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I. Stiinta proiectarii  
  

1.1. Clase ale stiintei proiectarii  
  

Pahl and Beitz, 1988:  

 Proiectare originalã – presupune elaborarea unei solutii originale pentru un sistem 

cu aceleeasi sarcini, sarcini similare sau sarcini noi. Ex: proiectarea unui mecanism 

cu bare pentru un robot pãsitor;  

 Proiectare adaptivã – presupune adaptarea unei solutii principial cunoscute pentru o 

sarcinã nouã. Ex: proiectarea unei transmisii noi pe baza unor roti cunoscute.  

 Proiectare de variantã – presupune adaptarea dimensiunii si / sau aranjarea, cu 

aspecte clare, a unui acelasi sistem fãrã ca functia si solutia sistemului sã se modifice. 

Ex: proiectarea unui conveior cu bandã; se modificã dimensiunea tamburului 

conveiorului si lãtimea benzii pentru noua sarcinã dar nu se modificã configuratia.  

  

După Dieter în anul 1991exista 4 clase  

1. Categoria proiectului; Ex: proiectarea unei masini speciale, proiectarea unui 

prototip;  

2. Proiectare pentru productia de masã; Ex: proiectarea unei masini de spãlat;  

3. Proiectarea unor sisteme extinse de mari dimensiuni; Ex: proiectarea unei linii de 

productie.  

4. Proiectare de produs codificat; Ex: proiectarea unui arbore, proiectarea unui 

boiler.  

Conform lui Ullman (1992):  

1. Proiectarea prin selectie – presupune selectarea unui produs dintr-o listã; Ex: 

selectarea unui rulment pentru un arbore;  

2. Proiectarea configurativã – presupune asamblarea intr-un tot unitar a unor produse 

proiectate si existente; Ex: proiectarea unui utilaj, fabricã etc.  

3. Proiectarea parametricã; Ex: proiectarea unui conveior, proiectarea unui pod 

rulant etc.  

4. Proiectarea originalã (inovativã) – dezvoltarea unor procese, componente, 

ansamble inexistente; Ex: o masina cu specificatii speciale;  

5. Alte forme – în care se include reproiectarea, proiectarea de rutinã.  

 Proiectarea componentelor  



 

 

Se recomanda eliminarea / minimizarea amestecului confuz dintre piesele aflate în 

alimentator; • Se recomanda utilizarea unei simetrii constructive pentru a reduce durata de 

orientare pe parcursul manipularii. Daca nu se poate utiliza o constructie simetrica, utilizeaza 

o caracteristica clara / evidenta pentru a creste viteza de orientare;  

 În proiectarea unui produs se recomanda reducerea numarului de componente daca este 

posibil, realizarea unei constructii în straturi, de sus în jos, utilizeaza tesirea suprafetelor 

pentru o îmbinare usoara si asamblarile filetate și utilizeaza asamblari elastice rapide pentru a 

reduce durata operatiei.  

Existenţa a doua piese separate se poate justifica daca:  

Trebuie sa existe o miscare relativa între ele. Piesele trebuie realizate din materiale diferite. 

Piesele trebuie separate pentru întretinere. Elementele elastice separate (arcuri elicoidale, 

spirale etc.) (fig.a) se pot înlocui printr-o constructie adecvata cu cuple cinematice elastice.  

 

1.2.  Proiectare pentru fabricatie  
 

 Urmatorii parametrii: cost, fiabilitate si mentabilitate, reprezintă punctele de 

plecare pentru dezvoltarea integrata a produsului . Proiectarea produsului este efectiv 

îmbunatatita daca initial sunt evaluate alternativele următoare de proiectare existente: 

 Proiectarea automatizata beneficiaza de diverse variante (fiecare cu specificatiile 

proprii) pe care un proiectant le poate utiliza.  

