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REZUMAT. Lucrarea ştiinţifică tratează concepţia, realizarea şi implementarea „Adaptronicii” ca parte a 
tehnologiei cheie pentru viitor pentru know-how-ul sistemelor adaptronice inovatoare mecatronice şi 
integronice şi pentru relevanţa lor în cele mai multe domenii de afaceri. 
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Abstract. The scientific paper focuses on the conception, realization and implementation of „Adaptronics“ as 
part of the key technology for the future for the future, advanced system engineering, industrial and 
commercial applications. 
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1. INTRODUCERE 

Concepţia şi Aplicaţia  Adaptronicii au fost 
posibile  numai datorită dezvoltărilor inovative ale 
Mecatronicii şi Integronicii, acestea devenind vectorul 
tehnologic activ, structural şi aplicativ în majoritatea 
ramurilor industriale şi a produselor şi sistemelor 
hiperinteligente, în scopuri tehnologice de modificare, 
îmbunătăţire şi dezvoltare evolutivă a fabricaţiei 
inteligente cibernetizate. 

De aceea, Adaptronica şi Aplicaţia Adaptronicii, 
urmează ca tehnologie avansată, ca o tehnologie 
inteligentă inovatoare şi multidisciplinară ce reuneşte 
sinergic noutăţile descoperirilor ştiinţifice aferente 
cunoştinţelor fundamentale şi aplicative din ştiinţa 
mectaronicii şi integronicii, din ştiinţa mecanicii in-
teligente structurale, ştiinţa materialelor inteligente, 
ştiinţa arhitecturală inteligentă senzorică şi actua-
torică, ştiinţa măsurării inteligente şi a controlului 
integrat, precum şi din ştiinţa informatică şi infor-
maţională. 

În sinteză, Adaptronica şi Strategia Adaptronicii, 
creează şi formează o importantă platformă inter-
naţională pentru tehnologia cheie pentru viitor, noi 
tehnologii adaptronice active, structural aplicabile în 
dezvoltarea de produse şi sisteme inovatoare, un nou 
mod de operare a schimbării, o nouă construcţie a 
structurilor de orice fel, o nouă abordare de moni-

torizare şi influenţare, o nouă formă de recuperare a 
energiei, o nouă modelare reală de control real în 
timp a fenomenelor şi efectelor lor şi o nouă punere 
în aplicare a produselor şi sistemelor competitive şi 
înalt competitive ca răspuns direct la cerinţele mereu 
în creştere şi în schimbare. 

2. CONCEPŢIA ADAPTRONICII 

2.1. Optimizarea şi adaptivitatea sistemelor  
şi tehnologiilor mecatronice şi integronice 

Prin optimizarea şi adaptivitatea sistemelor şi teh-
nologiilor mecatronice şi integronice se sintetizează 
primul concept de construcţie adaptronică, prin care 
se realizează modelarea şi simularea aplicaţiilor 
parametrizate şi adecvate structurilor şi funcţiilor 
pentru îndeplinirea obiectivelor şi cerinţelor cuanti-
ficabile şi aferente proceselor tuturor problemelor şi 
soluţiilor. 

Prin acest nou concept, variabilele de design sau 
optimizare vor fi determinate în aşa fel încât seturi de 
funcţii obiective sunt minimizate, în timp ce con-
strângerile asupra variabilelor de răspuns ale sistemului 
trebuie să fie satisfăcute. 

Prin variabilele tipice de design sunt exprimate 
proprietăţi  care definesc rigiditatea, prin variabile 
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tipice de control sunt reprezentaţi factori de câştig şi 
proprietăţi specifice sistemului actuator/senzor, în 
timp ce obiectivele sunt legate de masa subsiste-
melor structurale şi de control, de puterea dorită, de 
timpul integral al valorilor de răspuns etc. 

De multe ori se pun constrângeri direct pe vari-
abilele de design, de exemplu acolo unde rigiditatea 
structurală sau forţele structurilor nu trebuie să de-
păşească limitele impuse şi indirect prin intermediul 
constrângerilor, asupra cantităţilor de răspuns, de 
exemplu deplasările sau acceleraţiile la puncte specifi-
ce asupra unei structuri sau limitări asupra frecvenţelor 
proprii.  

