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REZUMAT. Se definește durata de  viață a unui model experimental  realizat într-o cercetare doctorală 

și se dau cîteva exemple care  demonstrează că durata de viață a modelelor experimentale rezultate 

din activitatea de cercetare doctorală poate fi extinsă  dacă li se asigură  diferite destinații, începând cu 

utlizarea în procesul pentru care au fost concepute și  terminând cu utilizarea lor în scop didactic și 

educativ. 
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fotovoltaic, traductor deuteriu. 

ABSTRACT. It defines the lifespan of an experimental model performed in a doctoral research and gives 

some examples that show that the lifespan of experimental models resulting from the doctoral research 

activity can be extended if they are provided with different destinations, starting with the use in the 

process, for which they were conceived, and ending with their use for didactic and educational purposes. 
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1. INTRODUCERE 

La alegerea subiectului unei Teze de doctorat în 

inginerie, de regulă,  se recomandă  să se țină seama 

de mai multe aspecte printre care:  să se încadreze în 

preocupările de cercetare științifice din țară și/sau 

străinătate;  să fie de actualitate; să fie oportună ; să 

prezinte importanță teoretică și practică;  să aibă o 

parte majoritară originală și de noutate; să aibă o 

parte experimentală care să valideze rezultatele 

teoretice obținute; să utilizeze instrumente moderne 

de investigație;  să ateste aptitudinile de cercetător 

ale doctorandului; sa completeze un gol în literatura 

de specialitate; rezultatele obținute să fie aplicate 

sau să poată fi aplicate  în rezolvarea unor probleme 

din industrie și economie; rezultatele obținute să fie 

diseminate, să fie spuse și altora dar mai ales să fie 

„criticate” și de alții.  

Așadar, o Teză de doctorat în inginerie trebuie să 

aibă o parte experimentală care va  fi dezvoltată pe 

20-30 % din  numărul total de pagini ale tezei,  în 

funcție de caracterul tezei, al cercetărilor efectuate, 

respectiv o cercetare exploratorie sau o cercetare 

aplicativă.  

Poate conține unul sau două capitole în funcție de 

metoda aleasă pentru verificarea experimentală, în 

funcție de partea specifică verificată prin experiment. 

Studiul experimental  are ca scop confirmarea  

corectitudinii  unora dintre soluțiile propuse în partea 
specifică și de aceea organizarea experimentărilor, 

descrierea experimentărilor, prezentarea rezultatelor 
obținute  trebuie să permită  o comparație directă, o 

paralelă convingătoare, o comparație evidentă cu 

soluțiile prezentate  în partea specifică.  

Studiul experimental poate viza întregul sistem 

sau echipament propus sau numai părți componente 

ale   echipamentului, ale instalației. 

Se recomandă ca verificarea experimentală  să se 

facă pe: modele fizice la scară redusă,  pe modele 

fizice reale,  pe instalații reale, în condiții industriale, 

pe cât posibil acolo unde urmează să se aplice 

rezultatele obținute.  

2. CONEXIUNI CU ECONOMIA 

CIRCULARĂ  

Multe dintre  modele  experimentale realizate în 

cercetările doctorale  rămân neutilizate după susținerea 

Tezei de doctorat, iar lucrarea de față lansează, credem 

noi, cu argumente, propunerea ca, încă in faza de 

elaborare, acestea să fie astfel concepute încât să aibă, 

ulterior, cel puțin o destinație, o întrebuințare. 

Economia circulară presupune reutilizarea, reciclarea 

materialelor sau a produselor astfel încât ciclul de viață 
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al acestora să fie extins. În acest context, se poate 

formula următoarea definiție: Durata de viață a unui 

model experimental realizat într-o cercetare doctorală 

se încheie, de regulă, o dată cu susținerea Tezei de 

doctorat. Definiția poate fi extinsă: Durata de viață a 

unui model experimental realizat într-o cercetare 

aplicativă se încheie, de regulă, o dată cu încheierea 

contractului de cercetare, sau o dată cu finalizarea 

încercărilor specifice, sau o dată cu trecerea la 

fabricația de serie. 

