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REZUMAT. Din perspectivă istorică, se poate observa influența majoră a instrumentelor de calcul asupra dezvoltării 
științifice și tehnologice. De la tabelele matematice și rigla de calcul am trecut într-un timp istoric scurt la calculator 
electronic și la computer. Dezvoltarea pe orizontală dar și pe verticală a dus la o creștere nemaiîntâlnită a puterii de 
calcul. Operațiile repetitive au fost preluate de calculatoare, fapt care a micșorat constrângerile asupra creativității 
oamenilor. În aceste condiții, calculatorul este folosit pentru a rezolva probleme dificile din inginerie fie prin abordări 
așa-zis clasice, fie prin abordări creative, originale în care se încadrează și modelarea hibridă. Folosind calculatorul 
ca principal mijloc de rezolvare a problemelor, abordările analitice din inginerie pot fi reinventate, înnobilate și 
incluse în elita metodelor folosite în strategia de rezolvare a problemelor de mare complexitate – modelarea 
hibridă. În contextul tehnologic actual trebuie remarcat efortul făcut de mari companii din IT în conceperea de soluții 
comerciale pentru inginerie, efort care însă nu este direcționat către regândirea profundă a conceptelor de bază din 
perspectiva digitalizării acestora și a sinergiei rezultate.  

Cuvinte cheie: modelare hibrida, digitalizare, software original, creativitate  

ABSTRACT. From an historical perspective, one can observe the major influence of the computing tools on scientific 
and technological development. From the mathematical tables and the slide ruler we passed in a short historical 
time to the calculator and the computer. The horizontally but also vertically development led to an unprecedented 
increase in computing power. Repetitive operations were taken over by computers, which reduced the constraints 
on people's creativity. Under these conditions, the computer is used to solve difficult engineering problems, either by 
so-called classical approaches, or by creative, original approaches that also include hybrid modeling. Using the 
computer as the main instrument of solving problems, analytical approaches in engineering can be reinvented, 
ennobled and included in the elite of the methods used in the strategy of solving highly complex problems - hybrid 
modeling. In the current technological context, it should be noted the effort made by large IT companies in designing 
commercial solutions for engineering, which, however, does not go into the depth of rethinking the basic concepts 
from the perspective of their digitization and of the resulting synergy.    

Keywords: hybrid modeling, digitalization, original software, creativity    

1. INTRODUCERE 

Dezvoltarea și răspândirea pe scară largă a 
calculatoarelor reprezintă o tendință evidentă în ultimii 

30 de ani. Dezvoltarea pe verticală a dus la apariția 
unor tehnologii exotice, greu de imaginat în perioada în 

care am învățat primele noțiuni de programarea 
calculatoarelor, folosind cartele pe sisteme FELIX C-

256. Dezvoltarea pe orizontală a dus la o larga 
răspândire a acestora, atât prin manufacturarea unui 

mare număr de computere cat  și datorită succesiunii 
relativ rapide a generațiilor de calculatoare prin  

redistribuirea versiunilor mai vechi către un public tot 

mai divers. Însă progresul nu a însemnat numai 
răspândirea calculatoarelor ci și a componentelor 

(hardware și software) a funcționalităților sale 
(comunicații, controlul proceselor, instrumente 

specializate de analiză), ceea ce a condus la un progres 
tehnologic global, adică în toate ramurile ingineriei. 

Profesorii remarcabili care ne-au educat în facultate ne-

au oferit câteva repere privind progresul tehnic, 
transferul tehnologic între ramuri ale ingineriei și 

așteptările în ceea ce privește progresul în  ingineria 
mecanică, cu precădere în industria autovehiculelor, 

din perspectiva unei  comparații cu progresul din 
domeniul ingineriei calculatoarelor în care numărul de 

tranzistori dintr-un procesor a crescut foarte mult într-o 
perioadă istorică relativ scurtă.  