În cazul structurilor adaptronice obţinute din punct 
de vedere matematic, cuplarea dintre subsistemele 
mecatronice, integronice şi de control, are loc în una 
din ecuaţiile sistemului, unde continuităţile de 
răspuns sunt determinate în funcţie de variabilele de 
proiectare şi unde acestea sunt reprezentări spaţiale 
în care sunt implicate ecuaţiile de vibraţie şi mişcare. 

2.2  Fuziunea tehnologică şi constructivă 
adaptivă sistemelor mecatronice şi 
integronice pentru deservirea industrială  
şi comercială 

Prin fuziunea tehnologică şi constructivă adaptivă 
sistemelor mecatronice şi integronice se sintetizează 
al doilea concept de construcţie adaptronică, prin 
care se realizează combinaţia sinergică şi asamblată 
a soluţiilor tehnice şi tehnologice din ingineria 
mecanică, electronică şi informatică şi respectiv se 
realizează integrarea materială, structurală şi funcţio-
nală a componentelor şi subsistemelor mecatronice şi 
integronice într-un ansamblu sistemic compact mini-
structural, multifuncţional şi multiadaptiv. 

Prin acest nou concept adaptronic, se construieşte 
un nou compendium mix inter-multidisciplinar al mai 
multor domenii de inginerie şi fabricaţie inteligentă 
ce sprijină revoluţia informatică care a marcat „saltul 
inteligent” de la societatea postindustrializată la 
societatea informaţională. 

Conceptul adaptronic de fuziune tehnologică şi con-
structivă, adaptat sistemelor mecatronice şi integronice 
sintetizează întregul potenţial tehnic, tehnologic, 
funcţional şi decizional integrat în ansamble inteli-
gente şi mereu adaptive noilor condiţii de lucru şi de 
mediu, atât prin autoschimbare sau autoimplementare, 
precum: 

 ansamblul inovator mecatronic şi micro-
mecatronic adaptronic (fig. 1); 

 ansamblul inovator integronic şi micro-inte-
gronic adaptronic (fig. 2); 

 ansamblul inovator mecatronic integronic 
adaptronic adaptiv omului (fig. 3); 

 ansamblul inovator adaptronic (fig. 4); 
 ansamblul inovator Adaptronica (fig. 5). 

În conformitate cu figura 1 menţionată: ansamblul 
inovator mecatronic  şi micro-nanomecatronic adap-
tronic, ca domeniu avansat şi high-tech şi ca inginerie 
inteligentă, fuzionează sinergic şi combinativ struc-
tural / material / tehnic / tehnologic / funcţional şi 
decizional, domeniul avansat al mecatronicii şi micro-
nanomecatronicii cu soluţiile mix-inovatoare adaptive 
constructive şi tehnologice, mecanice, electronice şi 
informatice, hard şi software şi control inteligent; 
această asamblare integratoare utilizează tehnologii 
inovatoare fundamentale de fabricaţie inteligentă, de 
materiale avansate, de sisteme, de micro - nano-
tehnologii, de simulare şi modelare, de procesare 
inteligentă semnal, de control inteligent etc.; rezulta-
tele acestor asamblări adaptronice sunt sistemele şi 
tehnologiile inteligente şi hiperinteligente structurale 
mecatronice adaptronice; aplicaţiile acestor rezultate 
se identifică în ingineriile maşinilor inteligente, 
automobilului inteligent, industrială, mecatronică, 
optică, aerospaţială, militară, robotică, măsurării 
inteligente etc.; aplicaţiile rezultatelor domeniului 
inovator mecatronic şi micro-mecatronic adaptronic – 
sistemele şi tehnologiile structurale şi multifuncţionale 
inteligente şi hiperinteligente mecatronice adaptronice, 
se regăsesc în mediul industrial şi comercial, în 
prezent şi in viitorul societăţii informaţionale. 