3. UN EXEMPLU MAI VECHI 

Teza de doctorat „Contribuții privind protecția 

antiexplozivă-siguranță intrinsecă a elementelor de 

telemecanică și automatizări [1] a fost susținută 

public, în 1981, la Institutul de Mine din Petroșani, în 

prezent Universitatea din Petroșani, și s-a bazat, 

parțial, pe o cercetare aplicativă efectuată la Centrul 

de Cercetări pentru Securitate Minieră CCSM 

Petroșani, în prezent INSEMEX Petroșani, unde autorul 

a lucrat în perioada elaborării Tezei de doctorat. 

Cercetarea aplicativă evocată a avut ca obiectiv 

conceperea și realizarea unui telefon în construcție 

antiexplozivă, siguranță intrinsecă. Cercetările au 

început în anul 1973, iar la sfârșitul anului a fost realizat 

primul model experimental care utiliza componente 

electronice pentru amplificarea semnalului recepționat 

și pentru emiterea semnalului de apel. Pentru primele 

experimentări, partea electrică-electronică a fost 

introdusă într-unul din compartimentele telefonului 

antideflagrant (fig.1) deja utilizat în mediu cu pericol de 

explozie. 
 

 
 

Fig. 1. Primul model experimental. 

 

 
 

Fig. 2. Al doilea model experimental. 

 

Din perspectiva conceptului actual de „economie 

circulară” rezultă că, pentru primele experimentări 

funcționale, s-a folosit carcasa unui produs deja fabri-

cat, adică nu s-au consumat materiale suplimentare. 

Pe baza rezultatelor obținute s-a trecut la 

realizarea celui de al doilea model experimental 

(fig. 2) utilizat pentru verificarea parametrilor 

specifici (fig.3) echipamentelor de telecomunicații 

efectuată în laboratoarele Institutului de Cercetări și 

Proiectări pentru Telecomunicații care funcționa, în 

vremea aceea, în incinta Întreprinderii Electro-

magnetica București. 
 

 
 

Fig. 3. Rezultatele probelor acustice. 

 

Acest model, cu care s-au făcut verificările 

specifice protecției antiexplozive siguranță intrinsecă 

și verificarea experimentală într-un abataj minier era 

foarte apropiat de telefonul final (fig.4) pentru care s-

a obținut și un Brevet de invenție. 
 

 
 

Fig. 4.Telefon cu siguranță intrinsecă pentru funcționare în 

medii explozive. 

  

 În 1976 telefonul a fost introdus în fabricație de 

serie la Uzina Electromagnetica din București și 

utilizat mulți ani în exploatările miniere dinRomânia, 

iar această „epopee” a fost prezentată la Simpozionul 

SESAM 2017 organizat de INSEMEX Petroșani în 

2017.  

Al doilea model experimental nu a mai fost folosit 

dar s-a păstrat la CCSM Petroșani ca exponat pentru 

a ilustra rezultatele obținute.  
 

 
 

Fig. 5. Simpozionul internațional SESAM din 13.10.2017. 
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Așadar, deși în anii ’70 nu se opera cu conceptul 

de „economie circulară”, se poate admite că unele 

dintre materialele utilizate în cercetarea doctorală 

și în cercetarea aplicativă au fost utilizate cu 

chibzuință. 

4. UN EXEMPLU DIN ZILELE NOASTRE 

Prin acest exemplu vrem să demonstrăm că un 

model experimental realizat într-o cercetare 

doctorală poate fi utilizat într-o aplicație reală, iar 

durata de viață se prelungește dincolo de momentul 

susținerii Tezei de doctorat. 