 Proiectarea asistata de calculator (Computer Aided Design – CAD);  

 Inginerie asistata de calculator (Computer Aided Engineering – CAE); 

 Modelarea solidelor;  

 Analiza prin elemente finite;  

 Tehnologia de grup; 

 Planificarea productiei asistate de calculator (Computer Aided Process Planing - 

CAPP).  

  

  
    ( a)            ( b)  
  
Constructie adecvata cu cuple cinematice elastice (b).  



 

 

Recomandari pentru proiectarea pentru fabricatie: 

 simplifica proiectarea si reduceti numarul componentelor pentru ca fiecare 

componenta este o sursa de defecte si erori;  

 standardizeaza si utilizeaza componente si materiale obisnuite pentru a facilita 

activitatea de proiectare, pentru a reduce pretul de cost si a creste calitatea;  

 proiectati astfel încât sa usurati fabricatia. 

  Selectati procesele compatibile cu materialele si volumul productiei. 

Selectati materiale compatibile cu procesul de productie si minimizati durata procesului. 

Aplicati indicatii specifice pentru procesul de fabricatie. Pentru un volum mare de 

componente, luati în considerare turnarea si matritarea pentru a reduce uzinarea. Se utilizeaza 

turnarea în forme si forjarea pentru a minimiza uzinarea si efortul de prelucrare. Se 

proiecteaza pentru o fixare usoara prevazând suprafete largi, paralele si solide de sprijin;  

Proiecteaza în limita capabilitatii proceselor si evita prelucrari care nu sunt impuse de 

cerintele functionale;  

• proiecteaza piesele pentru orientare si manipulare sigura minimizând efortul de 

lucru si ambiguitatile si erorile în procesul de orientare  

• minimizeaza partile flexibile si interconectarile;  

• proiecteaza pentru o asamblare usoara;  

• proiecteaza pentru o imbinare si închidere eficienta:  

• Elementele de fixare prin filet sunt consumabile de timp pentru asamblare si cu 

dificultate pentru automatizare;  

• Considera îmbinarile prin forme elastice;  

• Analizeaza alte metode si tehnici de îmbinare cu adezivi;  

• Armonizeaza tehnicile de fixare cu materialele utilizate, cerintele functionale ale 

produsului si cerintele de dezasamblare si întretinere;  

• proiecteaza produsele modular pentru a facilita asamblarea cu carcasa sau 

subansamble;  

• proiecteaza pentru automatizarea productiei;  

• proiecteaza placile pentru circuitele imprimate pentru asamblare  

 

Proiectarea formei componentelor care alcatuiesc produsul = element esential pentru DFM =  



 

 

design for manufacturability  

La stabilirea formei (configuratiei) unui ansamblu si a elementelor acestuia trebuie sã se aibã 

în vedere:  

• îndeplinirea functiunii de deservire si întretinere;  

• proprietãtile materialelor si modul de confectionare.  

Alegerea materialelor  

 

  

• indicele de performantã al materialului:  

K = E/ρ  

unde ―E‖ este modulul de elasticitate longitudinal al materialului (modulul lui Young) iar ―ρ‖ 

este densitatea materialului.  

  

 

 

 

 

 

Diagrama de selectie a materialelor  

  



 

 

 

  

• Alegerea sectiunii transversale a piesei componente – factorul de forma: ϕB  

= 4 π I/ A
2
 unde ―I‖ este momentul de inertie al sectiunii transversale ―A‖;  

• În alegerea materialului este preconizatã valoarea maximã a factorului de 

formã.  

 

 

 

 

 

1.3. Etape ale proiectarii si selectiei materialelor  
  



 

 

 

Exemplu de calcul  

 O bara de lungime L care este încarcata cu o forta axiala F . Se cere sa se 

determine varianta de material care corespunde cel mai bine pentru bara data;  

Din starea de solicitare admisa, se poate determina aria transversala a barei: Anec = F/σa  unde 

σa este rezistenta admisibila a materialului. Se poate stabili pentru bara o arie de realizare 

practica A0 >= Anec . 

Costul barei se poate defini ca fiind : Cost_bara = Cρ A0L= Cρ L F/σa  

unde C – este costul pe unitatea de masa a materialului iar ρ este densitatea materialului.  

