Topologia SNT este stocată sub forma unei scheme funcționale în for-
mat AUTOCAD, cu elementele componente cuprinse și descrise în ta-
bele în format EXCEL.
Pe schemă sunt figurate contururile aferente zonelor de bilanț din 
SNT și împărțirii pe exploatări teritoriale, care permite agregarea re-
zultatelor calculelor pe zone de bilanț și exploatări teritoriale.

Schema funcțională a SNT este rezultatul liniarizării schemelor teh-
nologice ale zonelor din SNT (exploatări teritoriale) și simplificării 
a schemelor nodurilor tehnologice ale SNT din punctul de vedere al 
reprezentării numai a elementelor de infrastructură SNT care con-
tribuie la realizarea circulației fluxurilor de gaze din SNT, respectiv: 
tronsoane de conductă, robinete de închidere, robinete de reglare, 
consumatori SNT, surse SNT și stații de comprimare gaze.
Practic, cei 13.000 km de conducte ai SNT au fost împărțiți prin in-
termediul a circa 8.700 de puncte în peste 5.800 tronsoane de con-
ductă, conectate funcțional prin circa 3.200 de robinete de închidere, 
peste 120 de robinete de reglare (grupate în noduri tehnologice, in-
terconectări sau de-a lungul traseului conductelor), 145 surse și peste 

Fig. 1: Rețeaua de simulare a modelului SIMONE al SNT

Figura 2: Schema de integrare SIMONE-SCADA-GIS



a u t o m a t i z ă r i

Automatizări şi Instrumentaţie 5-6/2016  |  9

1.100 consumatori.
Rezultatul încărcării topologiei SNT în programul SIMONE îl constituie 
rețeaua de simulare a modelului hidraulic al SNT (figura 1).

Sistemul SCADA-TRANSGAZ
Sistemul SCADA realizat la nivelul SNT este alcătuit din componen-
te hardware și software, de natură diferită care asigură interconec-
tarea (din punct de vedere al transmiterii informațiilor și a comen-
zilor) a următoarelor locații fizice:
1. Dispeceratul National de Gaze Naturale Mediaș;
2. Dispeceratul de Gaze Naturale București;
3. 9 dispecerate ale Exploatărilor Teritoriale;
4. 948 de stații de reglare-măsurare (SRM-uri) – puncte de ieșire din SNT;
5. 106 robinete de linie – situate pe traseul conductelor de trans-

port gaze naturale;
6. 39 de noduri tehnologice;
7. 3 stații de comprimare;
8. 6 stații de tranzit internațional de gaze (2 locații fizice);
9. 2 stații de import gaze – puncte de intrare în SNT.
De asemenea sistemul mai are incluse canale de comunicație secu-
rizată pentru conectarea la sistemele SCADA ale producătorilor de 
gaze sau ale operatorilor depozitelor de înmagazinare pentru achiziția 
informațiilor necesare monitorizării mărimilor caracteristice punc-
telor de intrare în SNT.

Integrarea programului SIMONE cu sistemul SCADA și 
sistemul GIS
Integrarea programului SIMONE cu sistemul SCADA și sistemul GIS se 
face conform schemei reprezentată în figura 2. Rezultatul este îl con-
stituie un simulator în timp real (SIMONE-online) care urmărește 
curgerea dinamică a gazelor prin rețeaua de conducte a Sistemului 
Național de Transport (SNT).
Simulatorul utilizează o rețea activă de simulare, construită și actua-
lizată de către utilizator în editorul de rețea pe baza topologiei SNT.
Actualizarea topologiei SNT și implicit a rețelei active de simulare este 
necesară ca urmare a modificărilor infrastructurii fizice de transport. 
În acest sens a fost dezvoltat un mod de stocare a topologiei prin ex-
tinderea bazei de date a sistemului GIS și au fost dezvoltate instru-
mente software (extensii ale programului Autocad Map) pentru core-
larea informațiilor specifice sistemului GIS și schemelor tehnologice 
cu cele de topologie, asigurându-se sincronizare automată a datelor.
Integrarea propriu-zisă a programului SIMONE cu sistemul SCADA 
se realizează prin interfața API SIMONE-SCADA. Această alocă, pe 
baza mapării coduri instrumentație-coduri puncte topologie re-
alizate de utilizator, valorile mărimilor înregistrate prin SCADA de 
instrumentația amplasată în diferite puncte fizice ale SNT puncte-
lor de topologie-rețea  și le transmite ca date de intrare scenariu-
lui de simulare în timp real.
Ca date de intrare în scenariul de simulare în timp reale sistemul ac-
ceptă și date introduse manual de de utilizator.
Rezultatele simulării pot fi vizualizate pe interfața grafică a programului 
SIMONE și sunt stocate într-o bază de date proprie, pe perioadă scurtă 
din care, tot pe baza alocării de date SCADA-SIMONE sunt retransmise 
în baza de date SCADA și utilizate pentru monitorizare prin vizualizare 
pe interfața HMI (Human Machine Interface) grafică a sistemului SCADA.
Supervizarea funcționării întregului simulator în timp real (achiziția 
datelor de intrare, execuția funcțiilor de timp real și transmisia rezul-
tatelor simulării) este asigurată prin programul de control ciclu de si-
mulare. Sunt 4 tipuri de cicluri de simulare online, respectiv, corespon-
dente rulării în timp real a diferitelor tipuri de scenarii calcul, respectiv:
1. reconstrucția de stare PRSIM asociată simulării în timp real pro-

priu-zise a procesului de curgere;
2. predicția curgerii pe termen scurt ZYSIM pe baza stării actuale 

și a unei dinamici estimate pentru presiuni / debite la punctele 
de intrare / ieșire din SNT;

3. detectarea scurgerilor accidentale LEAK din SNT;
4. localizarea scurgerilor accidentale LEAKLOC în SNT.
Sistemul de simulare online are o configurație de tip multitasking care 
permite mai multor utilizatori să accesez sistemul în același timp, în 
paralel cu programul de control de ciclu de simulare.

Rezultate simulare online reconstrucție stare: conductă 
de transport
1. Conductă de transport
2. Lungime: 183 km;
3. Diametru interior: 993 mm;
4. Profil elevație conform figurii 3;
5. Rugozitate considerată: 0,03mm;
6. Coeficient de transfer termic prin pereții conductei: 2 W/(m2 K);
7. Temperatură sol considerată pentru sol: 19 0C;
8. Înregistrări SCADA de presiune, debit și temperatură în puncte-

le de intrare și de ieșire.

Fig. 3: Profilul de elevația al conductei analizate

În figura 4.1 sunt prezentate evoluțiile în timp ale presiunilor calcu-
late la capetele conductei prin rularea scenariului de reconstrucție 
de stare pentru un anumit interval de timp. Eroare relativă de cal-
cul la presiunea măsurată se situează în plaja de ± 0,15% (figura 
4.2), evoluția Simularea în timp real a condus pentru la următoarele.

Fig. 4.1: Variația presiunilor la capetele conductei
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Fig. 4.2: Eroarea relativă de calcul presiune

Evoluția debitelor calculate la intrarea și ieșirea din conductă este 
prezentată în figura 5.2. Eroarea de calcul este în acest caz de circa 
± 0,6% din valoarea măsurată (figura 5.2). De asemenea în figura 5.1 
este prezentată și evoluția în timp a cantității de gaze stocate în con-
ductă care permite, împreună cu evoluția debitelor măsurate monito-
rizarea balanței (figura 5.3) dintre cantitatea de gaze rezultată din pri-
miri-intrări și cantitatea de gaze acumulată sau livrată din conductă.