În conformitate cu figura 2 menţionată: ansamblul 
inovator integronic şi micro-nanointegronic adaptro-
nic, ca domeniu avansat şi high-tech şi ca inginerie 
inteligentă şi hiperinteligentă, fuzionează sinergic şi 
integratormaterial / structural / tehnic / tehnologic / 
funcţional / coordonator / decizional şi transportor 
informaţional, domeniul high-tech al Integronicii şi 
Micro-Nano Integronicii, cu soluţiile mix-inovative 
adaptive constructive şi tehnologice integrative, meca-
nice, electronice şi informatice inteligente integronice, 
hard şi software integrative, control inteligent integrat 
şi expert şi diagnosticare integrate; această sinergie şi 
integrare utilizează tehnologii inovatoare fundamen-
tale de materiale avansate inteligente, de fabricaţii 
inteligente, de sisteme, de micro-nanotehnologii, de 
simulare, de procesări inteligente, de semnal, de con-
trol inteligent etc.; rezultatele acestei sinergii de 
domenii avansate high-tech sunt sistemele şi tehno-
logiile inteligente şi hiperinteligente structurate şi 
multifuncţionale integronice adaptronice; aplicaţiile 
acestor rezultate se identifică în ingineriile industriale, 
maşinile inteligente, automobilul inteligent, adaptroni-
că, optică, aerospaţială, militară, micro–nanorobotică, 
adaptronică etc.; aplicaţiile rezultatelor domeniului 
inovator integronic şi micro-nanointegronic adap-
tronic – sistemele şi tehnologiile structurale şi 
multifuncţionale inteligente şi hiperinteligente integro-
nice şi micro- nanontegronice adaptronice, se regăsesc 
în mediile industriale şi comerciale, din societatea 
informaţională de acum şi în viitor. 
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Fig. 1. Ansamblul inovator mecatronic  
şi micro-mecatronic adaptronic. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Ansamblul inovator integronic şi micro-integronic adaptronic. 
 

În conformitate cu figura 3 menţionată: ansamblul 
inovator mecatronic integronic adaptronic adaptiv 
omului, ca domeniu high-tech inteligent şi ca 
inginerie avansată inteligentă, fuzionează structural, 
funcţional, decizional şi informaţional, domeniul 
high-tech al produselor mectaronice integronice 
adaptronice adaptive omului cu soluţiile mix – 
inovative constructive şi tehnologice adaptive şi 
soluţiile mix – inovative hard şi software avansate 
adaptive; această fuziune structural – funcţional – 
decizional – informaţională utilizează tehnologiile 
de fabricaţie inteligentă şi micro–nano tehnologiile 
de fabricaţie inteligentă şi materialele inteligente 
avansate şi micro –nano materialele inteligente avan-
sate; rezultatele acestei fuziuni mix sunt produsele şi 
sistemele mecatronice integronice adaptronice adaptive 
omului cu utilizări, implementări şi multiplicări 
industriale în procese de fabricaţie, procesare şi 

comerciale; aplicaţiile acestor rezultate se regăsesc 
în economie, industrie şi societate, cu efecte directe 
asupra vieţii economico – sociale, în prezent şi în 
viitor. 

În conformitate cu figura 4 menţionată: ansamblul 
inovator adaptronic, ca domeniu avansat inteligent şi 
hiperinteligent, ca domeniu high-tech sofisticat şi ca 
ingineria inteligentă şi hiperinteligentă, fuzionează 
sinergic şi combinativ, tehnic şi tehnologic, 
structural şi funcţional, decizional şi informaţional 
domeniul avansat sofisticat al adaptronicii construit 
pe domeniile integratoare ale mecatronicii şi integro-
nicii cu soluţiile mix  – inovative tehnologice şi 
constructive integratoare adaptive, soluţiile mix – 
inovative integronice inteligente adaptive, soluţiile 
mix – inovative mecatronice inteligente adaptive, 
soluţiile mix  - inovative mecanice / electronice şi 
informatice integrative adaptive, soluţiile mix  - 
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inovative integronice inteligente adaptive, soluţiile 
mix  - inovative control inteligent şi integrat adaptiv şi 
soluţiile mix- inovative hard şi software performante 
şi înalt competitive; această fuziune sinergică şi înalt 
combinativ, utilizează tehnologiile fundamentale ale 
adaptronicii, precum tehnologiile de fabricaţie 
inteligentă, mecanică structurală, sistemelor, micro- 
nanotehnologiilor, arhitecturilor senzorice şi actua-
torice, materialelor avansate, procesării semnalelor, 
control inteligent etc.; rezultatele acestei fuziuni 

