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Rezumat. Lucrarea ştiinţifică enunţă, în premieră şi original, conceptul multi-integrator şi multipotenţial de creare, experimentare, realizare şi integrare pe traseul lanţului valoric fuzional tehnologic,
a produselor şi sitemelor / micro-nanosistemelor inteligente mix mecatronice-integronice-adaptronice
pentru industrie, economie şi societate, aferent noilor ocupaţii inteligente de muncă.
Cuvinte cheie: lanţ valoric fuzional, ingineria multi-integratoare; produse şi sisteme mix
mecatronice – integronice – adaptronice.
Abstract. This scientific paper presents in national premiere and in original multi-integrative and
multi-potential concept of creation, experimentation, realization and integration on the route of
the technological cross-border mixture value chain of intelligent mix-mechatronic-integronicadaptronic products and systems / micro-nano-systems for the industry, economy and society,
corresponding to the new intelligent labour jobs.
Keywords: mixture value chain, multi-integrative engineering; mix-mechatronic-integronicadaptronic products and system.

1. INTRODUCERE
Lucrarea ştiinţifică „Lanţul valoric fuzional tehnologic şi transfrontalier al ingineriei multiintegratoare Mecatronica-Integronica-Adaptronica,” are utilizare în construcţia „sistemelor şi micronanosistemelor inteligente” este elaborată în concepte şi soluţii originale ale autorului, prin inovarea
şi descoperirea de noi idei ştiinţifice, tehnologice, inovative şi aplicative din domeniul mix-integratorstrategic enumerat, pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale, funcţionarea eficientă a
soluţiilor produselor şi sistemelor inteligente adaptative noilor cerinţe ale pieţei muncii, pentru
modernizarea educaţiei de calitate în cadrul produselor şi procesărilor înalt tehnologice, impunerea
unui nivel crescut al competenţelor, capabilităţilor şi oportunităţilor tehnico-ştiinţifice, focalizând
permanent promovarea unui domeniu avansat high-tech cu recunoaştere şi apreciere extinse pe plan
naţional, european şi internaţional.
Lucrarea știinţifică enunţă deasemenea și conceptele multi-integratoare și multi-potenţiale de
creare, realizare, experimentare și implementare a sistemelor și micro-nanosistemelor mecatroniceintegronice-adaptronice, ca tehnologii de viitor pentru dezvoltarea industriei, economiei și societăţii
prezente și viitoare.
Lucrarea ştiinţifică pune în valoare creaţiile ştiinţifice ale autorului în domeniul mix-integrator
mecatronică-integronică-adaptronică, pentru o nouă generaţie a ştiinţei polivalente, multistructurale şi
multi-integratoare, pentru un nou concept global şi sintetizator ce formează o integrare adaptivă şi
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reproductibilă a informaţiei inteligente mecatronice-integronice-adaptronice în timp real, o integrare
sinergetică a domeniului multi-disciplinar, în filozofie şi concepţie, proiectare, realizare și integrare a
sistemelor şi micro-nanosistemelor tehnice şi tehnologice ce au la bază structuri complexe ridicate,
grad înalt de cibernetizare şi de inteligenţă artificială, pentru un nou sistem ingineresc inteligent
asamblator al structurilor inteligente și înalt tehnologice, pentru o nouă tehnologie inteligentă cu
efecte rapide şi eficiente privind funcţionarea procesărilor și proceselor şi produselor, pentru
promovarea noilor soluţii tehnice pentru maşinile şi echipamentele noi, pentru construirea unui nou
domeniu formator, sintetizator şi generator și pentru managementul strategic de dezvoltare continuă a
domeniului şi a interfeţei cu celelalte inginerii de perspectivă sigure şi eficiente, etc.

