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Rezumat. Metoda ingineriei inverse reprezintă procesul de descoperire a principiilor tehnologice 
ale unui obiect, aparat sau sistem prin analiza structurii acestuia, a funcţiei sau a metodei de 
operare. Această lucrare este centrată pe aplicarea acestui procedeu în sectorul automobilistic. 
Mai exact, metoda este folosită pentru a investiga în scop academic supraalimentatorul cu unde de 
presiune. Acesta este un dispozitiv folosit pentru a creşte eficienţa motoarelor cu ardere internă 
prin supraalimentare, folosit prima oara în 1942. Agregatul prezintă câteva limitări, iar prin 
metoda ingineriei inverse ar putea fi înţelese şi corectate la un viitor prototip. 
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Abstract. Reverse engineering is the process of discovering the technological principles of a 
device, object, or system through analysis of its structure, function, and operation. This paper 
aims on applying the reverse engineering method into automotive sector. More precisely, reverse 
engineering is used to academically investigate the pressure wave supercharger. The pressure 
wave supercharger is a device used to increase the efficiency of the internal combustion engines, 
first used in 1942. It has some limitations and thus reverse engineering these can be better 
understood and corrected to a future prototype. 
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1. INTRODUCERE 

Metoda ingineriei inverse reprezintă procesul de investigare a principiilor tehnologice a unui 
obiect, dispozitiv sau sistem, prin analiza structurii sale, a funcției şi a modului de operare [1]. Adesea 
implica demontarea dispozitivului pentru a analiza o componenta a acestuia în detaliu (obiect, 
componenta electronica, program software, materie biologică, organică sau chimică, etc.), sau pentru 
a crea o replica a piesei respective fără a înțelege modul de funcționare al ei. 

Ingineria inversă are originea în analiza dispozitivelor pentru a investiga avantajele comerciale sau 
militare [2]. Scopul este acela de a afla deciziile de design al produselor finite, cu cunoștințe minime 
suplimentare cu privire la procedurile implicate în producția originală. Aceleași tehnici sunt ulterior 
cercetate pentru aplicarea acestora la sistemele software existente, nu pentru scopuri industriale sau de 
apărare, ci mai degrabă pentru a înlocui documentația incorecta, incompleta, sau indisponibilă [3]. 

Motivațiile ingineriei inverse sunt următoarele: 
• Interfațare. Ingineria inversă poate fi folosita atunci când un sistem ar trebui să se cupleze cu 

un alt sistem și va trebui stabilit modul în care ambele sisteme vor lucra. Aceste cerințe există de 
obicei pentru interoperabilitate. 

• Spionaj militar sau comercial. Aceasta presupune investigarea dușmanului în ceea ce 
privește cele mai recente descoperiri prin furtul sau capturarea unei unităţi prototip și dezmembrarea 
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Fig. 1. Compresor cu unde de presiune. 

acesteia. Acest lucru poate duce la cercetarea și dezvoltarea de produse similare, sau a unor măsuri de 
contracarare mai bune. 

• Îmbunătățirea deficiențelor de documentare. Ingineria inversă poate fi utila atunci când 
documentația unui sistem în ceea ce privește producția, operarea sau întreținerea are limitări și 
designeri originali nu sunt capabili să o îmbunătățească. Ingineria inversă de software poate oferi cele 
mai recente documentații necesare pentru înțelegere şi utilizare. 

• Analiza securității unui produs. Aici, metoda mai sus amintita se folosește pentru a analiza 
modul în care funcționează un produs, investiga specificațiile componentelor sale, estimarea 
costurilor și identificarea potențială a încălcării brevetului. Achiziția datelor sensibile prin ingineria 
inversă aplicata la demontare, analiza şi proiectarea unei componente noi. 

• Corectarea erorilor. Pentru a rezolva sau pentru a îmbunătăți software-ul care nu mai este 
suportat de către creatorii săi. 

• Crearea de duplicate fără licență/neaprobate. 
• Academica, cu scopuri de învățare. Ingineria inversă în scopuri de învățare poate fi folosita 

pentru a înțelege aspectele cheie ale unui design de succes. 
• Inteligență tehnică competitiva. Înțelegerea concurentei, ceea ce aceștia produc, față de ceea 

ce ei spun că produc. 
Lucrarea de fata poate fi încadrată la „academică, cu scopuri de învăţare”. Compresorul cu 

unde de presiune, descris în capitolul următor, prezintă avantaje deosebite, dar şi limitări, care pot fi 
înţelese cu ajutorul acestei metode. 