înalt combinative adaptronice sunt produsele şi siste-
mele structurale şi multifuncţionale inteligente şi 
hiperinteligente adaptronice; aplicaţiile acestor rezulta-
te sunt identificate şi utilizate în ingineriile maşinilor 
inteligente, materialelor avansate inteligente, auto-
mobilului inteligent, medicale, mecanice, mecatronice, 
integronice, optice, comunicaţie, robotice etc.; aceste 
aplicaţii sunt multiple în mediile industriale şi 
comerciale, în prezentul şi în viitorul societăţii infor-
maţionale. 

 

 
 

Fig. 3. Ansamblul inovator mecatronic integronic adaptronic adaptiv omului. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 4. Ansamblul inovator adaptronic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domeniul nou ştiinţific high-tech inteligent şi 

adaptiv, Adaptronica, este definit în conceptul 
autorului, ca o combinaţie şi sinergie a ingineriei 
multitehnologice inovatoare şi multidisciplinare ce 
integrează cunoştinţe noi fundamentale din Mecatro-
nica multistructurală, Integronica multifuncţională, 
Ştiinţa Materialelor avansate inteligente, Arhitectura 
senzorică şi actuatorică, Informatică, Tehnologia 
Măsurării Inteligente şi Controlul inteligent automat 
(fig. 5). 

3. EXEMPLE DE SISTEME 
ADAPTRONICE STRUCTURALE 
REALIZATE IN INCDMTM BUCUREŞTI  

 Sisteme adaptronice flexibile de măsurare in-
teligentă pentru piese turnate integrate în tehno-
logia de fabricaţie a automobilelor inteligente – 
pentru verificarea etanşeităţii carter distribuţie, 
tipurile: H4Bt8o, H4DA49O, H4Bt49o Sulev. 
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Fig. 5 Ansamblul inovator 
adaptronică. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 

Fig. 6. Echipament adaptronic pentru măsurare inteligentă a etanşeităţii la carter distribuţie. 
 

     
 

Fig. 7. Echipament adaptronic pentru măsurare inteligentă pentru verificare etanşeitate la chiulasă. 
 

Unitatea de testare (fig. 6) este o construcţie com-
plexă, monobloc utilizată în verificarea etanşeitătii 
pieselor carter distribuţie. Toate subansamblele 
mobile sunt operate de cilindri pneumatici asistaţi de 
o mulţime de senzori de proximitate. Piesa este 
strânsă pe ambele părţi. Celula ATEQ-este prevăzută 
cu 2 circuite şi realizează ciclul de măsurare după 
fixarea şi strangerea carterului distribuţie. 

 Echipament adaptronic pentru măsurare inte-
ligentă pentru verificare etanşeitate (aer) chiulasă – 
tipuri: H4Bt8°, H4DA49°, H4Bt49°, H4Bt49° Sulev. 
Unitatea de testare (fig. 7) este o construcţie com-
plexă, monobloc utilizată în verificarea etanşeităţii 
pieselor de tip chiulasă. Toate subansamblele mobile 
sunt operate de cilindri pneumatici asistaţi de un lot 
de senzori de proximitate. Piesa este strânsă pe 
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ambele feţe. Celula ATEQ- este prevăzută cu  2 cir-
cuite şi realizează ciclul de măsurare după fixarea şi 
strângerea chiulasei. 

4. CONCLUZIE 

Adaptronica, ca strategie ştiinţifică şi ca ştiinţă 
multi-inter integratoare, este utilizată ca o deschidere 
de avangardă cu posibilităţi noi pentru concepţia, 
construcţia şi implementarea de produse şi sisteme 
inovatoare adaptronice, într-o nouă abordare de 
monitorizare şi cooperare a interacţiunilor complexe 
din lanţul valoric cercetare – inovare – transfer 
tehnologic – aplicare industrială şi comercială. 
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