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REZUMAT 
Evoluţia tehnicii şi tehnologiei a determinat apariţia şi dezvoltarea de noi sisteme eterogene şi complexe din punct de vedere disciplinar 
şi funcţional, care integrează într-o manieră sinergetică cel puţin trei  subsisteme (electronic, mecanic şi software) şi care definesc 
domeniul sistemelor mecatronice, respectiv al mecatronicii. Prin capabilităţile lor funcţionale, sistemele mecatronice presupun un 
consum specific de energie şi de resurse, astfel încât calitatea acestora trebuie definită şi din această perspectivă. Având în vedere 
larga utilizare a sistemelor mecatronice (de la roboţii industriali, autoturismele moderne, sistemele de transport etc. până la 
microsisteme şi microroboţi), se impun definirea şi dezvoltarea cadrului de analiză şi de rezolvare transdisciplinară a problemei 
specifice a calităţii consumului de energie şi de resurse în contextul dezvoltării ascendente şi continue a domeniului mecatronicii. 
Din această perspectivă, în lucrarea propusă se va defini conceptul calităţii consumului de energie şi de resurse în sistemele 
mecatronice şi se va dezvolta modelul transdisciplinar de analiză şi de sinteză a acestuia. 
 
ABSTRACT 
The sciences and technologies evolution determined the development of new complex and heterogeneous systems that synergistically 
integrate at least three types of subsystems (electronic, mechanical and software), and that define the field of mechatronic systems, 
respectively of mechatronics. Through their functional capabilities the mechatronic systems are characterized by a specific consume 
of energy and resources, such that their quality must be considered from this point of view too. Taking into account the large scale 
of using mechatronic systems (from industrial robots to modern transport systems, and microsystems and microrobots) becomes 
necessary to define and develop the transdisciplinary framework for analysis and solution of the quality of energy and resources 
consumes, in the context of increasing and continuous development of the mechatronic field. From this point of view, in the 
proposed paper will be defined the concept of the quality of energy and resources consumes will be defined, and the corresponding 
analysis and synthesis transdisciplinary model will be developed. 
 

1. INTRODUCERE 

Dezvoltarea complexităţii şi eterogenităţii funcţionale 
a sistemelor tehnice a determinat apariţia şi evoluţia do-
meniului tehnic şi ştiinţific al mecatronicii şi, respectiv, 
al sistemelor mecatronice. Aceste tipuri de sisteme se 
caracterizează prin capabilităţile lor de a prelua semnale 
din mediu, de a le procesa raţional şi/sau inteligent şi de 
a acţiona în consecinţă asupra mediului şi/sau în mediu 
prin forţe şi/sau deplasări. 

Cadrul de dezvoltare astfel rezultat evidenţiază unele 
aspecte: 

 un grad înalt de eterogenitate structurală şi func-
ţională; 

 necesitatea integrării mai multor domenii tehnice 
şi ştiinţifice în realizarea sistemelor mecatronice, 

domeniile necesare fiind: electronica, mecanica şi 
software-ul; 

 domeniile integrate sunt determinate de specificarea 
funcţiei, respectiv a scopului sistemului mecatronic, 
astfel încât proiectarea sistemelor mecatronice 
poate considera de asemenea optica, hidraulica, 
pneumatica etc.; 

 sistemele mecatronice prezintă autonomie în acţiu-
nile lor în mediu şi interacţionează cu factorul uman 
la nivelul intelectual al comunicării şi integrării; 

 dispare clasificarea prin importanţă a domeniilor 
omogene integrate sinergetic, astfel încât toate dome-
niile devin la fel de critice în existenţa funcţională a 
sistemului. 

În acest context se impune ca perspectiva tehnică şi 
ştiinţifică de abordare a problematicii să se orienteze în 
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sensul transdisciplinar, al integrării sinergetice prin con-
lucrare, colaborare, comunicare, organizare şi structurare. 

Având în vedere această orientare se impune conside-
rarea problematicii specifice proiectării, implementării şi 
utilizării sistemelor mecatronice privind consumul de 
energie şi de resurse. 

