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1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE    

În lucrare se prezintă o soluţie de program de calcul – 
aplicaţie CAD – privind proiectarea elementelor elastice 
utilizate ca traductoare de presiune şi a mecanismele 
aferente direct legate de acestea, aflate în structura 
aparatelor analogice mecanice de măsură. Elementele 
elastice avute în vedere sunt de tipurile: tuburi Bourdon, 
tuburi ondulate (Silfon) şi capsule manometrice cu 
membrane elastice gofrate.  

Soluţia propusă, conturată în cele ce urmează, 
finalizează continuarea cercetării iniţiate şi prezentate pe 
larg în [1], păstrând modelarea de calcul şi toate notaţiile 
parametrilor de proiectare, pentru fiecare element elastic şi 
mecanism aferent. În [1] este abordat separat fiecare 
element elastic, dintre cele menţionate, elaborându-se 
pentru fiecare o aplicaţie CAD în limbajul Turbo 
PASCAL. În cele ce urmează, prezentarea soluţiei noi 
propuse este realizată la nivel conceptual, ca aplicaţie 
CAD interactivă unificată, cuprinzând toate cele trei tipuri 
de traductoare şi mecanismele aferente. Mediul de 
programare DELPHI, pe care se bazează elaborarea 
conceptuală a acestei soluţii, are avantajul dezvoltării unei 
interfaţări „prietenoase“, flexibile, cu grad crescut de 
interactivitate şi cuprindere.  

Sunt avute în vedere restricţiile gabaritice şi 
funcţionale privind proiectarea acestor elemente elastice 
traductoare, respectiv raza gabaritică R a carcasei 
aparatului, presiunea p maximă şi săgeata f maximă, care 
se vor regăsi în datele de intrare specifice fiecărui tip de 

traductor [1; 2; 3], la diferite valori de proiectare prevăzute. 
Aplicaţia este divizată în cinci secţiuni, pentru fiecare tip de 
traductor existând un bloc de afişare a schemelor 
constructiv-funcţionale, un bloc de culegere a datelor, un 
bloc de afişare a rezultatelor, un bloc de afişare a 
caracteristicii funcţionale f = f(p) pentru fiecare variantă 
selectată şi un bloc dedicat proiectării mecanismului 
articulat de transformare şi transmitere, aferent fiecărui 
traductor.  
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În fereastra principală a programului (fig.1) se pot 
identifica cu uşurinţă atât blocurile destinate introducerii 
datelor (material, diametru gabaritic, săgetă, presiune etc.), 
cât şi cele destinate afişării rezultatelor, inclusiv caracteristica 
f = f(p). Proiectantul poate aborda interactiv generarea şi 
alegerea unor variante pe diferite considerente constructiv-
funcţionale (material, gabarit, tip de traductor, gamă de 
presiuni, impunerea săgeţii, preciziei etc.). Programul 
asigură selectivitatea procesului de afişare a rezultatelor, 
prin eliminarea unor variante care au valori ale 
parametrilor constructivi mult prea apropiate; se păstrează 
numai cele cu diferenţe dimensionale semnificative, 
măsurabile tehnologic; diferenţele respective vor fi decise 
interactiv de proiectant. 

Afişarea diagramei f = f(p) constituie un element de 
confirmare finală în alegerea variantelor, liniaritatea aces- 