Pentru o pereche de parametri impusi F, L costul barei este influentat de raportul Cρ /σa  

Pe baza indicelui de performanta se pot formula pasii de selectie într-o problema de proiectare 

[Ashby]: - identifica proprietatea care trebuie maximizata sau minimizata: greutate, cost, 

energie, rigiditate, stare de solicitare, deteriorarea mediului etc.;  

Transpune într-un model matematic atributele anterioare functie de cerintele functionale, 

parametrii geometrici si de material. Se defineste astfel functia obiectiv care trebuie 

analizata.  

Identifica variabilele libere;  

Identifica constrângerile;  

Dezvolta ecuatiile pentru constrângeri;  



 

 

Inlocuieste variabilele libere pornind de la ecuatiile de constrângere în functia obiectiv; - 

Grupeaza variabilele în trei categorii :  

Cerinte functionale « F »  

Cerinte geometrice « G »  

Cerinte de material « M »  

identifica propreitatea de grup a materialului care determina indicele de performanta maxim.  

  

1.4. Proiectarea in domeniul electric  

 

 

 

Recomandari:  



 

 

Minimizarea cantitãtii de material utilizat si prin aceasta greutatea produselor;  

Minimizarea numãrului de componente utilizate în realizarea produselor si utilizarea unor 

componente de gabarit minim;  

 Alegerea unor materiale reciclabile dacã specificatiile tehnice si cele economice permit 

acest lucru; Este preferabilã utilizarea unui numãr minim de categorii de materiale plastice în 

constructia produselor; • Alege materiale plastice reciclabile;  Evitã utilizarea combinatiilor 

de materiale plastice dacã nu sunt compatibile pentru reciclare; Evitã, dacã este posibil, 

materialele de protectie pentru plastic;  Evitã insertia componentelor metalice în componenta 

din material plastic deoarece cele douã pãrti trebuie separate pentru a se putea recicla; Evitã 

utilizarea adezivilor în structura unor produse care au atasate etichete în pãrti plastice. 

Calitatea fractiunii de plastic, în cazul reciclãrii, este influentatã de prezenta adezivului;  

Evitã utilizarea unor pigmenti coloranti care contin nickel sau crom;  

Potentiale deficiente pentru componentele mecanice:  

• Deformaţiile elastice;  

• Rupere fragila (casanta);  

• Deformaţii plastice, fluaj;  

• Defecţiuni de flambaj, rupere ductila;  

• Defecţiuni de oboseala: coroziune indusa, frecare, impact, suprafaţa, efecte 

termice induse, vibraţii;  

• Defecţiuni datorate impactului / şocului indus: deformaţii, oboseala, rupere, 

frecare, uzare;  

• Uzare: adeziva, abraziva, cavitaţie, coroziune, eroziune, pitting etc.;  

• Defecţiuni datorate efectelor termice induse: schimbarea proprietaţilor 

materialelor, deformaţii, şoc termic; • Defecte de îmbinare, exfolieri;  

• Corodare coroziva / chimica: galvanica, fisurare, agresivitate a hidrogenului, 

oxidare, pitting;  

• Defecte combinate; rupere datorata oboselii sau flambajului, deformaţiilor 

induse termic etc.; • Defecte ale interfeţei mecanice: decuplare, interferenţa, blocare, 

alunecare;  

 

 



 

 

Potentiale deficiente pentru componentele si sistemele electrice:  

• Supratensiuni;  

• Tensiuni minime;  

• Defecţiuni de circuit deschis (în gol): ce conduce la pierdere a semnalului de ieşire ?  

• Defecţiuni de circuit în scurtcircuit: ce se întâmpla cu sistemul?  