Fig. 5.1: Variația debitelor la capetele conductei

Fig. 5.2: Eroarea relativă de calcul debite

Fig. 5.3: Balanța la 3 minute dintre primiri, livrări şi diferența de LP

Concluzii
La nivelul Dispeceratului Național de Gaze Naturale (DNGN) din 
Mediaș este în derulare un proces de calibrare a modelului SIMO-
NE al SNT. În urma finalizării calibrării acestuia (evaluare rugozita-
te și eficiență hidraulică conducte) se are în vedere utilizarea aces-
tuia pentru:
• Monitorizarea continuă a funcționării SNT;
• Determinarea și localizarea scurgerilor de gaze;
• Creșterea preciziei calcului cantității de gaze stocate în conductele 

sistemului de transport necesară închiderii balanței comerciale;
• Calculul capacităților de transport;
• Determinarea de regimuri de transport pentru diferite situații 

impuse de funcționarea în anumite condiții a SNT (inclusiv vali-
darea programului de transport pentru a ziua următoare);

• Urmărirea calității gazelor naturale transportate (determinare 
puterii calorifice superioare la consumatori);

• Dimensionarea conductelor noi și amplasarea optimă a stațiilor 
de comprimare în SNT, aferente proiectelor de dezvoltare, etc.

Bibliografie
[1] SIMONE Software: Step by Step Guide, Liwacom-2004.
[2]  SIMONE Software: Suplements, Liwacom-2007.
[3]  SIMONE software: Equations and Methods, Liwacom-2009.
4]  SIMONE Software: Userguide, version 5.8, Liwacom-2010.
[5]  SIMONE Software: Online Simulation System, Liwacom-2015
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Sisteme de Control 
şi Achiziții Date 
Într-o eră a globalizării unde este o 
nevoie continuă de resurse, energie, 
apă și electricitate, Sistemele de 
Control și Achiziții Date (SCADA) 
reprezintă o necesitate pentru 
orice companie de profil. Aceste 
sisteme sunt cele mai avansate și 
complexe sisteme de comandă și 
control din domeniile precizate 
anterior deoarece reprezintă singura 
soluție care îți oferă posibilitatea 
unei exploatări eficiente la costuri 
rezonabile. 

Energia electrică, prin numărul mare de 
aplicații, a devenit forma de energie cea 
mai utilizată. EnergoBit este unul dintre cei 
mai importanți integratori din Romania în 
domeniul sistemelor SCADA. Specialiștii noștri 
au dezvoltat o soluție modernă și flexibilă 
care permite integrarea echipamentelor 
de la diferiți producători. Bazându-se pe 
acest nivel de flexibilitate, EnergoBit poate 
realiza proiecte care înglobează tehnologie 
performantă la prețuri competitive. Soluțiile 
astfel oferite sunt adaptate cerințelor 
clientului, în pas cu progresul tehnologic și 
în condiții de calitate și siguranță.

Prin implementarea în dispeceratele ener-
getice a celor mai moderne soluții de siste-
me SCADA,  se monitorizează funcționarea 
rețelelor de transport și distribuție a energiei 
electrice, atât la nivelul stațiilor electrice cât 
și la nivelul echipamentelor din componența 
acestora: posturi de transformare, reanclan-
șatoare, separatoare. Sistemele implementa-
te pot fi de tip DMS/EMS/OMS asigurându-se 
astfel un nivel de operare eficient, corespunză-
tor celor mai moderne standarde în domeniu. 
Sistemele oferite de Energobit sunt folosite 
de către societăți de distribuție din România: 
Electrica Transilvania Nord și Societatea Co-

mercială CEZ Distribuție SA. Soluțiile SCADA 
dezvoltate de EnergoBit se adresează și ju-
cătorilor din domeniul energiei regenerabi-
le, în particular operatorilor de centrale de 
producere a energiei electrice din surse eo-
liene și solare: Petrom SA, CEZ – Parcul Eoli-
an Fântânele și sunt folosite și în industrii 
cum ar fi industria petrolieră: Platforma 
de la Petromidia.
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Automatizarea unui stand 
experimental – platforma 
paralelă 3T
�� Prof. Dr. Ing. Constantin OCNARESCU 

�� Şl. Dr. Ing. Liviu Marian UNGUREANU, Şl. Dr. Ing. Cristian Gabriel ALIONTE

�� Universitatea Politehnica Bucureşti

1. Construcția standului experimental 
Modelul experimental s-a realizat plecând de la dorința ca end-efecto-
rul să aibă poziție orizontală indiferent de modul de acționare a celor 
3 actuatori. Mecanismul trimobil este capabil să realizeze translația 
pe cele trei direcții: x, y, z la elementul end-effector (platforma mobi-
lă). Acest lucru va permite platformei mobile să se deplaseze în per-
manență cu suprafața activă în plan orizontal. Rezultă de aici o serie 
de aplicații ale acestor tipuri de mecanisme, dintre care ne vom opri 
la cele destinate roboților industriali. Caracteristicile pe care trebu-
ie să le îndeplinească roboții industriali care au ca mecanism de po-
ziționare un mecanism paralel în contextul de mai sus, suplimentar 
față de tipurile clasice, sunt: o precizie de poziționare relativ ridica-
tă,  executarea deplasărilor foarte rapid.

Fig. 1 Mecanism spaţial, paralel, tip TTT, cu cuple sferice 3R

În figura 1 s-au folosit: 1- şurub de mişcare; 2- piuliță; 3- elemente 
de transmitere a mişcării; 4- platformă.
 Plecând de la cerințele prezentate şi în figura 1, s-a efectuat o sin-
teză geometro-structurală care a condus la obținerea a două soluții 
în construcție modulară:
a) Mecanism spațial, paralel, tip TTT, care are în compunere cuple 
spațiale sferice 3R, elicoidale şi plane de rotație;
b) Mecanism spațial, paralel, tip TTT, care are în compunere numai 
cuple spațiale elicoidale şi plane de rotație.

Folosind formula de calcul a gradului de mobilitate:

∑∑
==

⋅−⋅=
6

0

5

1 rl
rl NrclM  (1)

Unde:
cl = numărul cuplelor de clasa „l”, l  = gradul de libertate al cuplei, 
r = rangul conturului,Nr = numărul contururilor de rang „r” Rezultă 
pentru prima varianta M= 1x6+3x12-6x5=3+(6). Unde cele (6) mo-
bilități din paranteză sunt pasive şi permit rotațiile în jurul axelor 
propri a elementelor de tip ”3”, iar celelalte trei sunt active. Pentru a 
doua soluție structurală mecanism spațial, paralel, tip TTT, care are 
în componență numai cuple spațiale helicoidale şi plane de rotație 
calculând mobilitatea cu formula de mai sus va rezulta:    
M=1∙24 - 6∙2 - 3∙3 = 3. Cele trei mobilități sunt parametri indepen-
denți de rotație ale celor trei şuruburi conducătoare“1“.
S-a optat pentru mecanismul spațial, paralel, tip TTT, care are în 
compunere numai cuple spațiale elicoidale şi plane de rotație dato-
rită faptului că are o schemă constructivă mai simplă, ceea ce îi con-
feră structurii o precizie ridicată, preț de cost redus datorită con-
strucției modulare care se înscrie în tendințele actuale în realizarea 
roboților industriali.
S-a trecut apoi la modelarea 3D a structurii alese si apoi la realiza-
rea fizică a acesteia.

