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ALTERNATIVE CARS IN THE 21ST CENTURY. 
A NEW PERSONAL TRANSPORTATION PARADIGM. 
SECOND EDITION 
Autor: Robert Q. Riley

Editura: SAE International
Anul apariţiei:  2004
ISBN: 0-7680-0874-3 

În această lucrare autorul oferă o perspectivă proprie asu-
pra posibilităţilor de dezvoltare a automobilului în seco-
lul XXI. Atenţia principală este acordată rolului autovehi-
culelor „alternative“ în asigurarea mobilităţii persoanelor.
Principalele teme abordate sunt:
• crizele mobilităţii personale
• automobile pentru mobilitate personală în secolul XXI
• tehnologia economiei de combustibil
• combustibili alternativi
• autovehicule electrice şi hibride
• automobile cu trei roţi
• siguranţă şi vehicule uşoare
• sisteme de transport inteligente
• automobile alternative în Europa

AUTOMOTIVE TRANSMISSIONS FUNDAMENTALS. 
SELECTION DESIGN AND APPLICATION.
SECOND EDITION
Autori: Harald Naunheimer, Bernd Bertsche, Joachim Ryborz, 
Wolfgang Novak

Editura: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Anul apariţiei: 2011
ISBN: 978-3-642-16213-8

Această carte oferă o imagine completă asupra procesului de 
dezvoltare a transmisiilor destinate autovehiculelor.
Principalele subiecte abordate în lucrare sunt:
• privirea de ansamblu asupra sistemului <trafic – autovehicul – transmisie>
• distribuirea fluxului de putere
• selectarea rapoartelor de transmitere
• principiile de bază ale proiectării sistemelor de transmisie pentru 
autovehicule
• particularităţi în proiectarea  transmisiilor autovehiculelor
• modele de proiectare a principalelor componente ale transmisiilor
• unităţi de comandă-control ale transmisiei
• tehnologia de fabricare a transmisiilor autovehiculelor
• fiabilitatea şi testarea transmisiilor autovehiculelor
Sunt avute în vedere transmisii manuale şi automate, cu variaţie în trepte sau continuă a fluxului de putere, 
destinate automobilelor, dar şi vehiculelor comerciale, inclusiv pentru autovehicule 4WD.
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Ar putea fi Ingineria Automobilului una din 
ferestrele către lumea cercetării ştiinţifice 
româneşti din domeniul ingineriei autove-

hiculelor ? 
O privire mai ageră taie ca diamantul bucăţi din 
geamul aparent prăfuit de nemişcare al industriei 
româneşti şi scoate la iveală o privelişte încă des-
curajantă.
La temelia cercetării ştiinţifice din orice do  me    niu 

stă nevoia socială specifică, cererea de inovare, modernizare, competiti-
vitate şi performanţă. De ani buni, în industria românească a autovehi-
culelor se discută aproape în exclusivitate doar de autoturisme. Aceasta 
şi ca o consecinţă a reducerii/încetării activităţii unor întreprinderi, de 
renume altădată (ROMAN, Tractorul, ARO) , alături de care funcţio-
nau şi centre de cercetare/proiectare puternice. 
În acest context, de la înălţimea oferită de media, ingineria automobi-
lelor priveşte spre rudele mai puţin prezente sub lumina reflectoarelor. 
Preocupările ştiinţifice ale restrânsului corp de cadre didactice universi-
tare şi cercetători în domeniul inovării producţiei de autocamioane, trac-
toare, autobuze şi autoutilitare, par a nu avea finalitate. Interesul pentru 
dezvoltarea–inovarea–fabricarea acestora sau a subansamblurilor a scăzut 
continuu. 
Cu toate acestea, cred că cercetarea ştiinţifică în domeniul ingineriei au-
tovehiculelor ar trebui să acorde atenţie pe întreg ciclul de viaţă (concep-
ţie, fabricare, utilizare, mentenanţă, scoatere din funcţiune şi dezmembra-
re) tuturor categoriilor de vehicule. 
În departamentul de autovehicule militare şi transporturi pe care l-am 
condus zece ani, am dezvoltat împreună cu colegii mei conceptul de plat-
formă mobilă terestră purtătoare de sistem tehnic – PMT-PST. Într-o 
viziune sistemică, aceasta include un modul de bază cu roţi sau şenile pe 
care se instalau diverse echipamente: armament (tunuri, obuziere, lansa-