2. IDENTIFICAREA PROBLEMEI CONSU-
MULUI DE RESURSE ŞI DE ENERGIE  
ÎN SISTEMELE MECATRONICE 

Din punct de vedere structural, sistemele mecatronice 
integrează sinergetic următoarele tipuri de subsisteme 
omogene sau cvasiomogene: 

 sistemul mecanic pentru realizarea interacţiunilor 
cu mediul la nivelul forţelor şi/sau deplasărilor; 

 sistemul electronic pentru realizarea funcţiilor de 
suport  al procesării semnalelor, de calcul, de con-
trol şi de comandă; 

 sistemul software pentru realizarea funcţiilor de 
decizie raţională sau inteligentă privind realizarea 
acţiunilor de natură mecanică asupra mediului 
sau în acesta, în conformitate cu scopul imple-
mentat; 

 factorul uman, care are atât rol conceptual în dez-
voltarea, proiectarea şi implementarea sistemelor 
mecatronice, cât şi în utilizarea acestora; 

 mediul, care determină modul de funcţionare globală 
a sistemului mecatronic şi care este influenţat, la rân-
dul său, de către sistem în sens pozitiv sau negativ. 

Astfel, contextul mecatronic se structurează ca în 
figura 1, în care se evidenţiază, prin componentele sale 
( , , , , ; , , ,j kP j u w e m k n w m e− = = ), mulţimea informa-
ţională P prin care se obţine integrarea sinergetică a 
contextului. Această mulţime informaţională  este deter-
minată de relaţia: 

  { , , , ; , , , }−= = =j kP P j u w e m k n w m e , (1) 

care are proprietatea că nerealizarea subfuncţiilor cores-
punzătoare oricăruia dintre sistemele integrate conduce 
la nerealizarea / dispariţia contextului mecatronic şi, 
implicit, la nefuncţionarea sistemului mecatronic. 

Având în vedere interacţiunile integrării sinergetice 
evidenţiate la nivelul informaţional, rezultă că implemen-
tarea acestui nivel în dezvoltarea efectivă a sistemelor 
mecatronice se realizează prin: 

 fluxuri energetice; 
 fluxuri materiale, 
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Fig. 1. Contextul mecatronic determinat de integrarea sinergetică: 
, , , ; , , ,,j kP j u e w m k n w m e− = =  – funcţii informaţionale de integrare sinergetică. 
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astfel încât acestea determină şi fluxurile specifice con-
sumului de resurse şi de energie, după cum urmează: 

a) consumuri de resurse: 
– materiale directe şi induse, în cadrul funcţiilor 

informaţionale: u nP − , m nP − , e nP − , w nP − ; 
– umane, în cadrul funcţiilor informaţionale: 

u eP − , u mP − , u wP − , u nP − ; 
b) consumuri energetice realizate la nivelul întregii 

mulţimi informaţionale a cărei construire efectivă 
se bazează în pondere semnificativă pe fluxurile 
energetice (semnale electrice, prelucrare electrică 
a informaţiei, consum energetic biologic, semnale 
mecanice etc.). 

Din perspectiva evidenţiată, care poate fi generali-
zată pentru toate sistemele tehnice, rezultă observaţia 
bine cunoscută, conform căreia în activitatea tehnică 
actuală fluxurile energetice şi de consum sunt orientate 
dinspre mediu (ca sursă) către structurile şi contextele 
artificiale create (consumatoare) într-o relaţie de forma: 

  
Mediu Sistem

Context
tehnic

Sursă Consumator

fluxuri energetice şi
de resurse

                             

⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯

↓ ↓

⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯

, (2) 

fără evidenţierea capabilităţilor sursei de a continua să 
asigure fluxurile cerute. 