a) Model proiectat cu ajutorul unui soft de proiectare 3D

b) Model fizic realizat cu ajutorul unor actuatori liniari Mitsubishi

Fig. 2 Mecanism spaţial, paralel, tip TTT,

Descriere: Problematica automatizării este una foarte dificilă de-
oarece înglobează atât parte mecanică, cât şi parte electrică. În 
acest articol se prezintă o metoda de automatizarea unei  platfor-
me 3T al cărui end-efector îşi păstrează direcție orizontală în tim-
pul funcționării. A fost realizat un program dedicat monitorizării 
parametrilor cinematici în funcție de datele primite de la senzori.
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Sistem mecatronic de poziționare -  
(Sistem de comandă şi control)
Sistem mecatronic de poziționare se compune din: controller de po-
ziție, servoamplificatorul adaptat controller-ului de poziție, motoare 
de acționare pas cu pas, actuatoare, traductoare inductive şi rezistive 
de deplasare liniară şi circulara, senzori rezistivi de forță şi momente, 
elemente hardware şi software de interconectare. Număr axelor con-
trolabile poate fi: 3 axe independente sau simultane la o frecvența de 
numărare maximă de 200 kHz cu o viteză de circa 1,530,000 mm/min.;
Sistem mecatronic este conceput a fi unul modular pentru un labora-
tor didactic.Conceptul modular este ideal pentru instruirea inițială şi 
perfecționarea continuă în domeniul mecatronicii. Modulele funcțio-
nale trebuie să fie adaptate diverselor tehnologii automatizate. Mo-
dulele se aşează pe un sistem mecatronic expandabil, astfel se poate 
extinde creându-se proiecte noi şi punerea în valoare a unor idei.
Software-ul utilizat achiziția şi prelucrarea datelor experimenta-
le LAB VIEW.

Fig. 3 Interfața program pentru achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale LAB VIEW 

Prin achiziția de date obținem rastele de tipul de mai jos, în funcție 
de aplicație, respectiv mecanismul analizat, cât şi de parametri de in-
teres: deplasări liniare, forțe, momente etc.
Data şi ora: 24.02.2016 12:59:00
Rata de eşantionare: 6Hz    Nr. înregistrări: 100
Unitate achiziție: PersonalDaq3000{331528}
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 [N] [N] [Nm] [°] [rot.] [°] [rot.] [°] [°] [mm] [mm]

0 -5,56 -11,12 0 0 0 0 0 78 2,2 95,1 69

1 -5,56 -11,12 0 0 0 0 0 78,1 2,2 95,8 69

2 -5,56 -11,12 0 0 0 0 0 78,3 2,2 96,5 68,9

3 -5,56 -11,12 0 0 0 0 0 78,6 2,3 97,2 69

Fig. 4 Modul de obținere a rezultatelor 

Avantajele unui astfel de sistem şi posibilitatea  
creări de noi aplicații
În acest articol a fost prezentată automatizarea standului experimental 
pentru  oplatformă paralelă 3T al cărui end-efector îşi păstrează 
direcţie orizontală în timpul funcţionării.  Direcțiile de cercetare 
pentru un astfel de stand experimental pot fi multiple pentru că a fost 
creat şi conceput din sisteme modulare. 
S-au realizat mai multe programe de test pentru diferite aplicații în 
urma cărora s-a ajuns la următoarele concluzii privind stand expe-

rimental – platforma paralelă 3T:

Nr. crt. Criteriu 3T 

1 Precizia poziţionării elementului final ridicată

2 Viteza elementului final ridicată

3 Spaţiul de lucru scăzută

4 Scrierea ecuaţiilor cinematice cu dificultate

5 Rigiditatea ridicată

6 Greutatea robotului scăzută

7 Complexitatea structurii scăzută

8 Tehnologia de fabricaţie puţin complexă

Ca viitoare direcții de cercetare se pot menționa:
�� Aspecte privind monitorizarea parametrilor cinematici şi dina-

mici ai mecanismelor şi manipulatoarelor;
�� Stand pentru determinarea curbelor de bielă la mecanismele plane; 
�� Structura functionala a mecanismelor maşinilor motoare şi ale 

maşinilor de lucru; 
�� Determinări experimentale ale forțelor si cuplurilor mecanice pen-

tru structuri mecanice spațiale. 
�� Determinarea computerizată a reacțiunilor dinamice;

Concluzii
S-a plecat de la modelul experimental, s-a modelat standul experi-
mental 3D al platformei paralele 3T şi s-a realizat fizic structură me-
canică. Mecanismul trimobil este capabil să realizeze translația pe 
cele trei direcții: x, y, z la elementul end-efector (platforma mobilă). 
Problematica automatizării este una foarte dificilă deoarece înglo-
bează atât parte mecanică, cât şi parte electrică. S-a realizat o me-
todă de automatizarea a  platformei 3T al cărui end-efector îşi păs-
trează direcție orizontală în timpul funcționării. A fost realizat un 
program dedicat monitorizării parametrilor cinematici în funcție de 
datele primite de la senzori. S–au efectuat diagnosticări asupra pre-
ciziei de poziționare, rezultând în urma mai multor experimentări şi 
fişiere prelucrate informații ce pot fi utilizate de acum înainte în cer-
cetarea sau chiar implementarea în anumite domenii ale industriei 
a unui astfel de robot.
Soluția permite mişcări rapide şi precise, are rigiditate ridicată, iar 
raportul dintre greutatea de transportat şi greutatea mecanismului 
este mult mai mare decât la mecanismele seriale. Toate acestea sunt 
caracteristici importante pentru industria constructoare de maşini 
şi fac din manipulatorul paralel o alternativă atractivă la cele seriale 
pentru operațiunile de înaltă precizie într-un spațiu de lucru limitat.

Bibliografie
1. Antonescu, P.- Mecanisme –curs, Editura Printech,  Bucureşti, 2003.
2. Antonescu, P., Ocnărescu, C., Antonescu, O.- Calculul traiectoriei op-

time pentru un manipulator spațial trimobil, CNMU, Bucureşti 1996.
3.  B Lepadatescu, Luminita Popa, C. Buzatu - Automatizarea proce-

selor tehnologice industriale, Ed. Matrixrom 2015
4.  G. Bodi - Sisteme mecatronice, Iaşi, 2006
5.   Getting Starting with SCXI, National Instruments,1998,…,2008 
6.  LabVIEW for Windows, User Manual, National Instruments. 
7.  LabVIEW Analysis VI Reference Manual, National Instruments. 
8.  LabVIEW for Windows, Measurements Manual, National Instruments.
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FESTO ROMANIA 
Str. Sf. Constantin nr. 17, Sector 1, Bucureşti, 

Tel: 021.300.07.20, Fax: 021.310.24.09, 
Website: www.festo.ro, 
Email: festo@festo.ro

Festo şi WorldSkills – educația la standarde înalte

WorldSkills International este o asociație non-
profit, neutră din punct de vedere politic, deschi-
să agențiilor sau organismelor care au responsa-
bilitatea de promovarea a educației și a formării 
profesionale în țările sau regiunile respective. 
WorldSkills este hub-ul la nivel mondial pentru 
excelența și dezvoltarea abilităților. Prin coopera-
re și dezvoltare între industrie, guvern, organizații 
și instituții internaționale, se promovează bene-
ficiile și nevoia de personal calificat prin inter-
mediul unor proiecte comunitare, concursuri de 
calificare și schimburi de cunoștințe. Acest or-
ganism arată modul în care educația și forma-
rea abilităților sunt importante pentru tineret, 
industrii și societate prin provocarea tinerilor 
profesioniști din întreaga lume de a deveni cel 
mai bun în domeniul ales.
Festo, partener fondator  și membru la nivel glo-
bal al WorldSkills, subscrie ideii că viitorul nos-
tru depinde de un sistem eficient de formare  a 
competențelor.