toare de rachete); sisteme de comandă şi control; staţii radar; sisteme de 
observare zi/noapte; sisteme de evacuare medicală – MEDEVAC; siste-
me de evacuare şi mentenanţă tehnică; sisteme de comunicaţii, poduri 
mobile, autovehiculele respective devenind astfel maşini de luptă, puncte 
mobile de comandă, staţii de observare, autospeciale diverse – blindate 
sau nu. Evident, unele puteau fi echipate cu module necesare transportu-
lui de bunuri şi/sau persoane în condiţiile unui teatru de acţiuni militare.
Activitatea de cercetare–dezvoltare–testare cuprindea atât aspectele cla-
sice ale concepţiei, fabricaţiei şi mentenanţei autovehiculelor cu roţi sau 
şenile, dar şi elemente specifice tipului de echipament instalat (cum ar fi 
stabilizarea sistemelor de armament, protecţia la acţiunea armamentului 
adversarului, mobilitatea şi capacitatea de trecere în condiţii grele de te-
ren, alimentarea motoarelor cu combustibil unic, flotabilitatea).
Rezultatele bune înregistrate de-a lungul timpului s-au datorat printre 
altele conlucrării excelente cu specialiştii existenţi încă în ceea ce a mai 
rămas din industria de profil, dar şi colaborării cu celelalte centre univer-
sitare din ţară.
Exemplele prezentate stau mărturie faptului că prin reunirea capabilităţi-
lor tehnice şi umane, cercetarea românească de profil poate să se implice 
semnificativ în dezvoltarea-inovarea autovehiculelor cu diverse utilizări 
sau a componentelor acestora. 
Existenţa unor competenţe de înalt nivel în departamentele de autovehi-
cule din centrele universitare asigură o resursă importantă, dar insuficient 
cunoscută şi exploatată de firmele româneşti.
Deci, cine face primul pas?

Prof. dr. ing. Minu MITREA
Secretar General SIAR

Fost şef al Catedrei de Autovehicule Militare şi Transporturi 
din Academia Tehnică Militară
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Î
n perioada 17-19 octombrie 
2013, Alma Mater Napocensis, 
Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca a organizat „Automotive 
Motor Mobility Ambient – AMMA 
2013” – International Congress of 
Society of Automotive Engineers 
of Romania – SIAR, sub înaltul pa-
tronaj al FISITA (International Fe-
deration of Automotive Enginee-
ring Societies), însoțit de o suită de 
manifestări care au focalizat atenția 
specialiştilor români şi străini din 
domeniul ingineriei autovehicule-
lor şi al transporturilor rutiere. 
Gazda Congresului SIAR a fost 
pentru a treia oară Departamentul 
de Autovehicule Rutiere şi Trans-
porturi din cadrul Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca, unul 
dintre polurile de excelență în cer-
cetarea aplicativă şi fundamentală 
în domeniul industriei autovehicu-
lelor, cu largă recunoaştere pe plan 
național şi internațional.
Toate manifestările concentrate 
în jurul Congresului Internațional 
AMMA 2013 au făcut ca munici-
piul Cluj-Napoca să devină, pentru 
câteva zile, un centru internațional 
al ingineriei autovehiculelor, ofe-
rind astfel posibilități de contacte 
utile şi de informare la zi asupra 
marilor probleme ale dezvoltării 
automobilului şi protecției me-
diului.
Mobilitatea ideilor, bunurilor şi 
oamenilor caracterizează societatea 
contemporană, fiind unul dintre 