2. REPERE ALE PROGRESULUI DIN 
PERSPECTIVA PRAXIS-ULUI ÎN 
DOMENIUL AUTOVEHICULELOR DIN 
INGINERIA MECANICĂ 

Așa cum ni se spunea în facultate, transferul 
tehnic și tehnologic cel mai dinamic se desfășura din 
domeniul aeronauticii către domeniul industriei 
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autovehiculelor, dar și către construcția de nave 
maritime.  

Până în 1990 cele mai avansate sisteme de 

producție din România se bazau pe mecanizare pe 

scară largă la uzina Oltcit SA iar la nivel mondial în 

Japonia existau deja roboți care fabricau roboți. 

Semifabricatele folosite de Oltcit necesitau toleranțe 

mici, în caz contrar elemente ale lanțului de 

producție având de suferit. De exemplu tabla cu 

grosime care varia peste o anumită limită distrugea 

presele folosite pentru fabricarea componentelor 

caroseriei iar grosimi mici ale unor zone dintre 

suprafețele utile ale discului de frână spate 

produceau vibrații mari la prelucrarea mecanică prin 

așchiere și duceau la ruperea sculelor așchietoare. 

Practic, un sistem modern de producție necesita o 

integrare pe verticală a industriei adiacente din 

punctul de vedere al modernității și preciziei. 

Urmărind evoluția domeniului auto din per-

spectivă practică, în ultimii 30 de ani pot fi remarcate 

transformări importante, majoritatea având ca vector 

de progres electronica aplicată sau, dintr-o 

perspectivă mai generală, procesul de digitalizare.  

Folosirea pe scară largă a roboților și a celulelor de 

producție este cunoscută, acestea generând o 

flexibilitate superioară a producției. 

Din perspectiva exploatării, digitalizarea a avut 

efecte benefice asupra controlului proceselor din 

autovehicul, de exemplu din motorul cu ardere internă 

unde trebuia mărită eficiența și minimizată emisia de 

noxe, asistarea procesului de frânare și altele. Aceste 

facilități necesitau senzori performanți și fiabili, dar și 

sisteme de prelucrare automată a datelor primite. În 

acest fel s-a ajuns la folosirea unui calculator dedicat, 

cu multiple funcționalități. În mod evident și procesul 

de diagnosticare s-a modificat, necesitând instrumente 

specializate, eventual conectate într-o rețea, prețurile 

mari ale acestora eliminând treptat de pe piață micii 

întreprinzători. 

În plus, datele culese în timpul diagnosticării, 

reviziei și reparațiilor sunt depuse într-un dosar 

digital care însoțește autovehiculului respectiv pe 

întreaga sa durată de viață. Producătorul urmărește 

aceste informații pe care le folosește ca feedback 

pentru concepție-proiectare-producție. Tot în directia 

reducerii timpilor de constatare a neconformităților 

care apar în funcționare a fost benefic progresul în 

tehnologiile de comunicare care permit realizarea 

unui canal direct de informare a unității de service 

cu privire la posibilile defecțiuni transmise de 

computerul automobilului în urma autoevaluării 

permanente a stării tehnice de funcționare pentru 

principalele sisteme: de frânare, de alimentare cu 

energie electrică sau combustibil. 

Creșterea gradului de conștiență referitor la 

resursele planetare limitate a condus la norme 

ecologice considerate drastice la început, însă firești 

din perspectiva conceptelor de dezvoltare durabilă. 

Și în această direcție digitalizarea a oferit un suport 

substanțial, împreună cu transferul tehnologic din 

alte industrii, de exemplu din domeniul aero-

spațial.  

Mutațiile conceptuale au promovat ideea de 

‘serviciu’ oferit consumatorului. Astfel, conform 

previziunilor, oamenii nu vor mai cumpăra un drept 

de proprietate, ci un serviciu care le este asigurat. În 

acest fel a apărut ideea de “software as a service” 

dar și cea de a cumpăra servicii de transport, la 

început prin “car sharing” dar și prin furnizorii de 

servicii de mobilitate eco ce oferă trotinete electrice. 