Beneficiile de membru
WorldSkills International oferă membrilor 
posibilitatea:
1. să compare abilitățile predate în țară / regi-

une în raport cu cel mai înalt nivel global de 
referință stabilit de țări / regiuni cu niveluri-
le cele mai avansate de calificare

2. experților din țările / regiunile lor de a obține 
nu numai obiectivele de referință, dar, de ase-
menea, de a contribui la stabilirea criteriilor 
de referință la nivel mondial prin participa-
rea la discuții expert

3. tinerilor profesioniști calificați în țări / regiuni 
membre de a-și testa abilitățile lor în "lumea 
reală" împotriva celor mai calificați concurenți 
din lume, prin participarea la WorldSkills 

4. să asigure experților și tinerilor profesioniști 
oportunitatea de a câștiga experiență inter-
națională prin participarea la competițiile 
naționale ale altor țări / regiuni membre

5. să ofere tuturor tinerilor profesioniști calificați 
în țările / regiunile lor motivația dovedită de a 
excela la nivel internațional și prestigiul aso-
ciat cu deținerea unei medalii la o astfel de 
competiție

6. de a beneficia direct de investiții uriașe în dez-
voltarea abilităților din partea membrilor care 
găzduiesc competițiile 

7. de a învăța de la alți membri și de a împărtăși 
cele mai bune practici în ceea ce privește pro-
gramele naționale utilizate în diferite țări 
pentru a promova și de a dezvolta abilitățile 
necesare

România membră  
WorldSkills Internațional

În timpul Adunării Generale a membrilor 
WorldSkills International, ce a avut loc în Cana-
da pe data de 6 octombrie 2016, s-a anunțat ofici-
al cel de-al 76-lea membru: WorldSkills România. 
"După cum numărul membrilor WorldSkills 
continuă să crească, la fel crește și angajamen-
tul membrilor noștri de a îmbunătăți lumea prin 
puterea abilităților", a declarat Simon Bartley, 
președintele WorldSkills. "Suntem foarte încântați 
să urăm bun venit României și așteptăm cu ne-
răbdare să urăm bun venit și altor țări, în anii 
ce vor urma."
"Suntem încântați să ne alăturăm unei astfel de 
familii de entuziaști de competențe din întreaga 

lume", a declarat Aurel Brudan, delegatul oficial 
al României. "Suntem încântați de asemenea, de 
nivelul de sprijin și de încurajarea de care am be-
neficiat din partea WorldSkills pe tot parcursul 
procesului de admitere."
WorldSkills România s-a înființat în iunie 2016, ca 
ONG independent și a încheiat un parteneriat cu 
Ministerul Educației din România, pentru a susține 
educația vocațională la nivel național. Festo Ro-
mânia este de asemenea partener WorldSkills Ro-
mânia, încă de la înființare.

EuroSkills 2016
În calitate de partener oficial, Festo vă invită la 
cea mai mare competiție de abilități din Europa 
- EuroSkills, în perioada 1- 3 Decembrie 2016.
Tinerii cu vârsta până la  25 de ani, de pe întreg 
teritoriul Europei vor concura pentru titlurile 
oferite în cadrul competiției. 

Vizitatorii și concurenții vor participa la o gamă 
largă de evenimente secundare: provocarea de a 
încerca o abilitate, expoziții și seminarii.

Festo Didactic va fi prezent la acest eveniment. 
Vizitatorii vor avea posibilitatea să vadă sisteme-
le de învățare în acțiune, în special cel din dome-
niile Mecatronică și Aquatronică.

Scanați codurile pentru video competiții:
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Măsurarea viscozităţii 
dinamice a lichidelor prin 
metode ultrasonice
�� Dr. ing. Lucian PĪSLARU-DĂNESCU,

�� Dr. ing. Corina Alice BĂBUŢANU,

�� Dr. ing. Gabriela OPRINA

�� INCDIE ICPE-CA, Bucureşti

Introducere
Viscozitatea este proprietatea fluidelor de a se opune deformaţiilor 
(schimbării formei) prin dezvoltarea unor eforturi unitare tangenţi-
ale, care se opun mişcării. Pentru determinarea efortului tangenţial 
τ, Newton a considerat că fluidul se deplasează în straturi paralele, 
în acelaşi sens, cu viteze care variază de la un strat la altul. Efortul 
de viscozitate , conform legii lui Newton, este proporţional cu gradi-
entul de viteză, factorul de proporţionalitate η numindu-se viscozi-
tate dinamică sau absolută.
Viscozitatea depinde de natura fluidului şi de temperatură. Astfel, 
viscozitatea lichidelor scade cu temperatura, în timp ce viscozitatea 
gazelor creşte cu temperatura. 
Pentru un lichid dat, viscozitatea dinamică a lichidelor este o mări-
me fizică puternic dependentă de temperatură. De exemplu, în cazul 
uleiului de transformator s-a constatat că operarea îndelungată la 
temperaturi mai mari de 75°C determină mărirea viscozităţii şi oxi-
darea uleiului, provocând implicit micşorarea rigidităţii dielectrice. 
Supraîncălzirile şi descărcările electrice parţiale deteriorează uleiul 
de transformator, cauzând rupturi în moleculele acestuia, care duc 
la apariţia hidrogenului şi a hidrocarburilor ionice. Acestea se com-
bină formând următoarele hidrocarburi gazoase: metan (CH4), etan 
(C2H6), etilenă (C2H4) şi acetilenă (C2H2), mărind astfel posibilita-
tea de apariţie a incendiilor la transformatoare.  
În acest context, existenţa unor dispozitive capabile să măsoare cu 
acurateţe viscozitatea dinamică a lichidelor de uz industrial îşi do-
vedeşte pe deplin utilitatea.
Lucrarea de faţă prezintă o metodă originală de măsurare a visco-
zităţii, [1], care are ca principal avantaj micşorarea semnificativă a 
timpului de măsurare.
Realizări practice
Majoritatea senzorilor de măsurare a viscozităţii dinamice a lichi-
delor prezintă o serie de  dezavantaje, dintre care se pot evidenţia:
�� prezenţa mişcării mecanice a diferitelor părţi ale instalaţiei de 

măsurare;
�� durata relativ îndelungată a unei măsurători; 
�� dimensiunile mari ale instalaţiilor de măsurare;
�� conectarea dificilă la sisteme de achiziţie computerizate.