elementele principale ale dezvoltă-
rii viitoare ale societății umane, iar 
industria autovehiculelor reprezin-
tă un factor important în această 
direcție. Conştienți de importanța 
abordării temelor actuale şi viitoare 
cu care domeniul ingineriei autove-
hiculelor se confruntă, participanții 
la Congresul Internațional AMMA 
2013 şi-au propus a le aborda, 
dezbate şi formula soluții într-un 
cadru ştiințific adecvat, confirmat 
de prezența unui număr important 
de specialişti din mediile academic, 
economic şi social, atât din țară cât 
şi din străinătate.
Direcțiile de interes ale Congre-
sului Internațional AMMA 2013 
au fost legate direct de cerceta-
rea ştiințifică din domeniul ingi-
neriei autovehiculelor, a ideilor, 
invențiilor şi tehnologiilor noi şi 
emergente legate de următoarele 
subiecte: vehicule hibride şi electri-
ce, sisteme avansate de propulsie, 
proiectarea autovehiculelor, ingi-
nerie avansată şi simulare compute-
rizată, siguranța rutieră şi controlul 
traficului rutier, materiale şi tehno-
logii inovative, vehicule ecologice 
şi poluarea cauzată de motoarele cu 

ardere internă.
Congresul a oferit ocazia pentru 
toți specialiştii din ingineria auto-
vehiculelor şi protecția mediului 
(cercetători, proiectanți, utiliza-
tori şi producători) de a realiza un 
schimb benefic de opinii şi de a 
contribui la creşterea educației în 
aceste domenii.
Cei peste 275 de participanți la con-
gres au avut ocazia de a se implica 
activ la lucrările ştiințifice prezen-
tate în plen şi în cadrul secțiunilor, 
work-shop-uri, expoziții, activități 
recreative.
Deschiderea festivă a Congresu-

lui AMMA 2013 i-a adus în fața 
participanților pe Günter Hohl – re-
prezentant FISITA, fost Preşedinte 
al EAEC (European Automotive 
Engineers Cooperation), Gigel 
Paraschiv – Secretar de Stat la Mi-
nisterul Educației Naționale, Aurel 
Vlaicu – Rector al Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca, Horea 
Dorin Uioreanu – Preşedinte al 
Consiliului Județean Cluj, Mihnea 
Ioraş – Subprefect Cluj, Adrian 
Clenci – Preşedinte SIAR, Gheor-
ghe-Alexandru Radu – Academia 
de Științe Tehnice din România, 
Stefan Kanya –  Director regional 

AUTOMOTIVE MOTOR MOBILITY AMBIENT – AMMA 2013
Congresul Internaţional al Societăţii Inginerilor de 
Automobile din România – SIAR
International Congress of the Society of Automotive 
Engineers of Romania – SIAR

Prof. dr. ing. 
Nicolae BURNETE
Preşedinte Congres, Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca
nicolae.burnete@auto.utcluj.ro

