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REZUMAT. Adaptabilitatea reprezintă o caracteristică importantă a sistemelor mecatronice permiţând o 
flexibilitate mare, astfel încât să răspundă rapid la schimbările de producţie. Asigurarea adaptabilităţi 
sistemelor mecatronice presupune asigurarea unei compatibilităţi optime a echipamentelor ce intră în 
alcătuirea diverselor sisteme de producţie. Caracteristicile unui sistem mecatronic adaptiv presupun 
capacitatea de a se interconecta rapid, de a fi implementat uşor şi de a răspunde prompt la modificările 
proceselor din cadrul căruia face parte. În cadrul articolului voi analiza un sistem mecatronic şi capacitatea 
acestuia de a se adapta la diverse variaţii de procese. 

Cuvinte cheie: adaptabilitate, procese, sisteme. 

ABSTRACT: Adaptability is an important feature of mechatronic systems, allowing great flexibility in order to 
respond quickly to changes in production. Ensuring adaptability of mechatronic systems involves ensuring 
optimal compatibility of equipment that make up various systems of production. Characteristics of an 
adaptive mechatronic system are the ability to quickly connect, to be implemented easily and quickly respond 
to changes in processes within which it belongs. The paper will analyze a mechatronic system and its ability to 
adapt to various changes in the processes. 
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1. INTRODUCERE 

Sistemele mecatronice reprezintă în momentul de 
faţă punctul de intersecţie al rezultatelor de vârf într-o 
serie de domenii: mecanică, automatică, calculatoare 
şi sisteme de acţionare. Această congruenţă a unor 
ramuri ştiinţifice şi tehnologice atât de diferite se 
explică prin complexitatea deosebită a robotului, atât 
sub raportul arhitecturii mecanice, cât şi în ceea ce 
priveşte sistemul de conducere.  

Robotul este definit ca fiind un sistem mecatronic 
automatizat complex care acționează pe baza unui 
program de lucru stabilit sau care reacționează la 
anumite influențe exterioare. 

Din punct de vedere al adaptabilităţi, sistemele 
mecatronice au cea mai mare capacitate de a se 
adapta, fiind utilizate în diverse domenii de acti-
vitate. Sistemele mecatronice utilizate în industrie se 
caracterizează în principal printr-o flexibilitate mare, 
viteză mare de lucru şi senzorii integraţi în structură 
mecanică ce permit adaptarea la diferite condiţii de 
mediu. 

Adaptabilitatea sistemelor mecatronice constă în 
flexibilitatea acestora de a manevra şi utiliza cu 
uşurinţă diferitele dispozitive cu care este echipat în 
vederea executării sarcini. Sistemele mecatronice 
pot să execute sarcini de asamblare, sudare etc., sau 
pot să autodeservească alte sisteme. 

 
 

Fig. 1. Robot cu 6 axe de mişcare. 
 

Din punct de vedere al interacţionării sistemelor 
mecatronice acestea pot să fie complet integrate în 
fluxul de fabricaţie şi/sau să deservească un sistem 
cu care comunică prin intermediul protocoalelor de 
comunicaţie (T.C.P. - Transfer Control Protocol, I.P. - 
Internet Protocol etc.) stabilite la nivel internaţional. 

Principalele caracteristici care fac ca sistemele 
mecatronice să fie uşor de adaptat la schimbările de 
producţie sunt: sistemele de comunicaţie standardizate, 
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alimentarea acestuia cu energie de la o sursă standar-
dizată, capacitatea acestuia de a fi echipat cu diverse 
instrumente pentru execuţia diverselor sarcini şi 
flexibilitatea de mişcare dată de structură mecanică 
combinată cu senzorii integraţi ce permit o mişcare 
lină şi fără şocuri. 

2. DESCRIEREA ŞI ADAPTABILITATEA 
SISTEMULUI MECATRONIC 
ANALIZAT 

Sistemul mecatronic din figura 2 se compune din 
trei axe de translaţie şi două axe de rotaţie. 

 

Axa 1

Axa 2 

Axa 3 

Axa 4 

Axa 5 

 
 

Fig. 2. Sistemulul mecatronic adaptabil – schema. 
 

Axele 1, 3 şi 4 descriu mişcări de translaţie, iar 
axele 2 şi 5, mişcări de rotaţie. 

Axa de translaţie 3 poate fi montată pe un cadru 
din profile de aluminiu ceea ce facilitează o adaptare 
uşoară a sistemului. Axa 4 de translaţie este montată 
perpendicular pe axa 3 pe care este instalată axa de 
rotatie 5 prin intermediul unei flanşe.  

În figura 3,a am prezentat axele de translaţie 4 – 
3 şi axa de rotaţie 5 pe care se pot adăuga şi monta 
gripare şi sisteme de gripare prin intermediul flanşei, 
precum şi alte dispozitive cu funcţionalităţi diverse. 

Axa 1 de translaţie este montată pe o stand, pe ea 
fiind montată o masă de lucru solidară cu axa de 
rotaţie 2, conform figurii 3,b. 

Prin intermediul flanşei cu care este echipată axa 
de rotaţie 2 se pot monta diverse instrumente care să 
faciliteze adaptarea sistemului mecatronic unei noi 
sarcini de lucru. 