Aceste exemple practice produc mutații profunde în 

concepția publicului, implicit în modalitatea în care 

își vor ierarhiza valorile, necesitățile și achizițiile.  

Showroom-ul virtual este o cerință standard în 

anumite companii care fabrică autovehicule, durata 

de implementare a acestora fiind așteptată în 

următoarea decadă. Acest concept nou de vânzare va 

folosi experiența de cumpărare online a clienților, 

care a evoluat și s-a extins foarte mult de la apariția 

primelor magazine online. 

Toate aceste transformări se bazează pe 

necesitatea unor comunicații facile între diferite 

entități: consumatori, mijloace de transport, unități 

de suport, companii de transport și producători.  

Pentru a concluziona această secțiune, trebuie 

observat faptul că digitalizarea a produs o schimbare 

multidimensională de paradigmă și că această 

schimbare este în desfășurare accelerată. 

3. MUTAȚII LA NIVEL CONCEPTUAL 

PRODUSE DE MODELAREA BAZATĂ 

PE FOLOSIREA CALCULATORULUI 

Folosirea calculatorului în rezolvarea proble-

melor de inginerie are un lung și onorabil istoric, 

dintre lucrările autorilor vizionari amintind [1÷15]. 

În automatizarea calculelor analitice pe baza 

ipotezelor din Rezistența Materialelor pot fi amintite 

lucrările [3], [14] și [16], iar precizia superioară pe 

care ar putea să o ofere folosirea unui calculator în 

astfel de calcule în comparație cu instrumentele de 

calcul din acea perioadă istorică este remarcată în 

lucrările [1] și [2]. Aspecte conceptuale noi apar în 

lucrarea [3], însă, în general, modelele din aceste 

lucrări rămân analitice, fără componente numerice la 

nivelul definirii problemei și uneori nici la nivel de 

solver.  

Calculatorul a fost folosit nu numai pentru 

modele analitice, ci și pentru  

• automatizarea calculelor metodelor numerice 

generale, [5], [7], [8], [9];  
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• metodelor numerice dedicate ingineriei, funda-

mentate teoretic pe metoda elementelor finite, [6], 

[10], [11], [12], [15]; 

• modelării geometriei, adică modelarea 

analitică a domeniilor de calcul, [13];  

• prelucrării datelor experimentale, [4].   

Abordarea sistematică a acestor probleme cu 

ajutorul calculatorului a adus experiența necesară 

identificării atât a unor concepte specifice, dar și a 

unor metode generale de soluționare, cu in-

strumentele software originale respective. Astfel, un 

prim proiect software a fost dedicat procesării 

matricelor ca fișiere, bibliotecă de programe care și-

a demonstrat pe deplin utilitatea într-o multitudine 

de domenii și de proiecte, [17]. 

Conceptele și bunele practici rezultate din 

rezolvarea unei game largi de probleme constau din 

următoarele contribuții originale în care calculatorul 

este principalul instrument de calcul, [18]: 

• Definirea domeniilor de calcul în problemele 

de calcul structural folosind o algebră booleană care 

operează cu entități geometrice simple ca formă 

(dreptunghi, cerc, triunghi) și operații de adăugare și 

de extragere pe baza unui semn asociat acestora; 

• Redefinirea entităților ‘simple’ ca entități 

geometrice de formă generală, însă pentru care există 

relații directe de calcul ale mărimilor geometrice 

caracteristice; 

• Redefinirea entităților ‘simple’ ca entități defi-

nite algoritmic pentru care mărimile geometrice sunt 

calculate numeric; 

• Definirea numerică a caracteristicilor geome-

trice ale secțiunilor, concept nou care înlocuiește 

definițiile clasice cu definirea unei singure mărimi 

parametrizate, generale, totuși calculul urmând a fi 

efectuat individual, prin particularizare, pentru fiecare 

caracteristică geometrică în parte; 