2. ARHITECTURA LANŢULUI VALORIC TEHNOLOGIC
ŞI TRANSFRONTALIER AL ŞTIINŢEI ŞI INGINERIEI MULTIINTEGRATOARE
MECATRONICĂ – INTEGRONICĂ – ADAPTRONICĂ
Lanţul valoric tehnologic leagă conceptual, contructiv şi integrativ soluţiile noi de pe fiecare
treaptă de nivel, a părţilor componente ale domeniului asamblator Mecatronică-IntegronicăAdaptronică, consolidând astfel conceptul şi produsul integronic multistructural adaptronic şi conceptul
şi produsul adaptronic innovator adaptativ, toate acestea în soluţii matrici mix-inovative integratoare
inteligente şi înalt avansate.
Pe fiecare treaptă de nivel, sunt integrate aferent părţilor componente ale sistemului de
ansamblu, toate soluţiile inovatoare constructive şi tehnologice adaptive, dependente de tehnologiile
de fabricaţie inteligente avansate adaptive şi de soluţiile inovative hard şi software adaptative.
Astfel, pentru partea componentă a ştiinţei şi ingineriei multi-integratoare – domeniul avansat
al ingineriei mecatronice integratoare, este prezentat ȋn soluţie originală, conceptul şi produsul
mecatronic integrator adaptronic cu soluţii mix inovative mecatronice integratoare (fig. 1).
În conformitate cu figura menţionată, soluţia-patent a autorului, cuprinde configuraţia
structurală şi funcţională a conceptului şi produsului mecatronic integrator, destinată ocupării poziţiei
şi locului în lanţul valoric fuzional tehnologic al domeniului ştiinţific şi ingineriei multi-integratoare
Mecatronica- Integronica- Adaptronica, pentru utilizare şi adaptare în ingineriile inteligente mecanică,
electronică, informatică şi control integrat.
Lanţul valoric transfrontalier, leagă pentru asamblare, sistemele constructive, principiile lor de
funcţionare şi modelarea structurală aplicativă, într-un mix- integrator arhitectural MecatronicăIntegronică- Adaptronică, consolidând conceptul şi produsul mecatronic integrator adaptronic, cu
produsul integronic multistructural adaptronic şi cu produsul adaptronic inovator adaptativ, într-o
matrice mix-inovativă- integratoare inteligentă şi înalt avansată.
Pentru partea componentă a ştiinţei şi ingineriei multi-integratoare – domeniul avansat al
ingineriei integronice multistructurale, este prezentat, ȋn soluţie originală, conceptul şi produsul
integronic multistructural adaptronic cu soluţii mix-inovative integronice integrtoare (fig.2)
În conformitate cu figura menţionată, soluţia-patent a autorului, cuprinde configuraţia
structurală şi multifuncţională a conceptului şi produsului integronic multistructural adaptronic,
destinată ocupării poziţiei şi locului în lanţul valoric fuzional tehnologic al domeniului ştiinţific şi
ingineriei multi-integratoare Mecatronica- Integronica- Adaptronica, pentru utilizare şi adaptare în
ingineriile inteligente mecanică, electronică, informatică şi control integrat şi în alte ştiinţe naturale.
Lanţul valoric transfrontalier, leagă pentru asamblare, sistemele multi-constructive, principiile
lor de multifuncţionalitate şi modelarea mulistructurală, multiaplicativă, într-o matrice arhitecturală
mix-integratoare Mecatronică-Integronică-Adaptronică, consolidând conceptul şi produsul integronic
multistructural adaptronic cu produsul mecatronic integrator adaptronic şi cu produsul adaptronic
inovator adaptativ, într-o multiasamblare mix-inovativă-integratoare hiperinteligentă şi înalt avansată.
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CONCEPTUL SI PRODUSUL MECATRONIC INTEGRATOR ADAPTRONIC
CU SOLUTII MIX INOVATIVE MECATRONICE INTEGRATOARE
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Fig. 1. Conceptul şi produsul
mecatronic integrator adaptronic cu solutii
mix inovative mecatronice integratoare.
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Fig. 2. Conceptul si produsul integronic
multistructural adaptronic cu solutii mix
inovative integrative integratoare.
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Pentru partea componentă a ştiinţei şi ingineriei multi-integratoare-domeniul avansat al ingineriei
adaptronice multi-adaptative este prezentat ȋn soluţie originală, conceptul şi produsul adaptronic
multi-adaptativ cu soluţii mix-inovative adaptronice adaptative (fig.3)

Fig. 3. Conceptul și produsul adaptronic multi-adaptativ cu soluţii mix-inovative
adaptronice adaptive.