• Aspecte termice: modificari a proprietaţilor de material, temperature de operare, 

dilatare, instabilitate termica;  

• Probleme mecanice: inserţia / eliminarea componentelor, vibraţii;  

• Strapungerea unei componente: în ce fel va afecta defecţiunea componentei modul de 

funcţionare a sistemului;  

• Probleme ale sursei de alimentare: frecvenţa de lucru nominala, zgomotul în 

frecvenţa înalta, tensiunea de alimentare, forma semnalului;  

• Anomalii ale semnalului (în domeniul timp): zgomot, forma semnalului, semnal 

perturbator;  

• Anomalii ale semnalului (în domeniul frecvenţa): distorsiuni, aliasing, spectru.  

Proiectarea in mecatronica – lista de specificatii:  

 



 

 

Gradele de libertate . Posibilitatea deplasãrii în spatiu a unui punct material. 

 care este numărul minim de mişcări decuplate şi acţionate necesare pentru a rezolva 

problema în cauză ?  

 este necesară energie de antrenare pentru toate aceste mişcări?  

 se poate accepta o acţionare pasivă pentru oricare dintre aceste mişcări: gravitaţional, 

prin elemente şi cuple cinematice elastice, rezistenţa aerului etc.?  

 trebuie să existe o aliniere a două componente sau o conectare a acestora?  

 Cum se preîntâmpină o abatere de coaxialitate între componentele respective?  

 Cum se pot anula jocurile dintre elemente?  

 Care sunt ajustajele necesare ?  

   

1.5. Actuatorul  
Pentru oricare dintre actuatorele utilizate proiectantul trebuie să definească sau să măsoare:  

•forţa generalizată (forţă sau cuplu) ce trebuie dezvoltată;  

•dependenţa forţei generalizate motoare de viteză (caracteristica mecanică motoare);  

•variaţia forţei generalizate cu poziţia punctului de aplicaţie;  

•viteza impusă şi eventualele restricţii suplimentare referitoare la aceasta (dependentă de 

poziţie, de solicitare / sarcină etc.) ;  

•precizia impusă şi eventualele restricţii suplimentare referitoare la aceasta (poziţie, 

dpendenţă de viteză etc.);  

•inerţia efectivă a sistemului, rigiditatea sau flexibilitatea a acestuia, frecarea sau amortizarea; 

•domeniul mişcării;  

•sarcina constantă sau variabilă, alta decât inerţia, din sistem.  

Proiectantul trebuie să estimeze în plus:  

•care sunt limitele în proiectul dat (de ex.: raportul putere / forţă / cuplu capabile şi cerinţele 

putere / forţă / cuplu impuse pentru fiecare actuator);  

•se poate utiliza o aceeaşi formă de energie pentru toate sistemele de acţionare (de ex. energia 

pneumatică) ?  

•se poate reproiecta actuatorul pentru mobilitatea care nu respectă cerinţa anterioară (de ex.: 

actuatorul nu utilizează energia pneumatică) ?  



 

 

•se poate renunţa la elementele senzoriale pentru sistemul de acţionare ? Se poate utiliza un 

STOP mecanic sau dependent de timp ? Se poate utiliza un motor pas cu pas pentru a elimina 

necesitatea unui traductor de poziţie ? •sunt disponibile pentru actuatoare facilităţi de utilizare 

a dispozitivelor absorbante de energie (pentru coliziune, şoc) ?  

•care sunt cerinţele impuse actuatorului de menţinere a elementului condus într-o poziţie dată 

? Care sunt posibilităţile de aplicare automată a frânării la apariţia unor defecţiuni ale 

sistemului de alimentare ? Care sunt limitele admise pentru deplasările elementului condus pe 

intervalul de timp determinat de apariţia defecţiunii şi momentul realizării frânării ?  

•care sunt posibilitătile de control a mişcării pentru fiecare actuator astfel încât să fie 

eliminate efectele tranzitorii ?  

•care este eleasticitatea din sistem (compresibilitatea fluidului, elasticitatea mecanică în 

transmisie etc.) ? Se poate reduce această elasticitate ? Care sunt variantele ?  

•care sunt ―jocurile‖ din sistem ? Cum afectează aceste neliniarităţi controlul sistemului ?  