• Determinarea punctelor dintr-o secțiune trans-

versală a unei bare în care apar valori semnificative 

ale tensiunilor și calculul acestora; 

• Structurarea optimă a datelor, aceasta implicând 

conceperea tipurilor de structuri de date care pot oferi 

flexibilitatea maximă, cu scopul de a fi folosite în 

toate tipurile de modele teoretice (analitice și 

numerice) asistate de calculator ale unui model; 

• Conceperea de teste de ipoteză și de modele 

asistate de calculator care extind domeniul de aplicare 

al fundamentelor analitice ‘clasice’, modele care au și 

componente numerice (bare de mare flexibilitate, 

factori de formă la calculul deplasărilor prin metode 

energetice etc.); 

• Transformarea unor metode grafo-analitice din 

domeniul experimental în metode analitico-numerice 

sau în metode algoritmice asistate de calculator 

(fotoelasticimetrie, tensometrie electrică rezistivă, 

prelucrarea datelor experimentale); 

• Folosirea principiilor numerice de definire a 

unei probleme în generarea de concepte noi de 

rezolvare a problemelor complexe în care metodele 

analitice fie reprezintă aproximația inițială, fie 

reprezintă metoda principală de calcul (algoritmul 

general de soluționare a problemelor inițial definit de 

Herbert Alexander Simon, metoda contracției 

succesive a spațiului de căutare a soluțiilor etc.);  

• Integrarea informațiilor provenite din studii 

teoretice și experimentale într-un nivel superior de 

înțelegere, metanivel specific modelelor hibride 

(format din componente atipice), strategie de 

modelare aplicabilă în orice domeniu al ingineriei și 

economiei. 

Dintre direcțiile de dezvoltare științifică identi-

ficate în [17] pot fi amintite: 

• identificarea modelelor repetitive din ramuri 

științifice și domenii inginerești distincte; 

• abordări noi bazate pe algoritmi metaeuristici 

inspirați de inteligența de grup; 

• conceperea de noi metode de calcul automat și 

de noi metode de vizualizare bazate pe  abordări 

matematice originale și pe cele mai recente realizări 

din IT; 

• crearea de laboratoare pentru studii experi-

mentale cu acces de la distanță. 

Se observă nu numai creșterea gradului de 

complexitate al instrumentelor software clasice, dar și 

integrarea funcționalităților distincte ale acestora în 

aplicații de complexitate superioară, care oferă soluții 

complete: proiectare, calcul (cu elemente finite), 

manufacturare, management de proiect, evidența 

resurselor, managementul documentației tehnice pe 

întreaga durată de viață a unui produs. 

4. PROIECTE SOFTWARE CE VIZEAZĂ 

INGINERIA ȘI CARE URMEAZĂ SĂ 

FIE LANSATE ANUL VIITOR 

Trebuie remarcată preocuparea marilor companii 

de software de a ajuta la soluționarea problemelor 

din inginerie, sau cel puțin de a fi un ‘adjuvant’ în 

rezolvarea acestora. 

În referința [19] sunt prezentate direcții de cer-

cetare din cadrul firmei IBM în cadrul programului 

“2021 Great Minds student internships”. Cercetarea 

este organizată pe laboratoare, fiind menționate 

“Africa Lab in Johannesburg”, “Africa Lab in 

Nairobi” și “Europe Lab in Zurich”, pentru fiecare 

dintre acestea fiind dată o listă de teme. 

Toate temele sunt interesante, însă pot fi remar-

cate temele relaționate cu ingineria structurală și cu 

ingineria materialelor și care urmează a se desfășura 

în Germania. 
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Proiectul cu codul de referință Z-2021-07 

propune tema “Inteligență Artificială pentru aplicații 

în domeniul ingineriei civile”. Astfel, citez 

“infrastructura care îmbătrânește și se deteriorează 

(poduri, tunele etc.) reprezintă o problemă pentru 

companiile din întreaga lume. În condițiile creșterii 

prețului pentru inspecții fizice și mentenanță 

continuă, aceste companii au nevoie de o metodă 

superioară de a-și administra infrastructura. Într-

adevăr, o evaluare imprecisă arată că cincizeci de 

miliarde de dolari și două miliarde de ore de 

laborator de inginerie civilă sunt consumate anual 

pentru monitorizarea defectelor care apar la poduri. 