În conformitate cu figura menţionată, soluţia-patent a autorului, cuprinde configuraţia multistructurală, multi-funcţională şi multi-adaptivă a conceptului şi produsului adaptronic destinată ocupării
poziţiei şi locului în lanţul valoric fuzional tehnologic al domeniului ştiinţific şi ingineriei multiintegratoare Mecatronica- Integronica- Adaptronica, pentru multi-utilizare şi multi-adaptare în ingineriile
inteligente mecanică/ micro-nanomecatronică, electronică/ micro-nanoelectronică, informatică/ micronanoinformatică , control integrat/ micro-nanocontrol integrat şi multe alte ştiinţe naturale şi socio-psihoeconomice.
Lanţul valoric transfrontalier, leagă pentru implementarea adaptativă, toate asamblările multipoli-constructive, principiile lor de multi-poli-funcţionalitate şi modelarea/ procesarea multi-polistructurală, multi-poli-aplicativă şi adaptativă, într-un „vast cosmos arhitectural MecatronicăIntegronică-Adaptronică” consolidând astfel conceptul şi produsul adaptronic adaptativ cu produsul
mecatronic integrator adaptronic şi cu produsul integronic multi-structural adaptronic, într-o multipoli-asambalare mix-inovativă holonică hiperinteligentă şi înalt multi-poli-avansată.

3.VECTORUL DEZVOLTATOR AL NOULUI –
ADAPTRONICA APLICATĂ
Integrarea lanţului valoric fuzional tehnologic şi transfrontalier al ştiinţei şi ingineriei multiintegratoare Mecatronica-Integronica-Adaptronica, descrie arhitectural vectorul dezvoltator al noului,
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în domeniile inteligente avansate high-tech, pentru adaptarea decizională a structurilor, sistemelor şi
tehnologiilor în modul de operare a cerinţelor mediului înconjurător.
Noua ştiinţă şi inginerie multi-poli-integrată – „Adaptronica Aplicativă” (fig. 4) are combinativ
şi operaţional, tehnologii noi devenite fundamentale, precum tehnologia mecatronică, tehnologia
integronică, tehnologia fabricaţiilor inteligente, tehnologia simulării şi modelării, tehnologia
adaptronică, tehnologia electronică, tehnologia software, tehnologia control inteligent, tehnologia
procesare semnal, tehnologia sistemelor şi informaţiei etc.

Fig. 4. Adaptronica aplicată .

Aplicaţiile orientate şi adaptative ale tehnologiilor adaptronice sunt în general pentru ingineria
maşinilor inteligente, ingineria robotică, ingineria automobilului inteligent, ingineria industrială
aerospaţială, ingineria comunicaţiilor, ingineria militară, ingineria mecatronică, ingineria integronică,
ingineria adaptronică, etc.
Rezultatele ştiinţifice integrate şi structurate constructiv / tehnologic / funcţional şi decizional,
ale Adaptronicii Aplicative, sunt materializate în sisteme structurale inteligente şi hiperinteligente
adaptronice utilizate în aplicaţiile industriale şi comerciale (vezi fig 5).
Adaptronica Aplicată – ca ştiinţă nouă, a fost concepută şi dezvoltată de mai multe ţări
europene, printre care şi România, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM Bucureşti şi prin autorul acestei lucrări ştiinţifice,
care a creat şi dezvoltat până la maturizare, ştiinţa Adaptronică Aplicată şi care a creat şi dezvoltat
primul Centru de Adaptronică Aplicată din România, încă din anul 2010, aducându-se astfel o
contribuţie majoră, pe plan naţional şi internaţional, la dezvoltarea domeniilor inteligente avansate de

Secţiunea Tehnologii, produse

41

Mecatronică, Integronică, Adaptronică şi Adaptronică
Aplicată, aşa cum se reliefează şi în cartea
ştiinţifică, elaborată de acelaşi autor, intitulată
„Mecatronica, Integronica şi Adaptronica, la nivelul
anului 2012.

Fig. 5

Domeniul nou ştiinţific high-tech inteligent
şi adaptativ, Adaptronica & Adaptronica Aplicată,
este definit în conceptul autorului, ca o combinaţie şi sinergie a ingineriei multi-tehnologice
inovatoare şi multidisciplinare ce fuzionează cunoştinţe noi fundamentale din Mecatronica multistructurală, Integronica multi-funcţională, Ştiinţa Materialelor Avansate Inteligente, Arhitectura
Senzorică şi Actuatorică, Informatică, Tehnologia Măsurării Inteligente şi Controlul Inteligent
Automat (fig. 6).