Dezavantajele metodelor mecanice a determinat apariţia a noi meto-
de de măsurare [2]. Astfel, au apărut metodele de măsurare a visco-
zităţii fluidelor cu ultrasunete, care utilizează cu predilecţie materi-
ale piezoelectrice. 
La propagarea energiei undelor ultrasonice într-un mediu omogen, 
are loc o amortizare treptată a acestora, adică se micşorează energia 
undelor. Micşorarea amplitudinii oscilaţiilor, implicit a intensităţii 
acestora, odată cu îndepărtarea de sursa de oscilaţie, este provocată 
de prezenţa frecării interne în mediu şi de conductivitatea termică 
a acestuia.
O metodă inovativă de măsurare a viscozităţii dinamice a fluidelor 
a fost dezvoltată prin activităţile de cercetare desfăşurate în cadrul 
INCDIE ICPE-CA. Sistemul de măsură realizat constă într-un senzor 

piezoelectric de determinare a viscozităţii dinamice, conectat la un 
circuit de măsurare, de mare fiabilitate, uşor de utilizat şi de dimensi-
uni reduse, fără părţi în mişcare, care determină valoarea viscozităţii 
dinamice într-un timp scurt, de ordinul a câteva secunde. De aseme-
nea, sistemul permite posibilitatea afişării digitale a valorii viscozi-
tăţii dinamice măsurate. Traductorul pentru măsurarea viscozităţii 
dinamice în flux continuu utilizează două elemente active din mate-
riale piezoceramice, aparţinând sistemului de soluţii solide pe bază 
de Pb (Ti, Zr)O3 modificat cu Nb5+.
Originalitatea sistemului constă în utilizarea a două pastile 
piezoelectrice, aflate la o anumită distanţă una faţă de cealaltă şi 
dispuse pe două feţe opuse ale unei incinte cu dimensiuni prestabilite, 
Fig. 1 şi Fig. 2. Prima pastilă produce oscilaţii mecanice de frecvenţă fe şi 
amplitudine Ae atunci când este excitată cu o tensiune dreptunghiulară 
de la un generator, utilizând efectul piezoelectric invers, iar cea de 
a două pastilă, aflată la o anumită distanţă de prima, preia undele 
mecanice ale lichidului şi le transformă în impulsuri electrice, de 
aceeaşi frecvenţă fr = fe, prin utilizarea efectului piezoelectric direct. 
Unii dielectrici formaţi din dipoli permanenţi, care nu au centru de 
simetrie (de exemplu substanţele feroelectrice), au efect piezoelectric 
direct. Dacă un cristal este supus unei deformări elastice de întindere, 
compresiune sau torsiune, atunci dipolii săi moleculari se rotesc şi 
cristalul se polarizează. Ca urmare, pe feţele opuse ale cristalului apar 
sarcini legate, care creează un câmp electric şi o diferenţă de potenţial 
între aceste feţe. Mărimea polarizării este direct proporţională cu 
deformaţia mecanică (efectul piezoelectric invers). La schimbarea 
sensului deformaţiei, se schimbă şi semnul polarizării. Proprietăţile 
piezoelectrice dispar când sunt încălzite peste temperatura Curie a 
acestora.

Fig. 1. Traductorul de viscozitate ce utilizează ca element sensibil două pastile 
piezoceramice cu rol funcţional de emisie şi de recepţie a undei care se propagă prin 

lichid – vedere de sus.

Fig. 2. Traductorul de viscozitate ce utilizează ca element sensibil două pastile 
piezoceramice cu rol funcţional de emisie şi de recepţie a undei care se propagă prin 

lichid – vedere dinspre elementul piezoceramic emiţător.
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Generatorul de funcţii dreptunghiulare care furnizează o tensiune 
dreptunghiulară vârf la vârf de U = 24 V şi frecvenţă f = 15 MHz, care 
se aplică discului piezo emiţător, prezentat în figurile 1 şi 2, este re-
alizat cu ajutorul următoarelor blocuri electronice: oscilator, monos-
tabil trigherat pe frontul pozitiv şi un etaj final. Semnalul cules de la 
discul piezo receptor este prelucrat prin intermediul unui bloc elec-
tronic redresor de precizie iar tensiunea de la ieşirea blocului electro-
nic redresor de precizie este aplicată unui bloc electronic convertor 
analog / digital dublă pantă. În final, informaţia reprezentând visco-
zitatea dinamică poate fi afişată, Fig. 3, prin intermediul unui afişor 
cu caracteristica 3 ½ digit. Toate blocurile electronice sunt alimen-
tate prin utilizarea unui bloc electronic care realizează managemen-
tul surselor de alimentare.

Fig. 3. Schema bloc a circuitului electronic de măsurare a viscozităţii dinamice asociat 
senzorului piezoelectric, [1].

În Fig. 4 se prezintă schema generatorului de forme de undă drept-
unghiulare, care debitează pe un element piezo PZT 1 de la emisie. 
Se observă posibilitatea generării unei forme de undă dreptunghiu-
lare cu frecvenţa, respectiv factor de umplere, variabile.

Fig. 4. Schema generatorului de forme de undă dreptunghiulare, care debitează pe 
elementul piezoelectric PZT 1 cu rol funcţional de emisie a undei ce se propagă prin 

lichid

Bazat pe acelaşi principiu de funcţionare, putem exemplifica un alt 
model de sistem de măsurare a viscozităţii dinamice, care poate fi 
utilizat pentru lichide aflate în mişcare în conducte închise sau ca-
nale cu suprafaţă liberă, Fig. 5.

Fig. 5. Dispozitiv de măsurare a viscozităţii în regim dinamic.

Mod de lucru
Senzorul piezoelectric de măsurare a viscozităţii dinamice se scufun-
dă în lichidul al cărei viscozitate dorim să o măsurăm. Primul disc, 
numit disc piezo emiţător, este alimentat prin intermediul unui ge-
nerator de funcţii dreptunghiulare cu o tensiune vârf la vârf de U = 
24 V şi frecvenţă f = 15 MHz, rezultând, conform efectului piezoelec-
tric invers, oscilaţii de amplitudinea Ae, care se propagă prin lichidul 
a cărui viscozitate dinamică dorim să o determinăm. Cel de-al doilea 
disc, numit disc piezo receptor, aflat la distanţa “d” de discul emiţă-
tor, preia oscilaţiile mecanice prin intermediul lichidului, rezultând, 
conform efectului piezoelectric direct, o tensiune electrică periodi-
că de aceeaşi frecvenţă, f = 15 MHz, dar de amplitudine variabilă, în 
funcţie de valoarea viscozităţii dinamice a lichidului. În lichide nu se 
pot propaga unde elastice transversale, deoarece straturile succesi-
ve alunecă unele peste altele, fără să transmită deformaţiile [3]. Se 
transmit numai unde superficiale sau unde elastice longitudinale, de-
oarece traiectoria este liniară şi deplasarea particulelor se produce 
în direcţia propagării undelor. Compresiile şi decompresiile rezulta-
te în spaţiul dintre discul piezo emiţător şi discul piezo receptor se 
datorează propagării undelor longitudinale prin mediul reprezentat 
de lichidul a cărui viscozitate o măsurăm.
Variaţia amplitudinii vârf la vârf pentru diferite concentraţii ale so-
luţiei a cărei viscozitate s-a determinat (la T=20 °C) utilizând efec-
tul piezoelectric este prezentată în Fig. 6.

