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1.Descriere generală 
  

1. Sistem mecatronic de poziţionare - (Sistem de comandă şi control) 
 

Sistem mecatronic de poziţionare se compune din: 
1. Controller de poziţie 
2. Servoamplificatorul adaptat controller-ului de poziţie 
3. Motor de acţionare pas cu pas 
4. Actuator 
5. Elemente hardware şi software de interconectare 

 
- Număr axe controlabile: 2 axe independente sau simultane; 

- Frecvenţa de numărare maximă: 200 kHz; 
- Viteza: 1,530,000 mm/min.; 

 
2. Sistem mecatronic modular pentru laborator didactic – (Sistem de control ) 

 Conceptul modular este ideal pentru instruirea iniţială şi perfecţionarea continuă în 
domeniul mecatronicii. Modulele funcţionale trebuie să fie adaptate diverselor tehnologii 
automatizate. Modulele se aşează pe un sistem mecatronic expandabil, astfel se poate extinde 
creindu-se proiecte noi şi punerea în valoare a unor idei. 
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3. Direcții de cercetare 

・ Aspecte privind monitorizarea parametrilor cinematici şi dinamici ai mecanismelor şi 

manipulatoarelor; 

・ Stand pentru monitorizarea în timp real a funcţiilor de transmitere la mecanismele camă – 

tachet; 

・ Stand pentru determinarea curbelor de bielă la mecanismele plane;  

・ Structura functionala a mecanismelor maşinilor motoare şi ale maşinilor de lucru;  

・ Determinări experimentale ale forţelor si cuplurilor mecanice. Caracteristici mecanice;  

・ Randamentul mecanic al mecanismelor motoarelor termice, al schimbătoarelor de viteze 

clasice, al  variatoarelor de turaţii;  

・ Determinarea computerizată a reacţiunilor dinamice;  

・ Modelarea dinamică şi reducerea vibraţiilor. 

 
4. Programe software și aparatura de cercetare 

 
4.1 Software 

 Programe specializate utilizate pentru achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale. 
 

4.2 Aparatura de cercetare 
 

 
 
5. Parteneri Industriali 
1. SC. MICROTOP SRL. 

  

6. Procedura de acces în laborator 
1. Instructaj privind protecția muncii pentru activitățile desfășurate în laborator 
2. Instructaj privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanei cu drept de acces 
în cadrul laboratorului și semnarea unui acord cadru 
3. Programul zilnic și programarea activităților curente se stabilește cu persoana 
responsabilă. 