Fig. 6. Adaptronica & Adaptronica Aplicată.
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În conformitate cu figurile menţionate (fig. 4, 5 și 6), Adaptronica Aplicată se defineşte, conform
autorului, astfel:
• este «sistemul fuzional şi integrator tehnico-tehnologic, între cercetare-dezvoltare-inovareaplicare industrială şi comercială şi schimbul activ de experienţe şi transfer de cunoştinţe cu cele mai
noi soluţii aferente produselor şi sistemelor cu componente şi structuri adaptive şi cu tendinţe curente,
evolutive şi generative».
• este «o combinaţie sinergetică şi integrativă a domeniilor tehnice şi tehnologice inteligente
cunoscute sub denumirea de sisteme inteligente, materiale inteligente, procese inteligente, care
descrie modalitatea uşoară de a construi sisteme şi structuri integrate adaptative, cu obiectiv de
reducere a resurselor materiale, tehnologice şi energetice, pentru implementare şi operare la un minim
absolut, cu scenarii aplicative şi concentrate pe natură și om şi incercând să simuleze funcţiile vitale,
prin capacitatea sistemelor biologice de a recunoaşte şi de a corecta în mod automat disfuncţiile din
propria lor structură» (această caracteristică fiind dorită în primul rând de sistemele şi structurile
tehnice din domeniile cu siguranţă esenţială).

4. EXEMPLE DE CONSTRUCŢII ADAPTRONICE APLICATE
ŞI STRUCTURAL INTELIGENTE
Prin aplicarea „lanţului valoric fuzional tehnologic şi transfrontalier al ingineriei multiintegratoare Mecatronica – Integronica - Adaptronica, inclusiv Adaptronica Aplicată”, s-au realizat în
INCDMTM – Bucureşti, Echipamente şi Sisteme Adaptronice Inteligente, precum:
 Sisteme Adaptronice Inteligente pentru măsurare şi control integrat, pentru repere auto –
transferate la SC Automobile Renault – Dacia SA, Piteşti (fig. 7);
 Sisteme Adaptronice Inteligente pentru domeniul telemonitorizare şi telementenanţă (fig. 8).

MAșINĂ MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU
MĂSURAREA ETANșEITĂŢII AER‐AER CAPAC CHIULASĂ
JHQ, JRQ

MAșINĂ MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU
MĂSURAREA ETANșEITĂŢII AER‐AER CUTIE IEȘIRE APĂ

ECHIPAMENT MECATRONIC INTELIGENT PENTRU CULBUTORI CU
STAŢIE MECATRONICĂ

MAșINĂ MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU VERIFICĂRI
DIMENSIONALE 94±0,03 nm ȘI PARALELISM

UNITATE MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU
MĂSURAREA ETANșEITĂŢII DIFERENŢIAL CUTIE DE VITEZE
șI CARCASĂ CUTIE DE VITEZE TL8 (UZINAT)