Fig. 6. Dependenţa amplitudinii vârf la vârf a diferenţei de potenţial, rezultată conform 
efectului piezoelectric direct, între cele două feţe ale discului piezo receptor.

Rezultate
1. S-a calculat mai întâi Numărul Viscozităţii Amestecului (NVA), cu-
noscut şi ca Indexul Viscozităţii Amestecului, pentru fiecare dintre 
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componentele amestecului utilizând relaţia:

(1)

cu υ viscozitatea cinematică în centistokes (cSt); se ia în calcul vis-
cozitatea fiecărui component al amestecului la aceeaşi temperatură. 
2. S-a calculat apoi NVA al amestecului utilizând relaţia

(2)

unde xX este fracţia masică a fiecărui component al amestecului.
3. În final, s-a determinat viscozitatea cinematică a amestecului prin 
rezolvarea ecuaţiei (1) pentru υ:

(3)

Pentru determinarea densităţii unei soluţii de lichide la amesteca-
rea cărora nu se produc variaţii fizico-chimice se poate considera că 
volumul amestecului este egal cu suma volumelor componenţilor:

(4)

Utilizând rezultatele obţinute prin procedura descrisă în [4], pen-
tru frecvenţa de 15 MHz, s-au trasat curbele de corelaţie a amplitu-
dinii măsurate cu concentraţia, Fig. 7, respectiv cu numărul viscozi-
tăţii amestecului apă-glicerină, Fig. 8. 

Fig. 7. Dependenţa amplitudinii măsurate de concentraţia amestecului la frecvenţa de 
15 MHz.

Fig. 8. Dependenţa amplitudinii măsurate de Numărul Viscozităţii Amestecului (NVA) 
la frecvenţa de 15 MHz.

Considerând ΔA ca fiind diferenţa dintre amplitudinea vârf la vârf a 
undei sinusoidale la emisie şi amplitudinea undei sinusoidale la re-
cepţie, pentru frecvenţa de 15 MHz s-a trasat dependenţa diferen-
ţei de amplitudine de concentraţie, Fig. 9, şi de viscozitatea cinema-
tică a amestecului, Fig. 10. 

Fig. 9. Variaţia diferenţei de amplitudine cu concentraţia amestecului, pentru 
frecvenţa de 15 MHz 

Fig. 10. Variaţia diferenţei de amplitudine cu viscozitatea amestecului, pentru 
frecvenţa de 15 MHz 

Concluzii
1.  Lucrarea prezintă o metodă originală de măsurare a viscozităţii 

dinamice a lichidelor, brevetată de către autori, care permite ob-
ţinerea valorilor viscozităţii în timp real.

2.  O aplicaţie importantă a acestui brevet o constituie măsurarea vis-
cozităţii dinamice a uleiului de transformator, utilizat ca agent de 
răcire la transformatoarele de medie şi înaltă tensiune, de puteri 
mari. Deoarece viscozitatea dinamică este o mărime fizică, a cărei 
valoare depinde puternic de temperatură, monitorizarea aceste-
ia pentru transformatoarele de mare putere reprezintă o metodă 
de a detecta supraîncălzirea acestora, fenomen care poate condu-
ce la variaţia rigidităţii dielectrice. 

 De asemenea, măsurarea viscozităţii dinamice, în special în timp 
real, este foarte important a fi efectuată în industria prelucrătoa-
re a hidrocarburilor. 

3.  Utilizând acelaşi principiu de funcţionare, se poate măsura visco-
zitatea dinamică pentru lichide aflate în mişcare în conducte în-
chise sau canale cu suprafaţă liberă. 
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1. Utilizări tradiționale ale senzorilor hibrizi
1.1 Senzori microelectromecanici
Senzorii MEMS se regăsesc într-o gamă larga de sisteme de măsura-
re dintre care cele mai importante sunt: accelerometrele, sistemele 
de umflare a pernei de aer pentru air-baguri, sistemele de măsura-
re a presiunilor, a deplasărilor unghiulare, etc.
Senzorii MEMS din accelerometre măsoară accelerația de pe două 
axe (x-y) și sunt montați, de obicei, pe caroserie. Acești senzori au 
dimensiuni foarte mici și cuprind o masă seismică micro-prelucrată 
din Si direct în structura lor care are în partea laterală o serie de ele-
mente sensibile în forma dinților de pieptene – Fig. 1 a).

Fig. 1a - Structura senzorului MEMS pentru măsurarea accelerației

Fig. 1b - Structură echivalentă pentru evidențierea principiului de funcționare

Fig. 1c - Schemă echivalentă

Fig. 1. Senzor MEMS pentru măsurarea accelerațiilor [1]

Accelerația mașinii produce deplasarea elementelor sensibile în ra-
port cu ancorele de fixare ceea ce conduce la modificarea conden-
satoarelor C1a, C2a, C3a și C4a pentru direcția Oy, respectiv C1b, C2b, 
C3b și C4b pentru direcția Ox – Fig. 1b). Configurația condensatoa-
relor, în structură de punte, face ca circuitul echivalent să fie mult 
simplificat reducându-se la două condensatoare C1 – corespunzător 
accelerației de pe direcția Oy și C2 – corespunzător accelerației pe 
direcția Ox – Fig. 1c).
Avantajele senzorilor MEMS de măsurare a presiunii sunt:
• Eroarea relativă maximă: 2% (la capăt de scală indiferent de 

temperatură) 
• Rezoluția: 10 mG
• Stabilitatea mare a semnalului de ieșire
• Banda de frecvență largă: DC – 400 Hz 
• Funcții de monitorizare și de auto-calibrare incluse [2]
Senzorul MEMS folosit la umflarea pernei de aer în cadrul sistemu-
lui de air-bag are o construcție foarte simplă, care practic, garan-
tează funcționarea fără probleme a sistemului [3]. Acest senzor cu-
prinde o bilă metalică – 1 care este plasată la capătul unui cilindru 
de ghidaj – 2 și care este menținută în poziția de repaus de magne-
tul permanent – 3, Fig. 2. 
În cazul unui șoc puternic bila 1 învinge forța de atracție a magnetu-
lui permanent și se deplasează prin cilindrul de ghidaj 2, până când 
închide contactul electric 4, responsabil de declanșarea capsei care 
produce umflarea pernei de aer.

Ultimul număr din ciclul dedicat senzorilor 
folosiți în cadrul automobilului se ocupă 
cu prezentarea senzorilor hibrizi. Acest tip 
de senzori îmbină mai multe principii în 
funcționare și clasificarea lor ar fi fost di-
ficilă în altă parte. Dintre aceștia cei mai 
cunoscuți sunt: senzorii microelectrome-
canici (MEMS) și senzorii electrochimici. 
Senzorii MEMS îmbină în structura lor atât 
componente mecanice cât și componente 
electronice care au rolul de a converti 
mărimea de măsurat într-un semnal 
electric. Detectarea măsurandului se face 

prin schimbarea stării de echilibru sau a 
frecvenței naturale de rezonanță a sistemului 
mecanic, urmând ca aceasta tranziție să fie 
transmisă sistemului electronic de interfață, 
pentru prelucrarea și procesarea ei. 
Senzorii electrochimici sunt folosiți, în 
special, pentru detectarea concentrației 
diferitelor gaze și își bazează funcționarea 
pe principiul pilei de combustie. Urmând 
acest principiu, gazul de măsurat este oxidat 
sau redus la unul dintre electrozi și ca efect 
apare un curent electric proporțional cu 
concentrația gazului.