Responsabilii locali trebuie să identifice rapid 

componentele care trebuie reparate sau înlocuite 

rapid, minimizând costul de mentenanță pe durata de 

viață a structurii, fără să facă compromisuri în ceea 

ce privește siguranța și respectarea regulilor. 

Oricum, evaluarea corectă a riscului și stabilirea 

priorităților devin o provocare în condițiile în care 

inspectarea unui singur pod durează de la câteva zile 

la câteva luni”. Despre rolul ‘practicanților’ se 

spune, citez “În acest proiect candidatul va contribui 

la dezvoltarea unui portofoliu de soluții bazate pe 

metode de tip machine learning și deep learning 

pentru a accelera inspectarea infrastructurii de 

inginerie civilă, inclusiv poduri, tunele și clădiri de 

la o durată de mai multe zile la o durată de ore. 

Acest portofoliu include metode de vizualizare 

asistată de calculator (pentru a detecta defectele, 

pentru a le măsura și pentru a evalua riscurile), 

metode bazate pe serii de timp (pentru a analiza 

datele provenite de la senzori și pentru a detecta 

anomaliile) ca și folosirea textului (pentru generarea 

de documente de raportare a operațiilor de 

mentenanță). Rezultatele acestei activități se doresc 

integrate în produse software ale IBM, cum ar fi 

Maximo, deci care au un impact mare.”  

Un alt proiect interesant are codul de referință Z-

2021-05 și se numește “Manufacturare avansată a 

materialelor bazată pe prelucrarea și interpretarea de 

date”. În secțiunea de prezentare a proiectului se 

precizează “În prezent, în domeniul materialelor, un 

volum mare de date este produs de experimente și 

simulări. Adeseori, informațiile conținute de aceste 

date nu sunt exploatate la întregul lor potențial, 

deoarece corelații importante sunt deseori ascunse 

de gradul înalt de complexitate. Algoritmii de tip 

machine learning ajută în extragerea cunoașterii din 

datele complexe, conducând la aspecte utile care în 

mod normal nu ar putea fi deduse cu ușurință. 

Scopul proiectului este de a explora metodele de 

accelera descoperirea de materiale noi prin metode 

bazate pe date. În particular, un caz caracteristic, 

prototipic, îl reprezintă ideea de proiecta un 

instrument bazat pe învățare automată, capabil să 

prezică proprietăți ale materialelor complexe 

plecând de la datele unor materiale mai simple. 

Acest proiect va folosi baze de date publice.” 

Domeniul materialelor noi este foarte interesant, 

fiind propus și proiectul cu codul de referință Z-

2021-03, denumit “Automatizarea inteligenței arti-

ficiale pentru manufacturare avansată a materialelor 

bazată pe prelucrarea și interpretarea de date”. 

Proiectul este similar celui precedent, însă are câteva 

aspecte specifice, dintre care pot fi amintite “În 

prezent, în timpul proceselor de fabricare a 

materialelor este creat un volum important de date 

prin colectarea acestora din surse multiple, inclusiv 

condițiile de prelucrare, controale de calitate și 

măsurări ale proprietăților. […] depinzând de struc-

tura de date, reglarea fină a parametrilor modelului 

poate consuma foarte mult timp.”. În ceea ce 

privește scopul proiectului se menționează “Scopul 

acestui proiect este de a proiecta un instrument care 

sa automatizeze selectarea hiperparametrilor care 

caracterizează arhitectura învățării automate, 

permițând o reglare fină mai rapidă care să permită o 

adaptare superioară a modelului la structura de date. 