Reconsiderând relaţia (2) din perspectiva tempora-
lităţii interacţiunilor, aceasta devine: 

  

Mediu( ) Sistem
Context

 tehnic ( )

Sursă ( ) Consumator( )( )

t t

t t

Q t

t

t

~( )

( )

← →⎯⎯

↓ ↓

⎯ →⎯⎯

↑ ← ⎯⎯⎯ ↓

Φ

Ψ

, (3) 

unde: ( )tΦ  reprezintă fluxurile temporale de resurse şi 
energie; 

( )tΨ  – efectele consumului temporal asupra ca-
pabilităţilor sursei în regim dinamic; 

( )Q t%  – alte interacţiuni mediu–sistem/context tehnic 
care influenţează relaţia Sursă (t) – Consu-
mator (t) în regim dinamic. 

Relaţiile (2) şi (3) reprezintă cadrul de identificare al 
problemei consumului de energie şi resurse în dezvol-
tarea sistemelor mecatronice. 

În aceste condiţii se introduce conceptul de calitate a 
consumului de energie şi resurse în sistemele meca-
tronice. 

Definiţia 1. Calitatea consumului de energie şi re-
surse a unui sistem mecatronic reprezintă capabilitatea 

acestuia de a-şi realiza funcţiile pe durata de exploatare 
corespunzătoare, în contextul determinat de următoarele 
cerinţe minimale: 

 funcţiile efectuate sunt eficiente, eficace şi ne-
cesare, în mod real, la nivelul mediului şi/sau 
utilizatorului; 

 nu determină influenţe negative semnificative sau 
mutaţii negative asupra mediului şi utilizatorului; 

 consumul energetic este total, fără reziduuri 
(energetice, radiative, materiale etc.); 

 structura materială a sistemului mecatronic este 
proiectată astfel încât să fie reciclabilă sau re-
utilizabilă. 

Definiţia propusă mai sus este aplicabilă oricărui 
sistem tehnic şi evidenţiază faptul că realizarea calităţiii 
consumului de energie şi resurse este determinată 
începând cu stabilirea necesităţilor reale privind func-
ţiile realizate. 

3. ANALIZA TRANSDISCIPLINARĂ A CON-
SUMULUI DE ENERGIE ŞI RESURSE ÎN 
CONTEXTUL MECATRONIC 

Modelarea şi analiza transdisciplinară a consumului 
de energie şi resurse presupun adoptarea conceptului de 
nivel de realitate care, conform [1], reprezintă ansam-
blul de sisteme care respectă o anumită mulţime de legi 
generale. 

În acest sens, pentru problema considerată se de-
termină următoarele niveluri de realitate: R1 – nivelul 
de realitate uman; R2 – nivelul de realitate natural; R3 –
nivelul de realitate artificial. 

Din punctul de vedere al consumului de energie şi 
resurse, se impune detalierea structurii acestora prin 
considerarea conceptului de subnivel de realitate [2]. 

Definiţia 2. Un subnivel de realitate sau un subnivel 
prin clasificare reprezintă proiecţia de reprezentare a 
unui nivel de realitate din perspectiva unui anumit tip 
de fenomene. 

Astfel se identifică, pentru problema consumului de 
energie şi resurse în sistemele mecatronice, sub-
nivelurile de realitate prezentate în tabelul 1. 

Recombinând subnivelurile de realitate determinate 
mai sus, se pot stabili nivelurile de realitate ale pro-
iectării consumului de energie şi de resurse în sistemele 
mecatronice, conform tabelului 2. 

Tabelul 2 reprezintă cadrul de analiză şi sinteză a 
calităţii consumului de energie şi resurse pentru siste-
mele mecatronice, evidenţiind o serie de aspecte. 