Păstrând structura cunoscută din articolele 
anterioare, vom începe prezentarea 
senzorilor hibrizi pornind de la aplicații 
existente ca: măsurarea accelerațiilor, 
determinarea momentului de declanșare 
al air-bagului, măsurarea presiunilor, 
măsurarea deplasărilor unghiulare, a 
cuplului și vom continua cu prezentarea unor 
aplicații care sunt doar în faza de prototip 
sau experimentare care îmbunătățesc 
sau extind funcționarea senzorilor hibrizi 
actuali. 

Senzori folosiți în cadrul automobilului 
Partea a IVa - Senzori hibrizi
�� As. dr. ing. Bogdan-Adrian ENACHE, Conf. dr. ing. Eugen DIACONESCU,  Universitatea din Piteşti
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Fig. 2. Senzor MEMS folosit la acționarea air-bagului

Senzorii MEMS folosiți la măsurarea deplasărilor unghiulare se ba-
zează pe efectul Coriolis care apare asupra diferitelor mecanisme în 
mișcare de rotație. Dintre aceștia cel mai simplu tip de senzor cu-
prinde două piese cu proprietăți electrostatice aflate în mișcare de 
rotație și o serie de elemente de detecție montate perpendicular pe 
direcția acestora – Fig. 3.

Fig. 3. Senzor MEMS folosit la măsurarea deplasărilor unghiulare [4]

Când piesele electrostatice se află în mișcare de rotație elemente-
le de detecție se deplasează datorită forței Coriolis și produc mo-
dificarea capacității sistemului care este proporțională cu deplasa-
rea unghiulară.
Din categoria senzorilor MEMS cel mai complex este senzorul multi-
parametric de măsurare a presiunii din anvelope. Acest senzor este 
obligatoriu în Statele Unite ale Americii din septembrie 2007 când 
Congresul American, la presiunea Societății Automobiliștilor din Ame-
rica, a promulgat o lege pentru reducerea numărului de victime din 
accidentele produse de explozia pneurilor. Acest proiect normativ 
prevede ca pe toate automobilele produse în America să fie montat 
un sistem de monitorizare a presiunii din anvelope (SMPA), care să 
determine orice variație a presiunii, din una sau din toate anvelope-
le, care este mai mare de 25%, indiferent de sezon [2]. În momentul 
de față se întreprind demersuri pentru ca acest tip de senzor să de-
vină obligatoriu și în Uniunea Europeană; producători consacrați ca 
Volkswagen, Opel, Volvo, Fiat și Renault îl folosesc deja pentru au-
tomobilele lor, atât ca măsură de siguranță cât și ca mijloc de efici-
entizare al consumului.
Cel mai uzual SMPA este alcătuit din două module: emitorul – mon-
tat pe supapa anvelopelor și care folosește ca sursă de energie o ba-
terie Li-Ion și o unitate electronică de control care primește semna-
lele și transmite informațiile către calculatorul de injecție și unitatea 
de control habitaclu (UCH). Acest sistem este prezentat în Fig. 4. 

Fig. 4. Sistem de măsurare a presiunii montat pe jantă [2]

SMPA integrează într-o singură unitate: un senzor de presiune MEMS 
de tip capacitiv similar cu cel prezentat în articolul dedicat senzori-
lor electrici, un termistor pentru măsurarea temperaturii, un acce-
lerometru de tip MEMS, un element de măsurare a tensiunii electri-
ce de la bornele bateriei Li-Ion și un emițător în banda de frecvență 
de 315 MHz.
Toate aceste elemente sunt montate într-o carcasă de dimensiuni 
foarte mici 7,7 x 7,5 x 4,2 mm, care ar fi fost imposibil de realizat 
fără tehnologia MEMS [2].
Funcțiile realizate de SMPA cuprind:
• Senzorul de presiune furnizează informații periodice privind pre-

siunea absolută din interiorul anvelopelor;
• Senzorul de temperatură furnizează informații folosite la corecția 

presiunii pe baza modelului gazului ideal;
• Accelerometrul are un dublu rol, este folosit pentru a maximiza 

durata de viață a bateriei Li-Ion, oprind funcționarea sistemului 
atunci când automobilul nu este în mișcare și identifică fiecare 
roată din cadrul vehiculului;

• Senzorul de tensiune transmite date despre starea bateriei Li-Ion 
și semnalizează când aceasta trebuie să fie înlocuită.

1.2 Senzori hibrizi care folosesc unde acustice
Senzorii hibrizi care folosesc unde acustice (SHUA) sunt folosiți de 
regulă la măsurarea cuplului dezvoltat de coloana de direcție sau de 
volan. Utilizarea SHUA permite măsurarea fără contact a efortului 
care apare într-un arbore, ca urmare a aplicării unui cuplu. Acești 
senzori se bazează pe influența efortului din arbore asupra vitezei 
de propagare a undelor acustice. Principalele elemente care sunt fo-
losite de un SHUA sunt:
• Elementele sensibile – constă într-o rețea de electrozi interconectați 

realizați din cuarț care sunt atașați pe o suprafață plană realiza-
tă în interiorul arborelui al cărui cuplu trebuie măsurat. Elemen-
tele sensibile sunt montate astfel încât să urmărească direcțiile 
principale de efort care apar în arbore. Aceste direcții fac, de obi-
cei, unghiuri de ± 45° cu axa longitudinală a arborelui.  La capă-
tul elementului sensibil este montată o rețea reflexivă de cuarț;

• Transmițătorul – constă într-un dispozitiv electronic care folosește 
un cristal piezoelectric pentru a produce unde sonore cu frecvența 
de 433 MHz care sunt transmise de-a lungul suprafeței sensibi-
le de cuarț;

• Elementul de interfață – este realizat dintr-un circuit electronic 
care alimentează wireless transmițătorul și care primește de la 
acesta semnalele de ieșire.

Prin aplicarea unui cuplu arborelui distanța dintre transmițător și 
rețeaua de electrozi de cuarț se modifică, ceea ce face ca frecvența 
undelor recepționate, de la elementul reflexiv, să se modifice 
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proporțional cu valoare cuplului aplicat. Pentru a reduce efectele tem-
peraturii, SHUA folosește simultan două direcții principale de măsură.

1.3 Senzori electrochimici
Senzorii electrochimici din cadrul automobilului sunt folosiți pen-
tru a determina concentrațiile diferitelor substanțe din gazul de 
eșapament. Dintre aceștia, cel mai cunoscut este senzorul de oxigen 
(sonda lambda). Rolul acestuia este de a furniza un semnal electric 
în funcție de raportul aer-combustibil al motorului. Este elementul 
de bază pentru asigurarea controlului în bucla închisă al sistemu-
lui de injecție [5].
Elementele componente ale senzorului lambda sunt prezentate în  
Fig 5 și cuprind: tubul de protecție – 3, corpul ceramic din dioxid de 
zirconiu (ZrO2) – 4, doi electrozi din platină – 5, carcasa de protecție 
– 6, resortul – 7, orificiile pentru a permite aerului atmosferic să intre 
în contact cu unul dintre electrozi (catodul) – 8 și conectorul – 9. 

Fig. 5. Sonda lambda (senzorul de oxigen)

Dioxidul de zirconiu este un material conductor pentru ionii de oxi-
gen și în cadrul acestui ansamblu acționează pe post de electrolit, în 
timp ce electrozii de platină servesc drept conductori – Fig. 6.