Teza de doctorat „Cercetări privind utilizarea 

energiei solare în stațiile antigrindină izolate” [2] a 

fost susținută public în 2009 la Universitatea din 

Craiova, Facultatea de Inginerie în electromecanică 

mediu și informatică aplicată, în prezent Facultatea 

de Inginerie electrică. Tema tezei se înscrie în 

cercetările Centrului de Inovare și Transfer 

Tehnologic, din cadrul Universității din Craiova, 

cercetări începute încă din 1999, o dată cu înfințarea 

Sistemului național antigrindină din România. De 

regulă, punctele locale de lansare a rachetelor 

antigrindină sunt amplasate în zone izolate, 

majoritatea acestora nefiind alimentate cu energie 

electrică de la rețeaua națională.  

În cadrul tezei de doctorat s-a realizat un sistem 

fotovoltaic experimental pentru alimentarea unui 

punct local de lansare a rachetelor antigrindină (fig. 

6). În 30.07.2019 sistemul fotovoltaic a fost instalat 

la PL Criva, ce face parte din Grupul de combatere 

Segarcea (fig.7), și asigură alimentarea cu energie 

electrică pentru iluminatul exterior și interior din 

cabana de locuit, precum și a unui consumator de 

putere mică, de exemplu un televizor (fig.8 ). 
   

 
 

Fig. 6. Sistemnul fotovoltaic automom 

realizat în cadrul tezei de doctorat. 

 

    
 

Fig. 7. Sistemul fotovoltaic instalat la PL Criva. 

 

 
 

Fig.8. Schema instalației electrice realizată pentru PL Criva 

 

Prin managementul fluxului de energie produsă 
de panourile fotovoltaice, transferată către con-
sumatori și stocată în baterii, trebuie asigurată, în 
orice condiții, rezerva de energie necesară lansării 
rachetelor antigrindină. În acest scop a fost elaborat 
un algoritm de monitorizare și control care asigură 
controlul consumatorilor în funcție de priorități și de 
energia disponibilă în baterii. Algoritmul a fost 
implementat pe un sistem de dezvoltare cu 
microcontroler (fig. 9), iar pentru soluția propusă și 
realizată s-a obținut brevetul de invenție 126 005 
B1/2010. (fig.10). 

Așadar, modelul experimental realizat în cadrul 

Tezei de doctorat „Cercetări privind utilizarea 

energiei solare în stațiile antigrindină izolate” a fost 

conceput în așa fel încât să poată fi utilizat în aplicații 

reale, fără modificări, iar din 30.07.2019 este montat 

la PL Criva, Dolj, durata de viață a acestuia fiind 

prelungită dincolo de data susținerii Tezei. 

Sistemul de monitorizare conceput în cercetarea 

doctorală a fost îmbunătățit și asigură și controlul 

surselor de energie conectate la rețeaua electrică 

locală (fig. 11).  
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Fig. 9. Sistemul de monitorizare a circulației energiei de la 

panourile fotovoltaice la consumatori cu priorități ierarhizate 

 

    
 

Fig. 10. Sistemul de monitorizare și Brevetul obținut. 

 

 

 
 

Fig. 11. Schema electrică de principiu a sistemului de monitorizare îmbunătățit. 

 

Sistemul permite și alimentarea consumatorilor de 

curent continuu și controlul tuturor consumatorilor în 

funcție de priorități și de energia disponibilă. 

Controlul surselor de energie este realizat de 

contactoarele K1...K5, iar controlul consumatorilor 

se realizează cu ajutorul contactoarelor K6...Kn. 

În prezent sistemul este instalat la Infrastructura 

pentru Cercetare în Științe Aplicate, INCESA (fig. 12).  
 

 
 

Fig. 12. Componentele sistemului instalat la INCESA. 

5. MODEL EXPERIMENTAL INTEGRAT 

ÎN INSTALAȚIA REALĂ. 

