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REZUMAT. Lucrarea știinţifică prezintă „ingineria adaptronică” în sprijinul dezvoltării competitive a industriei 
inteligente, având la bază noile cunoştinţe tehnice şi tehnologice avansate, integrate în structuri de sisteme şi 
sisteme de sisteme inteligente şi hiperinteligente. 

Cuvinte cheie: adaptronică, sisteme inteligente, tehnologii avansate. 

ABSTRACT. The scientific paper presents “adaptronic engineering” aimed at aiding the competitive 
development of the intelligent industry based on the new advanced technical and technological know-how, 
integrated in structures of systems and systems of intelligent and hyper-intelligent systems. 

Keywords: adaptronic, intelligent systems, advanced technologies. 

1. INTRODUCERE 

ADAPTRONICA descrie în esenţă domeniile 
tehnice şi tehnologice cunoscute la nivel interna-
ţional sub denumirea de sisteme inteligente, structuri 
inteligente, materiale inteligente, și procese inteligente, 
descrie modalitatea uşoară de a construi sisteme şi 
structuri adaptative şi adaptive, cu obiectiv de redu-
cere a resurselor materiale, tehnologice şi energetice, 
pentru implementare şi operare la un minim absolut, 
descrie diferite scenarii aplicative concentrate pe 
modele din natură, încercând să simuleze „funcţiile 
vitale”, şi capacitatea sistemelor biologice de a re-
cunoaşte şi a corecta în mod automat disfuncţiile din 
propria lor structură, caracteristică dorită pentru 
sistemele şi structurile tehnice, mai ales în domeniile 
în care siguranţa este esenţială (ex.: avioane, structuri 
civile etc.), descrie „pilonii ştiinţifici” ai disciplinelor 
implicate şi componentele importante ale structurilor 
şi sistemelor de viitor etc. 

Astfel, „un sistem adaptronic” este caracterizat în 
esenţă de adaptabilitate şi multifuncţionalitate, cu 
scopul de a combina cel mai mare număr posibil de 
aplicaţii şi funcţii specifice „într-un singur element 
şi într-un singur material specific”. 

 

ADAPTRONICA:  
 este ingineria tehnologică inovatoare şi 

multi-interdisciplinară care reuneşte şi integrează 
cunoştinţele noi fundamentale din mecatronica struc-

turală, integronica generativă, ştiinţa şi ingineria 
materialelor, arhitectura actuatorică şi senzorică, pre-
cum şi din tehnologia măsurării şi controlului automat 
şi ingineria informatică. 
 este ştiinţa avansată care facilitează perfor-

manţa înaltă a sistemelor mecatronice, integronice şi 
high-tech dar şi dezvoltarea competitivă de produse 
noi, inovative, regăsind relevanţa celor mai multe 
domenii de afaceri eficiente, 
 este domeniul hiperavansat care comple-

mentează dezvoltările inovative şi potenţialele necesare 
pentru modernizările şi îmbunătăţirile semnificative 
ale tehnologiilor inteligente potrivite şi necesare 
pieţelor naţionale şi internaţionale ale industriilor in-
formatizate şi cibernetizate. 
 este vectorul integrator high-tech pentru in-

dustriile strategice precum industria mecatronică, 
industria aerospaţială, industria automobilelor, tehno-
logiei medicale, tehnologiei de măsură şi control, 
ingineriei măsurării inteligente, ingineriei mecanice şi 
de proces, ingineriei manipulării şi automatizării pro-
ducţiei. 
 este tehnologia cheie pentru viitor devenind 

tot mai mult o platformă internaţională a cunoaşterii 
şi a cunoştinţelor noi şi asigurând dezvoltării şi uti-
lizării de integrarea tehnico-economică a rezultatelor 
de cercetare, dezvoltare şi inovare. 
 este mix-ul de structuri şi produse noi ce 

pot fi utilizate pentru a schimba modul de operare şi 
cerinţele mediului înconjurător. 
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 structura „staţiei de siguranţă” a spaţiului de 
lucru, a echipamentului / sistemului adaptronic; 
 structura „saniei mecanice mobile”, pentru 

bazarea, poziţionarea şi transportul piesei de măsurat; 
 structura software a procesului de măsurare şi 

marcare a piesei de măsurat; 
 structura „arhitecturii senzoriale” de evaluare şi 

monitorizare a piesei de măsurat; 
Această structură complexă a echipamentului / sis-

temului adaptronic, asigură şi adaptarea lui la geo-
metria piesei de măsurat, astfel, că se asigură selectarea 
„elementelor de etanşare” a alezajelor piesei de 
măsurat în funcţie de „geometria reală” a piesei de 
măsurat, după care urmează procesul de măsurare 
propriu-zis. 

După realizarea măsurării şi marcării piesei măsu-
rate, urmează evacuarea piesei şi alimentarea cu 
cealaltă piesă de măsurat a cărei geometrie este diferită 
de piesa care a fost măsurată, pentru care se 
selectează „alte elemente de etanşare” a alezajelor 
piesei de măsurat şi corespunzătoare noii geometrii a 
piesei, urmând procesul de măsurare şi marcare al 
acestei piese de măsurat. 

Procesul de măsurare, continuă, pe acelaşi echi-
pament / sistem adaptronic, cu altă piesă de măsurat 
cu altă geometrie de dispunere a alezajelor, care este 
măsurată şi marcată. 

Echipamentul / sistemul adaptronic menţionat, 
poate realiza măsurări şi marcări până la patru piese  

de măsurat, (H4Bt8o, H4DA49o, H4Bt49o, H4DAt8o), 
toate cu geometrii variabile ale alezajelor şi care 
aparţin aceleaşi familii de piese. 

4. CONCLUZII 

În condiţiile şi criteriile ingineriei adaptronice, de 
abordare de soluţii constructive inovative adaptive 
impuse de noile metode, tehnici şi instrumente adaptro-
nice şi de noile cerinţe ale proceselor de fabricaţie şi 
de operare tehnologică, se pot concepe, realiza şi 
implementa noi produse inovative adaptronice – 
echipamente şi sisteme inteligente mecatronice 
integronice adaptronice, destinate industriilor high-
tech, printre care industria automobilului inteligent, 
industria controlului inteligent integrat, industria mili-
tară, industria mecatronică, integronică şi robotică, 
industria medicală etc.  
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