•care sunt consecinţele defectării actuatorului ?  

•Cum poate fi detectat un defect sau o funcţionare în afara parametrilor impuşi în mod 

automat ?  

•Care sunt alte posibilităţi disponibile de detectare a defectelor ?  

• Există posibilităţi de simulare a unei funcţionări anormale (în afara parametrilor impuşi) a 

actuatorului ?  

  

1.6. Senzorii / sistemul de achizitii  
 

•care sunt senzorii necesari în conversia parametri fizici – semnal electric ?  

•care sunt condiţionările de semnal necesare: amplificare, filtrare etc. ?  

•care este forma de lucru: analog sau digital  

•care este forma de transfer a informaţiei: serial, paralel ?  

•care este banda de frecvenţă necesară pentru semnalele de intrare achiziţionate din sistem ?  

•care sunt condiţiile de eşantionare necesare pentru achiziţia întregii bande de frecvenţă ? 

Sunt utilizate filtre anti-alias ?  



 

 

•Care este siguranţa funcţionării corecte a senzorilor ?  

•Există posibilitatea detectării funcţionării incorecte a senzorilor ? Cum sunt eliminate 

valorile eronate ?  

•Există posibilitatea fuziunii informaţiei ?  

•Toate elementele senzoriale sunt necesare ? Se pot elimina unul sau mai multe elemente 

senzoriale ?  

•Care sunt posibilităţile de măsurare direct / indirect? Care este cea mai bună locaţie pentru un 

sensor ?  

•Există posibilitatea utilizării senzorilor cu semnal de ieşire standard discret ? Se pot utiliza 

aceşti senzori pentru parametric continui: semnale modulate în lăţime, semnale de frecvenţă 

variabilă, traductoare numerice ?  

•Care sunt influenţele negative în achiziţia semnalelor provocate de uzură, vibraţii, câmpurile 

termice exterioare, radiaţii etc. ?  

•Care sunt limitele admise în proiectare pentru elementele senzoriale ?  

Interferenta electromagneticã ― acţiunea unor fenomene electromagnetice asupra circuitelor 

şi aparatelor electrice, asupra sistemelor fizice abiotice sau biotice  

Imunitate electromagneticã - capacitatea unui sistem electric / electronic de a funcţiona 

normal fără a-şi degrada parametrii funcţionali în prezenţa perturbaţiei electromagnetice.  

Susceptibilitatea la perturbatii este inabilitatea sistemului de a funcţiona normal din cauza 

perturbaţiilor. Parametrii de compatibilitate si perturbatie ai mediului:  

•nivelul semnalului util;  

•nivelul pragului de perturbatii (valoarea minimã a semnalului util sub care dacã se scade se 

face simtitã prezenta perturbatiilor);  

•nivelul de pertubatii functionale, nivelul de zgomot galactic;  

•intervalul de compatibilitate electromagneticã (diferenta în dB dintre nivelul semnalului util 

si nivelul pragului de perturbatii reglementat pentru o anumitã configuratie de sistem).  

1.7. “Zgomot”  
Trebuie să se aibă în vedere şi să se facă diferenţa calitativă a următoarelor noţiuni:  

•Legarea la pãmânt (earth, ground) – care defineşte legarea unui sistem printr-un conductor 

electric la priza de împământare în scopul limitării supratensiunilor accidentale;  



 

 

•Legarea la masã (signal ground, signal common) – care defineşte legarea printrun conductor 

la punct de referinţă de potenţial 0 V.  

Trebuie să se identifice sursele de zgomot electromagnetic:  

•există surse de putere de c.a. ? Care este frecvenţa sursei (50 Hz, 60 Hz) ?  

•sistemul conţine motoare electrice ?  

•există amplificatoare de comutaţie ?  

•există circuite redresoare necomandate  

•există componente de electronică de putere (de ex. invertoare) sau surse de putere variabilă ?  

•există telefoane mobile sau transmisii radio ?  