• Problema consumului trebuie rezolvată prin consi-
derarea tuturor nivelurilor de realitate determinate. 
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Tabelul 1. Identificarea subnivelurilor de realitate pentru consumul de energie şi resurse în sistemele mecatronice 

Nivelurile de realitate Subnivelurile de realitate 
R1 Nivelul de realitate uman S1–1 Producător 

  S1–2 Utilizatori individuali 
  S1–3 Societate 

R2 Mediul natural S2–1 Furnizor de energie şi resurse materiale 
  S2–2 Recipient al efectelor materiale şi energetice ale acţiunilor 

umane şi artificiale 
R3 Nivelul de realitate artificial S3–1 Consum tehnologic 

  S3–2 Consum de funcţionare / utilizare 
 
Tabelul 2. Determinarea prin recombinare a nivelurilor de realitate pentru problema consumului de energie şi resurse 

W1 Nivelul de realitate client = (S1–2 ∪ S2–2 ∪ S3–2) 
Caracteristici: necesităţi şi cerinţe individuale; caracteristici psiho-biologice; imagine şi statut social; siguranţă; posibilităţi 

economice; cultură; educaţie; perceperea mediului este individualizată şi instanţiată pe perioade mici de timp etc. 
W2 Nivelul de realitate social = (S1–3 ∪ S2–1 ∪ S2–2 ∪ S3–1 ∪ S3–2) 

Caracteristici: necesităţi şi cerinţe sociale; reguli comportamentale; legislaţie; educaţie socială; perceperea mediului pe termen 
mediu şi lung în raport cu întreţinerea şi continuitatea existenţei societăţii etc. 

W3 Nivelul de realitate al mediului natural = R2 
Caracteristici: fenomene şi procese critice pentru existenţa umană; evoluţie; capabilităţi limitate pentru un acelaşi tip de resurse 

şi energie etc. 
W4 Nivelul de realitate al realizării sistemelor = (S1–1 ∪ S2–1 ∪ S2–2 ∪ S3–1) 

Caracteristici: minimizarea costurilor; maximizarea profitului; imagine; concurenţă; competitivitate; perceperea mediului individuali-
zată la nivel de organizaţie şi instanţiată pe perioade scurte de timp în raport cu evoluţia socială şi naturală etc. 

 
• Legea non-contradicţiei se aplică pentru un 

acelaşi nivel de realitate. În procesul de integrare 
se urmăreşte satisfacerea cerinţelor sau necesi-
tăţilor opuse din niveluri de realitate diferite prin 
găsirea unui element terţ inclus (TI) care înde-
plineşte simultan condiţiile impuse. Acest element 
poate fi: o soluţie tehnică sau ştiinţifică, un proces 
de educare sau de schimbare a mentalităţilor, o 
mutaţie etc. şi se bazează pe cercetarea fundamen-
tală şi aplicativă. 

• În situaţiile în care elementul terţ inclus nu 
poate fi determinat, cazul rămâne o problemă de 
cercetare, dar până la soluţionare se aplică gra-
dele de prioritate ale nivelurilor de realitate, de 
exemplu, o asemenea clasificare fiind conformă 
relaţiei: 

 
s c ă d e r e a    p r i o r i t ă ţ i i

W3 > W2 > W1 >W4

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
. (4) 

Adoptarea cadrului transdisciplinar propus se con-
stituie ca fundament al generării de noi metodologii şi 
tehnici de proiectare a sistemelor mecatronice şi a 
celor tehnice, în general, într-un context nou al 
perceperii globale a realităţii prin toate nivelurile sale 
de realitate şi a interacţiunilor dintre ele. 

4. CONCLUZII 

Dezvoltarea crescândă şi rapidă a producţiei şi 
utilizării sistemelor tehnice şi, în prezent şi perspectivă, 
în pondere din ce în ce mai mare, a sistemelor 
mecatronice impune considerarea problemei consumu-
lui de energie şi de resurse. 

În acest sens, în prezenta lucrare s-a introdus 
conceptul de calitate a consumului de energie şi resurse 
şi s-a dezvoltat contextul de analiză şi sinteză trans-
disciplinară a calităţii acestui tip de consum. 

Cadrul determinat se propune, în continuare, ca un 
fundament pentru dezvoltarea sistemelor mecatronice şi a 
celor tehnice, în general, prin considerarea aspectelor 
energetice şi a resurselor consumate dintr-o perspectivă 
multiplă şi integratoare care are în vedere toate faţetele 
realităţii. 
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