Proiectul va valorifica rezultatele obținute de alți 

membri ai echipei, care trebuie să fie adaptate pentru 

a îndeplini acest obiectiv.”. 

Alte teme țin de ingineria chimică sau de bio-

chimie. 

5. UNDE SUNTEM NOI?  

Câteva din ideile anterioare privind rolul calcu-

latorului și tendințele corespunzătoare au fost 

prezentate de noi în 2018 la o conferință cu scopul 

de a arăta care este contextul actual. Un participant 

la conferință mi-a spus că unii dintre colegii săi din 

forul din care face parte nu ar fi de acord cu ce am 

prezentat, deoarece ar fi supralicitat rolul pe care îl 

joacă un calculator. I-am sugerat să le spună 

colegilor să renunțe la telefonul mobil, la Internet, la 

telecomandă și, de ce nu, să revină la un televizor 

monocrom, acestea fiind obiecte de uz comun în 

contextul tehnologic actual când un ‘mic calculator’ 

este ‘ascuns’ în multe dintre obiectele pe care le 

folosim.  

Cel mai simplu, atât pentru un student, dar și 

pentru un profesor ar fi să înțeleagă tendințele 

actuale când până și mașinile învață și, la rândul lor, 

oamenii pot să învețe noile paradigme de generare 

de cunoaștere.  

Ca ingineri într-un alt domeniu decât cel al 

calculatoarelor putem considera disciplinele speci-

fice altor specializări un excelent mediu de 

inspirație, așa cum au făcut și alți colegi înaintea 

noastră când au imaginat metode de măsurare ale 
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mărimilor mecanice pe cale electrică sau optică, 

atunci când au observat analogii între fenomene din 

domenii diferite și au conceput teorii și alte 

instrumente științifice conceptual noi sau când au 

folosit calculatorul pentru a imagina rezolvări 

inteligente și rafinate ale unor probleme noi din 

domeniul propriu.  

Interesant este faptul că specialiștii din domeniul 
ingineriei au în mod sigur capacitatea de a se reinventa 

prin învățarea unor concepte noi cât și prin învățarea 
modului de a lucra cu instrumente software similare cu 

cele pe care deja le folosesc. Deci cu o mică “revizie” a 
cunoștințelor poate fi parcurs un drum nou care era 

dificil de abordat cu puțin timp în urmă. 
Prin cercetare desfășurată cu ajutorul masteranzilor 

companiile demonstrează utilitatea tehnologiilor pe 

care le propun spre testare și, evident, spre folosire 
comercială. În plus, obțin aplicații-concept care pot fi 

ulterior dezvoltate la nivel de aplicații comerciale sau 
componente ale aplicațiilor comerciale. Costul ideilor 

noi este mic pentru aceste companii care, pur și simplu 
recrutează inteligențe tinere. Dacă acestor  inteligențe 

noi le spunem că nu suntem de acord cu ideile lor 
novatoare, aceștia vor pleca îndreptându-se către  

mediile în care sunt apreciați. 
Forurile actuale care grupează mulți profesioniști 

de excepție trebuie să aibă capacitatea de a se 
reforma, de a folosi tendințele pentru a se transforma 

într-un pol de reală creștere a conștiinței pro-
fesionale, științifice și naționale.  

CONCLUZII  

Tendința de a folosi calculatorul pentru a administra 

procese complexe cum ar fi monitorizarea clădirilor și 
în general a structurilor, dar și pentru a descoperi 

corelații între diverse criterii reprezintă o idee ancorată 

în realitatea tehnologică actuală. 
Un aspect mai rafinat și mai puțin evident în 

contextul dezvoltărilor actuale în care digitalizarea 
este un vector purtător de progres în toate domeniile, 

îl reprezintă conceperea de modele hibride care 
constituie mai mult decât o tendință, devenind o 

necesitate în abordarea fenomenelor complexe. 
Experiența acumulată în dezvoltarea de modele 

hibride va indica o direcție și mai eficientă și 
rafinată de evoluție – digitalizarea conceptelor. 
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