Acest sistem mecatronic poate fi adaptat pentru a 
executa mai multe tipuri de sarcini, datorită sistemu-
lui de axe cu care se realizează poziţionarea. 

a)  

  

b)  

Axa 3 Axa 4 

Axa 5 

Flanşa 

Axa 1 Axa 2 

Flanşa 
 

 
Fig. 3: 

a) axele de translaţie 4 şi 3, axa de rotatie 5; 
b) axa de translatie 1 şi axa de rotatie 2. 

 

De exemplu se poate adapta pentru a executa 
diverse găuri (găuri drepte sau înclinate) ce pot fi 
realizate prin combinarea mişcărilor axelor. Un alt 
exemplu este reprezentat de capacitatea sistemului 
de a fi adaptat pentru a grava pe diferite suprafeţe, 
diverse modele sau texte. 

În industria electronică, prin adăugarea unui gripar 
pe axa 5, sistemul mecatronic se poate adapta pentru 
montarea componentelor pe plăcile electronice sau 
sortarea acestora pe bandă. Acestea sunt doar câteva 
din posibilităţile de adaptare a sistemului mecatronic 
pentru execuţia de diverse sarcini în diverse domenii. 

Acest sistem mecatronic poate fi comandat prin 
intermediul unui automat programabil sau al unui 
calculator industrial, fiecare din aceste două sisteme 
de comandă asigură interacţionarea cu alte sisteme 
prin intermediul protocoalelor de comunicaţie cu 
care sunt echipate, ceea ce face ca adaptarea să fie 
rapidă şi fără probleme. 

Sistemul mecatronic poate fi adaptat din punct de 
vedere mecanic prin repoziţionare echipamentului, 
electronic prin adăugarea de module care să asigure 
executarea noilor comenzi sau soft prin rescrierea 
totală sau parţială a secvenţei de comenzi pentru a 
putea realiza noile sarcini. 
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Adaptabilitatea sistemului mecatronic poate fi 
obţinută prin optimizarea subsistemelor componente 
astfel încât ele să poată fi utilizate şi în cadrul altor 
tipuri de aplicaţii. 

Dezavantajele sistemului constă în incapacitatea 
acestuia de a se adapta, în cazul utilizării pentru a 
executa operaţii de găurire, pentru a prelucra piese 
datorită limitărilor tehnologice a curselor axelor de 
translaţie, a durităţii materialelor prelucrate precum 
şi a vitezei de execuţie, nefiind posibil a menţine 
tactul liniei de fabricaţie. 

3. APLICAŢIILE SISTEMELOR 
MECATRONICE ADAPTIVE 

În figura 4 este prezentat un sistem mecatronic 
adaptiv utilizat pentru controlul etanşietaţii a pieselor, 
produs în cadrul I.N.C.D.M.T.M. (Institutul de Cer-
cetare – Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica 
Măsurării). 

 

 
 

Fig. 4. Robot cu 6 axe de mişcare. 
 

Sistemul se compune din cadrul de susţinere a 
subansamblelor, sistemele de acţionare (cilindri pne-
umatici), senzori de confirmare a efectuării corecte a 
sarcinii şi de prevenţie a accidentelor, sistemul elec-
tric şi electronic format din automatul programabil şi 
afişajul utilizat pentru verificarea stării acestuia şi 
programul secvenţial cu care acesta este programat. 

Sistemul mecatronic permite o adaptare uşoară la 
noile cerinţe de producţie printr-o rearanjare a 
subsistemului mecanic şi a subsistemului de senzori 
astfel încât să corespundă noilor cerinţe de verificare 
reprezentată de varietatea nou apărută a piesei. 

Structura subsistemului electric permite o adapta-
bilitate rapidă la noul tip de piesă apărută, acesta 
fiind modular şi flexibil. 

Automatizare se realizează prin intermediul unui 
automat programabil modular ce permite o adăugare 
rapidă a unor noi elemente prin adăugarea de noi 
module care pot fi de comunicaţie, module de intrări – 
ieşiri etc., nefiind nevoie pentru a schimba întreg 
sistemul de control al echipamentului. 

Adaptivitatea sistemului mecatronic este eviden-
ţiată prin capacitatea acestuia de a prelua date din 
mediul înconjurător şi de a reacţiona la aceşti stimuli 
astfel încât să poată executa sarcina într-un mediu 
protejat. 

Adaptabilitatea sistemului se reflecata prin capa-
citatea acestuia de a fi interconectat şi integrat într-un 
flux de fabricaţie şi modularitatea elementelor ce 
permite schimbarea acestora pentru a rezolva sarcinile 
care apar din necesitatea verificării unor elemente noi. 

Securitatea sistemului este asigurată prin 
intermediul barierelor optice şi a celor doi senzori 
montaţi, unul pe uşa de mentenanţă pentru a nu fi 
deschisă în timpul funcţionarii şi unul în interiorul 
dulapului pentru a semnala când se lucrează în 
interiorul acestuia pentru depănare. 

4. CONCLUZII 

Acest sistem mecatronic a fost optimizat pentru a 
putea executa mai multe operaţii, maximizând zona 
de lucru, fiind echipat cu un dispozitiv de prindere 
(bucşă elastică) pe axa 5 pentru a putea executa 
operaţii de găurire şi frezare şi cu un dispozitiv de 
tipul universal cu care se vor putea prinde piese 
cilindrice pentru prelucrare. 

Adaptabilitatea sistemului mecatronic se poate 
face uşor pentru orice tip de aplicaţie care necesită 
executarea unor operaţii de poziţionare, inscripţio-
nare, sortare etc.  
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