2. COMPRESORUL CU UNDE DE PRESIUNE 

Compresorul cu unde de presiune este aproape la fel de vechi ca motorul cu ardere interna. 
Câteva serii de investigații teoretice şi experimentale au fost făcute de Kauff (1906), Burghard (1913) 
şi Lebre (1928), dar prima aplicație industriala a compresorului cu unde de presiune a fost făcuta în 
timpul celui de-al doilea război mondial, în 1942, de către Claude Seippel de la compania Brown 
Boveri (azi ABB). Compresorul cu unde de presiune a fost folosit ca un pas final de comprimare a 
unei locomotive cu gaz. 

Acest agregat este compus din 3 componente: partea rece 
(admisia), rotorul, partea calda (evacuarea). În figura 1 este 
prezentat un compresor cu unde de presiune. 

 

Principiul de funcționare. Principiul de funcționare al 
compresorului cu unde de presiune este relativ simplu. Se bazează 
pe următoarea teorie: daca doua fluide sunt puse în contact direct, 
mai întâi are loc egalizarea presiunilor acestora, iar apoi 
amestecarea lor [5]. 

Piesa vitala a compresorului cu unde de presiune este 
rotorul sau. Procesul de comprimare al aerului are loc aici. Acesta 
este construit dintr-un set de celule, numite canale. Pentru ca 
procesul de comprimare sa fie maxim, antrenarea compresorului cu unde de presiune trebuie sa fie 
optima. Fiecare regim al motorului, presupune o diferita viteza de antrenare a rotorului. Viteza optimă 
depinde de turația motorului, sarcina motorului şi condițiile atmosferice [7]. 

În figura 3 este prezentata o schema funcționala a unui motor supraalimentat cu agregat cu unde 
de presiune. în acest caz, compresorul este antrenat de un motor electric. Acest aspect ajuta 
compresorul sa-si găsească turația optima pentru toate regimurile de funcționare ale motorului [5, 6]. 
Un raport clasic, fix, intre motorul cu ardere interna şi compresorul cu unde de presiune presupune 
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Fig. 4. ATOS Compact Scanner [9]. 

acordarea agregatului cu motorul cu ardere interna doar pentru un singur regim, ceea ce nu este 
benefic când motorul rulează la turații şi sarcini parțiale. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Compresor cu unde de presiune, secționat [6]: 
A – carcasa de evacuare; B – carcasa rotorului;  

C – mecanism fix de antrenare; D – carcasa de aer proaspăt; 
1 – admisia aerului în compresor; 2 – evacuarea aerului 

comprimat către motor; 3 – admisia gazelor arse în 
compresor; 4 – evacuarea gazelor arse din compresor. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Schema funcțională a unui motor 
supraalimentat cu agregat cu unde de 

presiune 
 
 

3. CERCETĂRILE EFECTUATE 

Pe măsură ce metoda design-ului pe calculator a devenit mai populara (CAD), metoda energiei 
inverse a devenit de asemenea o soluție atractiva pentru crearea unui model virtual, 3D, al unei piese 
existente, pentru a fi folosita mai apoi în programe de analiza cu element finit, CAM, CAE, sau alte 
programe [4]. Procesul implica măsurarea unui obiect şi apoi construirea acestuia ca model 3D. 
Măsurarea se poate realiza folosind o tehnologie de scanare 3D precum CMM, scanare laser, 
digitazoare cu lumina, sau scanare industriala CT (computer tomography). Rezultatele scanărilor, de 
obicei nor de puncte, sunt slabe din punct de vedere 
geometric, din cauza lipsei suprafeţelor. Scanarea rezultata 
se procesează apoi cu un soft specializat din care rezulta un 
mesh format din triunghiuri, suprafeţe NURBS sau direct 
model CAD. 

Pentru analiza efectuată în această lucrare s-a folosit 
ATOS Compact Scanner (fig. 4). Acesta folosește tehnologie 
optică de ultimă oră, pentru a crea norul de puncte amintit 
mai sus. 
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La compresorul cu unde de presiune, cele mai complicate piese de modelat 3D, sunt carcasele 
de evacuare şi de admisie. Lucrarea prezintă principiul de scanare al carcasei de evacuare. Analog, se 
poate realiza şi pentru carcasa de admisie sau pentru orice alta piesa. în ceea ce privește rotorul şi 
carcasa sa, acestea sunt foarte simplu de modelat 3D, deoarece sunt piese de revoluție, simetrice. 