MAșINĂ MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU
MĂSURAREA ETANșEITĂŢII AER‐AER CARTER ULEI S2G
ASAMBLAT

Fig. 7

ECHIPAMENT MECATRONIC INTELIGENT PENTRU
VERIFICAREA ETANșEITĂŢII MOTORULUI

MAșINĂ MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU MĂSURAREA
ETANșEITĂŢII AER‐AER MODEL DE NTOARCERE TL8
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Sistemele adaptronice inteligente prezentate (ȋn fig, 7) au la bază, constructiv, tehnologic și în
soluţii fuzionale adaptronice adaptative, „platforme flexibile inteligente adaptative automate” după
geometria reperului de măsurat şi verificat şi „programe dedicate şi asamblate selectiv- automat”.
Astfel, un sistem adaptronic inteligent, prin selectarea şi adaptarea automată a arhitecturii
platformei inteligente, în funcţie de geometria şi volumul piesei de măsurat, şi prin selectarea şi
activarea programului software dedicat şi corespunzător geometriei reperului, poate realiza măsurarea
şi verificarea la etanşeitate aer-aer, pentru reperul „capacchiulasă – uzinat”, pentru o diversitate de
patru repere, din cadrul aceleiaşi familii de reper (ex.: H4 Bt 80, H4 DA 490 ,H4 Bt 490 ,H4 Bt 490
Sulev) şi pentru reperul „carter distribuţie – uzinat” pentru o diversitate de patru repere, din cadrul
aceleiaşi familii de reper (ex.: H4 Bt 80, H4 DA 490 ,H4 Bt 490, H4 Bt 490 Sulev)
Structura sistemelor adaptronice inteligente pentru măsurare și control integrat, este arhitecturată,
pentru „platforma flexibilă inteligentă adaptativă automată”, numai ȋn funcţie de geometria reperului
de măsurat și verificat, astfel:
 crearea unei matrici structurale care să acopere toate geometriile reperelor de măsurat și
verificat, având la bază atât geometria individuală și volumul fiecărui reper, cât și o cinematică
flexibilă cu acţionare comandată pe geometria individuală a fiecărui reper.
 construcţia tehnică și tehnologică a platformei flexibile inteligente adaptative automat ȋn
baza matricii structurale create.
 integrarea programului software dedicat și asamblat selectiv-automat ȋn programul de
comandă și acţionare, pregătire, măsurare, decizie, marcare și retragere piesă măsurată;
 execuţia procesului de măsurare, decizie, marcare și retragere piesă, pentru toată gama
reperelor pe același echipament mecatronic;
 elaborarea procesului de măsurare-verificare pentru fiecare reper, aferent gamei reperelor.
Sistemele adaptronice inteligente prezentate (ȋn fig, 8), au la bază noile tehnologii mecatronice
adaptative de monitorizare și configurare la distanţă a datelor de proces ȋn timp real cu asigurarea
funcţiei inteligente de teleservice și telecontrol, telemonitorizare și telementenanţă, unde aceste
activităţi au ca scop atât asigurarea parametrilor de exploatare la valorile optime nominale, cât și
minimizarea timpilor și costurilor pentru depanare, identificarea rapidă a erorilor și elaborarea de
strategii preventive ȋn cadrul proceselor.

Fig. 8
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Pe baza modelului experimental deja realizat la INCDMTM, probele și testele efectuate,
documentează posibilitatea reală a controlului de la distanţă a echipamentelor mecatronice (prezentate
ȋn figura 7) implementate la SC. Automobile Renault-Dacia SA.
Astfel, prin aceste sisteme adaptronice de telemonitorizare și telementenanţă aplicate la
industria de automobile, pot fi remediate erorile de la distanţă obţinându-se o economie semnificativă,
dacă se ia ȋn considerare numărul mare de sisteme adaptronice inteligente pentru măsurare și control
integrat pentru reperele auto de la fabrica de automobile Renault-Dacia, Pitești.
Ȋn acest sens, controlul se poate realiza atât prin reţeaua Internet obișnuită dar care necesită
dreptul de acces la reţeaua internă a beneficiarului, cât și prin reţeaua de telefonie mobilă, folosinduse protocolul GRPS cu propriile echipamente și care necesită ȋn plus un abonament la un furnizor de
astfel de servicii (ex: Orange SA Romania, deja folosit ȋn experimentare).
Ȋn aplicarea acestor sisteme adaptronice inteligente pentru telemonitorizare și telementenanţă,
se are ȋn vedere cerinţele de securitate a datelor, pentru care utilizatorii având acces de la distanţă
trebuie să se asigure ȋntotdeauna că au selectat și folosit cu atenţie proceduri corespunzătoare pentru a
se preveni coruperea datelor și evitarea pierderii acestora, cât și accesul neautorizat.
Ca dezvoltare imediată a acestor sisteme adaptronice inteligente, se prevăd ca direcţii viitoare
de cercetare:
 dezvoltarea de aplicaţii „Teleservice Center Manager”, proprie INCDMTM;
 conectarea directă la orice echipament ce folosește automate programabile PLC Siemens,
direct cu mediul de dezvoltare STEP 7;
 extinderea mobilităţii serviciului prin implementarea aplicaţiilor pe platforme mobile tip
SmartPhone sau Tablet PC bazate pe sisteme de operare Android sau WinCE.

5. CONCLUZIE
Este nevoie de o « Reflecţie »!
(5.1) Ingineria Multiintegratoare Mecatronica – Integronica – Adaptronica, este cea mai nouă
inginerie dezvoltată şi destinată secolului XXI!
(5.2) Această inginerie nouă, ca orice NOU, este acceptată tot mai mult în timp şi după
aplicaţiile ei în economie, industrie și societate!
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