Fig. 6. Principiul de funcționare al sondei lambda [6]

 Presiunea parțială a oxigenului la catod este fixă și este conside-
rată ca presiune de referință. Presiunea parțială a oxigenului de la 
anod este direct proporțională cu cantitatea de oxigen din gazul de 
eșapament și este mărimea care se măsoară.
Tensiunea de ieșire a senzorului se calculează cu relația Nerst pri-
vind transferul reversibil de oxigen de la catod la anod [5]:

(1)

unde Ra este constanta universală a gazelor, T – temperatura ab-
solută a regiunii active a electrolitului, F – constanta lui Faraday,  
PO2 catod – presiunea oxigenului din aer și PO2 anod – presiunea oxi-
genului din gazul de eșapament.
Dacă cantitatea de oxigen din gazul de eșapament este mică (ames-
tecul este bogat) sonda lambda va genera la ieșire o tensiune de 0,8 

– 0,9 V. În cazul în care amestecul este sărac, oxigenul se va găsi, în 
cantitate mare, în gazul de eșapament și presiunile produse la cei doi 
electrozi vor fi apropiate ceea ce face ca tensiunea generată de sen-
zor să fie mai mică de cca. 0,1 – 0, 2 V.
Acest tip de sondă lambda se numește binară deoarece ea permite 
doar determinarea a două stări ale amestecului: bogat sau sărac, fără 
a face distincție între nivelul de îmbogățire sau de sărăcire. Dezavan-
tajul acestui tip de senzor este că funcționează numai la temperaturi 
ridicate, de peste 350 °C, motiv pentru care controlul în buclă închisă 
al injecției nu funcționează exact în momentul demarării motorului, 
ci numai după ce temperatura sondei a ajuns la valoarea nominală.
La motoarele care trebuie sa funcționeze în afara punctului stoichi-
ometric, pentru realizarea controlului în buclă închisă al injecției, se 
folosește un alt tip de senzor, așa numita sondă lambda liniară. Acest 
tip de senzor produce la ieșire un curent proporțional cu concentrația 
de oxigen din gazul de eșapament și este folosit cu predilecție la mo-
toarele diesel.
Structura sondei lambda liniară conține o celulă de măsurare, o ca-
meră de testare, o celulă de pompare și un încălzitor – Fig. 7.

Fig. 7. Structura sondei lambda liniară [7]

Oxigenul din gazul de eșapament penetrează canalul poros de difu-
ziune și ajunge în camera de testare. Aici celula de măsurare com-
pară cantitatea de oxigen cu cea de referință și produce la ieșire o 
tensiune care se raportează la tensiunea de referință de 450 mV [7]. 
Dacă tensiunea produsă de celula de măsurare este mai mică decât 
valoarea de referință, atunci celula de pompare intervine și introdu-
ce cât mai mulți ioni de oxigen în camera de testare pentru a egaliza 
cele două tensiuni. În caz contrar, celula de pompare extrage cât mai 
mulți ioni de oxigen din camera de testare astfel încât în permanență 
tensiunea de la ieșirea celulei de măsurare să fie de 450 mV. Curen-
tul necesar introducerii sau extragerii ionilor de oxigen este mări-
mea de ieșire, de la acest tip de sondă lambda și el are o dependență 
aproape liniară cu concentrația de oxigen din gazul de eșapament.

2. Noi utilizări ale senzorilor hibrizi în cadrul 
automobilelor
Noile dezvoltări ale senzorilor hibrizi folosesc materiale obținute 
prin nanotehnologie și extind funcțiile actuale ale senzorilor hibrizi 
sau reduc complexitatea acestora. Cele mai importante realizări, în 
acest sens, cuprind realizarea de senzori MEMS de măsurare a presi-
unii cu cavități închise, respectiv modele îmbunătățite de sonde lam-
bda binare cu compensarea temperaturii de funcționare. 

2.1. Senzor MEMS cu cavitate închisă folosit la măsurarea 
presiunii 
Noile variante de senzori de presiune își bazează funcționarea pe 
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existența unei cavități închise asupra căreia acționează o membra-
nă deformabilă. Sub influența presiunii exterioare, cavitatea se de-
formează și aceasta modificare de structură coroborată cu tensiu-
nea membranei, conduce la modificarea capacității unui condensator 
care este folosit ca element sensibil. 
Cavitatea senzorului este realizată din silicat de germaniu (SiGe), 
peste care se plasează un strat de azotat de siliciu (Si3N4). Membra-
na asupra căreia acționează presiunea este realizată dintr-un strat 
compozit de SiGe și SiN – Fig. 8a, permițând în interior obținerea 
unei presiunii apropiate de 0 bar (vid) [8].

Structură

Principiu de funcționare

Fig. 8. Senzor MEMS cu cavitate închisă folosit la măsurarea presiunii [8]

Când asupra membranei acționează o presiune din exterior aceasta se 
curbează și deformează armăturile condensatorului – Fig. 8b. Capa-
citatea rezultată se obține prin integrarea pe suprafață a deformației 
membranei și are o expresie de forma:

(2)

unde R – raza membranei, d0 – adâncimea cavității, P – presiunea din 
exterior, r – deplasarea radială.

2.2. Senzor electrochimic de oxigen
 Structura relativ complexă a sondelor lambda existente și proble-
mele legate de funcționarea la temperaturi scăzute au impulsionat 
studierea unor noi soluții pentru determinarea cantității de oxigen 
din gazul de eșapament. Dintre acestea cele mai importante impli-
că utilizarea dioxidului de titan (TiO2) în locul ZrO2. Avantajele TiO2 
sunt legate de faptul că își modifică conductivitatea electrică semni-
ficativ atunci când cantitatea de oxigen din gazul de eșapament este 
apropiată de raportul stoichiometric. Un alt avantaj al acestei tehno-
logii este că nu necesită prezența unui gaz de referință, ceea ce face, 
ca structura acestui senzor să fie mult mai simplă. 
În prezent există câteva prototipuri care implementează această teh-
nologie și ele folosesc ca substrat SrTi0.65Fe0.35O3-δ – material obținut 
prin nanotehnologie, cu grosime de 10 µm peste care se aplică o ba-
riera de oxid de magneziu (MgO), cu grosimea de 37,5 nm [9]. Rolul 
barierei este să împiedice difuzia ionilor de O2 din substrat – Fig. 9.

Fig. 9. Senzor lambda dezvoltat în tehnologia TiO2 [9]

Acest tip de senzor a fost dezvoltat în laborator și testat pentru un 
domeniu extins de temperaturi unde a demonstrat o insensibilitate 
pronunțată la variația temperaturii ceea ce îl face un candidat ideal 
la înlocuirea senzorului lambda actual.

3. Perspectivele senzorilor hibrizi
Senzorii hibrizi ocupă, în prezent, un sector de nișă în cadrul senzo-
rilor folosiți în industria auto, în special, din cauza gradului crescut 
de complexitate. În viitor, avantajele aduse de nanotehnologie vor 
putea reduce complexitatea acestor senzori, dar cu toate acestea, ei 
vor fi preponderenți doar în aplicații foarte specializate precum: de-
terminarea concentrației anumitor gaze, bucle de reacție complexe, 
măsurări de precizie înaltă, etc.
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