3.1. Analiza suprafeţelor 

Acest sub-capitol prezintă componentele scanate brut. După conversia norului de puncte în 
poligoane, rezultatul este: 

• carcasa de admisie: 712.413 triunghiuri; 
• carcasa de evacuare: 1.075.116 triunghiuri. 

3.2. Construcția suprafețelor 

După ce punctele au fost convertite în poligoane (de obicei triunghiuri) obiectul scanat are 
nevoie de procesare ulterioara, din cauza unor posibile erori apărute la conversie, gen unghiuri foarte 
ascuțite. în acest stadiu, rezultatul nu poate fi scanat ca piesa 3D. Următorul pas se poate face automat 
sau manual, din programul de control. 

 

 
 

Fig. 5. Contururi generate automat 
(46 detectate şi generate). 

 

 
 

Fig. 6. Patch-uri generate automat 
Aprox. 2200 patch-uri create 

 Programul împarte obiectul în suprafețe mai mici, pentru o procesare mai exacta. De 
asemenea, împărţirea în bucăţi mai mici vine cu avantajul eliminării unor erori. 

După detectarea contururilor, se trece la împărţirea fiecărei regiuni în parte. Acum, fiecare 
contur detectat este format dintr-un număr considerabil de patch-uri (zone mai mici). O serie de 
probleme care pot apărea la discretizare, sunt: 

• intersectări de patch-uri; 
• unghiuri slabe 
• colturi cu unghi foarte mare; 
• deviații de patch-uri. 
Câteva soluții sunt disponibile pentru rezolvarea acestor probleme. Cea mai convenabila ar fi 

aplicarea unei relaxări automate a suprafețelor. Daca după acest procedeu aplicat de 3 ori piesa încă 
prezintă erori la nivelul patch-urilor, acestea trebuiesc corectate manual. 
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Fig. 9. Carcasa de evacuare. 

 
 

Fig. 7. Probleme posibile. Probleme enumerate  
mai sus, 1 şi 2, se găsesc aici. 

 
 

Fig. 8. Construcția grid-urilor. 
Zone roșii: posibile erori. 

 
Următorul pas în construcția 3D prin metoda 

ingineriei inverse este detalierea şi mai mult a piesei. 
Aceasta se face automat, prin împărţirea fiecărui patch în 
zone mai mici. Programul împarte fiecare bucata de patch 
în 9×9. Daca patch-ul este prea mic, atunci programul 
aplica o dimensiune de 6×6 sau chiar 3×3 [8]. 

Daca obiectul nu mai prezintă erori, suprafețele pot 
fi extrase. O piesa formata numai din suprafețe, fără erori, 
este ilustrata în figura 9. 

Figura 9 prezintă carcasa de evacuare într-o formă 
aproape finală. Pentru ca produsul sa fie final, mai 
trebuiesc adăugate câteva detalii de construcție, cum ar fi 
găuri, filete etc. Aceeași procedură se aplica analog şi 
carcasei de admisie. 

4. MODELUL FINAL, CAD 

Carcasele de admisie şi evacuare scanate cu ATOS au fost procesate mai departe în softul de 
modelare 3D (Catia V5), şi apoi salvate în format .stp. Figura 10, prezintă compresorul cu unde de 
presiune într-o forma finală. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Asamblarea finală. 
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5. CONCLUZII 

Metoda ingineriei inverse cu aplicare la supraalimentatoarele cu unde de presiune are 
numeroase beneficii, printre care se număra: 

• înțelegerea principiilor care stau la baza funcționarii agregatului; 
• realizarea unor simulări de curgeri bazate pe geometria rezultata în urma scanării; 
• în cazul în care este descoperita o eroare funcționala majora, aceasta poate fi corectata mai 

ușor; 
• un supraalimentator cu unde de presiune modern se poate dezvolta pe baza celui existent; 
• simularea poate fi făcuta cu mai multe tipuri de materiale aplicate rotorului, pentru a vedea 

performantele acestora; 
Aceasta metodă ne oferă răspunsul şi la următoarele întrebări: 
• Cum a fost construit compresorul cu unde de presiune? 
• Cum funcționează compresorul cu unde de presiune? 
• Care a fost defectul sau major? 
• De ce a ieșit din producție acest supraalimentator? 
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