Teza de doctorat „Metode și echipamente pentru 

monitorizarea activității concentrației de tritiu în 

separatoarele criogenice” [3] a avut ca obiectiv 

principal realizarea unui echipament performant bazat 

pe măsurarea permitivității dielectrice a izotopilor de 

hidrogen în diferite mixturi, cu ajutorul unui senzor 

capacitiv. Acest echipament permite monitorizarea-

controlul de la distanță a proceselor de distilare 

criogenică cu grad de radioactivitate ridicată,  

minimizând astfel riscurile cu personalul implicat 

în exploatarea reactoarelor de fisiune cât și de fuziune. 

Dezvoltarea și testarea unui astfel de echipament a 

condus la realizarea unei baze de date experimentale 

ce a avut ca rezultat caracterizarea comportamentului 

dielectric al izotopilor hidrogenului în separatoarele 

criogenice.  

 Măsurarea densității de fluid sau de conținutul de 

vapori în sistemele criogenice în procesele de curgere 
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bifazică este un subiect de larg interes știintific, de-

oarece prezintă o serie de particularități. Cunoașterea 

modului de curgere a fluidelor bifazice are o impor-

tanță deosebită în caracterizarea diverselor procese 

criogenice, deoarece schimbul de masă și energie între 

cele două faze depinde de suprafața de contact pe 

unitatea de volum, iar aceasta la rândul său depinde de 

tipul de curgere. Pentru stabilirea parametrilor de 

operare ai instalațiilor criogenice în reactoarele de 

fuziune/fisiune, astfel încât să se asigure o operare 

eficientă a unităților de distilare, este imperativă 

cunoașterea parametrilor de stare a regimului bifazic 

din instalație și măsurarea densității amestecului 

izotopic de-a lungul coloanelor criogenice. 

Senzorul capacitiv pentru măsurarea permitivității 

dielectrice a izotopilor de hidrogen în diferite mixturi 

dezvoltat în cadrul colectivului de la ICSI Râmnicu 

Vâlcea (fig. 13), realizat în cadrul cercetării doctorale 

se bazează pe o construcție originală de condensator 

matrice în 3D care prezintă avantaje clare privind 

distribuția uniformă a câmpului electric în directă 

legătură cu permitivitatea dielectrică dată de variațiile 

densității mixturii izotopice. O versiune în continuă 

dezvoltare se testează la ICSI Râmnicu Vâlcea din 

anul 2013, pentru o posibilă încorporare în coloana de 

distilare criogenică a IIN PESTD (Instalația de Interes 

Naționat Pilot Experimental de Separare a Tritiului și 

Deuteriului ), pentru obținerea unei analize în timp real 

a concentrațiilor izotopice de hidrogen pe lungimea 

coloanei de distilare criogenică. 
 

 
 

Fig.13. Senzor capacitiv cu structură tridimensională  

de tip matrice întrețesută încorporat în coloana de distilare 

criogenică la ICSI Vâlcea. 

 

Acest echipament a fost folosit în 2014 în scopul 

determinării compoziției amestecului de hidrogen – 

deuteriu în cadrul unui criostat pe o instalație de 

distilare criogenică experimentală (fig.14), îndeplinind 

cu succes obiectivul experimental și având ca rezultat 

științific obținerea unei baze de date a caracteristicilor 

comportamentului dielectric al izotopilor hidrogenului 

în separatoarele criogenice. 

Pe baza determinărilor experimentale realizate de 

Ștefan-Ionuț Spiridon s-a elaborat o procedură internă 

în cadrul ICSI Vâlcea de derulare a experimentelor, ce 

stabilește aplicabilitatea acestui echipament și sistem 

de măsurare pentru mixturi izotopice ale hidrogenului 

cu respectarea normelor de  

securitate nucleară și radiologică în separatoarele 

criogenice operate în intervalul de temperatură 18-24 

K la diferite concentrații ale amestecului hidrogen-

deuteriu 
 

 
 

Fig. 14. Stand experimental de distilare criogenică pentru 

determinarea concentrațiilor mixturilor izotopice la ICSI 

Vâlcea. 