•sistemul conţine bobine cu miez feromagnetic, relee electromagnetice ?  

•există surse de lumină flurescentă, comutator de fază ?  

•sistemul dispune de display, calculatoare ?  

•există circuite logice de mare viteză ? există oscilatoare în sisteme ?  

•există procese tehnologice ce folosesc arcul electric (cuptoare, instalaţii de sudare etc.), 

instalaţii electrice de electroliză?  

Proiectantul trebuie sã identifice solutii corespunzãtoare pentru limitarea zgomotului 

electromagnetic pentru fiecare semnal de intrare.  

Proiectantul trebuie să se precizeze dacă:  

•există un singur punct de masă de referinţă ? Există puncte multiple ?  

•toate firele sunt protejate, ecranate (dacă este cazul)?  

•conductoarele flexibile au posibilităţi largi de mişcare (în cazul vibraţiilor)? Capacitatea 

variabilă creată de fire poate afecta semnalul de intrare.  

•există posibilitatea utilizării unui filtru digital pentru a reduce zgomotul pe semnalele de 

intrare ?  

  

 



 

 

1.8. Cabluri / conectori  
 

Trebuie să se răspundă astfel la o serie de probleme cheie:  

•au fost eliminate toate conexiunile care nu sunt necesare ? Se pot reduce numărul de 

conexiuni prin reducerea numărului de module ?  

•pot fi eliminate firele de legătură prin utilizarea transmieie radio, a interfeţei seriale sau a 

fibrelor optice ? se pot utiliza transmisiile de date pe frecvenţă înaltă pe baza cablurilor de 

alimentare cu energie ?  

•au fost eliminate toate mobilitătile inutile ale cablurilor ? Se utilizează cabluri de calitate ? 

Care este influenţa costului ? •au fost reduse / eliminate solicitările de încovoire pentru toate 

cablurile din instalaţie ? S-a analizat influenţa razei de încovoiere ? Care sunt parametrii de 

calitate ai cablurilor referitor la durata de viaţă – cicluri de solicitare ? Care sunt implicaţiile 

referitoare la legătura cost – defecte ? Au fost protejate toate cablurile împotriva vibraţiilor ?   

S-au utilizat conectori de calitate ? Se poate utiliza conectorul monobloc (injectat) pentru a 

creşte fiabilitatea sistemului? Există teste de verificare pentru toate cablurile şi conectorii 

utilizaţi ? Care sunt procedurile de schimbare a cablurilor ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Software si analiza erorilor softwaresoftware și analiza erorilor software  
 

•Ce se întâmplă cu sistemul dacă alimentarea cu energie se întrerupe ? La revenirea 

alimentării cu energie în cât timp software-ul pentru control devine operaţional ?  

•Există posibilitatea centralizării operaţiilor de calcul într-un singur procesor ? Care sunt 

posibilitătile de optimizare a organizării software pentru creşterea fiabilităţii sistemului şi a 

vitezi de lucru ?  

• Care sunt posibilităţile de configurare a software-lui pentru hardware-ul 

instalat ? Care parametri pot fi setaţi prin măsurarile efectuate ?  

•Este posibil să detectăm erorile software ? Sunt suficiente informaţii pentru a putea separa 

erorile software de erorile de intrare în sistem ?  

•Cum este posibilă detectarea erorilor software în oricare modul ? Cum sunt detectabile 

erorile de intrare a datelor ?  

•Ce se constituie în eroare şi ce se constituie într-o defecţiune ? Cum se poate distinge o 

eroare hardware de o eroare software ?  

•Cum poate fi asigurat procesul proiectat la o detecţie software sau hardware ?  

•Este posibilă conectarea la internet a echipamentului şi realizarea în mod automat a update – 

lui ?  

Beneficiile deosebite - printr-o proiectare judicioasa  

2.1. Care este cheia succesului în noua filozofie de proiectare ?  
Succesul se exprima prin echilibrul dintre modelare & analiza si validare experiment & 

constructie  
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