 

Pe baza experienței dobândită cu echipamentul 

bazat pe măsurarea permitivității dielectrice a 

izotopilor de hidrogen în diferite mixturi, având la 

bază configurația senzorului capacitiv prezentat în 

teza de doctorat, autorul a participat la dezvoltarea 

unui sensor capacitiv pentru măsurarea nivelurilor de 

lichide criogenice, în special hidrogen și azot, cu o 

construcție specială ce include un număr de minim 

două condensatoare cu armături metalice de formă 

circulară, concentrice, întrepătrunse, dispuse într-un 

element comun cu o teacă exterioară electroizolantă 

și elemente distanțiere elctroizolante între armături, 

cu un număr de orificii plasate în construcția 

echipamentului astfel încât lichidul criogenic sa fie 

distribuit uniform între armături. Pentru soluția pro-

pusă și realizată a fost obținută în cadrul competiției 

EUROINVENT în anul 2016 medalia de argint, iar 

dispozitivul este în curs de brevetare (fig. 15). 

În prezent, echipamentul de tip senzor capacitiv 

cu structură tridimensională matrice întrețesută este 

instalat în cadrul standului experimental de distilare 

criogenică pentru determinarea concentrațiilor 

mixturilor izotopice la ICSI Vâlcea, avându-se în 
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vedere îmbunătățirea acestui echipament prin 

înlocuirea materialului condensatorului matrice în 

scopul de a limita curenții paraziți ce se pot acumula 

în timp în matricea de măsură.  
 

 
 

Fig. 15. Diplomă – medalia de argint EUROINVENT obținută 

pentru dezvoltarea unui senzor capacitiv de măsurare a nivelului 

de lichid criogenic. 

 

Echipamentul prezentat urmează sa fie testat în 

cadrul experimentelor de determinare a concen-

trațiilor izotopice în amestecuri de deuteriu-tritiu pe 

coloanele de distilare criogenică unde se impun 

măsuri stricte de protecție împotriva radiațiilor 

ionizante puternice. 

Așadar, durata de viață a echipamentului realizat 

în cercetarea doctorală a fost extinsă prin includerea 

acestuia în alte instalații pe care se efectuează noi 

cercetări. 

6. PRODUS DESTINAT DEZVOLTĂRII 

UNEI COMPANII 

Una dintre Tezele de doctorat în curs de elaborare 

la Universitatea din Craiova [4] are ca obiectiv 

realizarea unui sistem de monitorizare sistematică a 

culturilor protejate de Sistemul Antigindină din 

România, cu ajutorul dronelor, care va fi folosit 

pentru dezvoltarea activității SC CIVITAS Craiova, 

specializată în sisteme de securitate pentru obiective 

cu destinație publică și privată. 

7. CONCLUZII 

Durata de viață a unui model experimental realizat 

într-o cercetare doctorală se încheie, de regulă, o dată 

cu susținerea Tezei de doctorat. 

Durata de viață a modelelor experimentale 

realizate în cadrul Tezelor de doctorat, cu scopul 

validării soluțiilor propuse, poate fi prelungită dacă, 

încă din faza de cercetare, acestea sunt concepute 

într-o formă cât mai apropiată de un produs final. 

Exemplele prezentate în lucrare demonstrează că 

durata de viață a modelelor experimentale rezultate 

din activitatea de cercetare doctorală poate fi extinsă 

dacă li se asigură diferite destinații, începând cu 

utilizarea în procesul pentru care au fost concepute și 

terminând cu utilizarea lor în scop didactic și 

educativ. 

Conceputul de „economie circulară”, lansat în 

ultimii ani, se regăsește în practica cercetărilor 

aplicative de foarte mulți ani, desigur într-o formă 

mai puțin elaborată. 
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