Festivitatea de deschidere

Domnul Günter Hohl – susţinere lucrare în plen
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Europa SE –AVL List GmbH.
După deschiderea oficială a congre-
sului s-a trecut la prezentarea lucră-
rilor în plen. 
Prima lucrare, susținută în plen de 
Günter Hohl, cu titlul „FISITA and 
the Automotive World”, a debutat 
cu o descriere generală a FISITA, 
punându-se în evidență faptul că 
aceasta reprezintă peste 170.000 de 
ingineri din întreaga lume, având 
un rol important în procesul de ino-
vare a ingineriei autovehiculelor, 
elaborarea diferitelor standarde din 
domeniu şi ca organizație suport 
pentru manifestări ştiințifice. Mem-
brii SIAR, prin faptul că SIAR este 
parte componentă a FISITA, parti-
cipă la efortul global de dezvoltare 
a domeniului ingineriei autovehi-
culelor şi transporturilor rutiere. 
Congresele FISITA şi EAEC sunt 
prilejuri de manifestare a unității 
şi efortului comun al inginerilor de 
automobile. În continuare s-a pre-
zentat o evoluție a autovehiculelor, 
atât inventatori internaționali, cât 
şi români, amintindu-se de Bar-
bu Bellu, Dimitrie Leonida, Aurel 
Persu şi alții, precum şi evoluția 
producției de automobile din Ro-
mânia.
S-a subliniat rolul important pe 
care industria auto o are atât în eco-
nomia europeană, cât şi mondială, 
fiind precizat faptul că aceasta este 
„motorul Europei”. De asemenea, 
s-a precizat şi faptul că deşi numă-
rul de firme producătoare de auto-
vehicule a scăzut de la 36 în 1970 la 
15 în 2000, diversitatea modelelor 
a crescut (limuzină, autovehicul 
sport,… la SUV, pick-up, MPV, 
hatckback, SW, coupé, roadster) de 
la 3 la 15, după care s-a amintit ținta 
din punct de vedere al protecției 
mediului şi anume o calitate a ae-
rului mai bună şi reducerea zgo-
motului produs de autovehicule. 
Viitorul apropiat al automobilelor 
implică noi tehnologii prietenoase 
cu mediul: autovehicule electrice, 
precum şi vehicule interconectate 
şi autonome. În concluzie, autove-
hiculele, autobuzele şi camioane-

le vor rămâne principala opțiune 
pentru transportul de persoane şi 
marfă; vor creşte cerințele legate de 

protecția mediului, iar educarea pu-
blicului asupra importanței trans-
portului ecologic se va accentua.

A doua lucrare, susținută în plen 
de către Gheorghe Druță, consilier 
ACAROM, cu titlul „Industria auto 
din România, evoluții şi perspec-
tive de dezvoltare”, a subliniat ca-
drul global de evoluție al industriei 
autovehiculelor care este agitat, 
marcat de «migrații» interzona-
le şi schimbări de ierarhii. A fost 
prezentată evoluția producției de 
automobile pe glob, continuând 
cu principalii piloni ai industriei 
automobilelor din România: Da-
cia-Renault şi Ford România. După 
descrierea evoluției vânzărilor de 
autovehicule noi, s-a prezentat ex-
portul de autoturisme şi autoutili-
tare şi s-a subliniat faptul că acesta 
susține atât producția internă, dar 
şi întreaga economie națională. S-a 
făcut o trecere în revistă a principa-
lilor furnizori auto din România, 
cu sublinierea faptului că din top 
20 furnizori/producători globali, 
13 produc componente auto în 
România. Sectorul de componente 
rămâne atractiv şi relativ compe-
titiv în zona central-est europea-
nă. S-a subliniat rolul programe-
lor ACAROM pentru creşterea 
competitivității şi oportunitatea 
existenței unui cluster zonal, lucra-
rea încheindu-se prin prezentarea 
perspectivelor industriei auto în 
viziunea ACAROM.
Din partea AVL GmbH, Stefan 
Kania a prezentat ”The connected 
powertrain TM”. După sublinierea 
faptului că AVL este cea mai mare 
companie de dezvoltare, simulare şi 
tehnologii de testare a transmisiilor 
din lume (cu 6200 de angajați şi cu 
o investiție de 12,5 % în cercetare şi 
inovare), s-au prezentat obiectivele 
pentru dezvoltarea transmisiilor şi 
a noilor concepte în domeniul ingi-
neriei automobilelor.
Pornind de la un autovehicul hibrid 
demonstrativ din 2004, cu emisii 
de numai 90-98 g/km de CO, cu 
un motor de 1,2 l cu trei cilindri, 
care dezvolta 60 kW, din 2006 un 
sistem optimizat de turbo-hibrid, 
s-a trecut la prezentarea „vehicu-
lului conectat” echipat cu sistemul 

Evoluţia producţiei globale de autovehicule

Domenii industriale pe orizontală cu dezvoltare indusă de evoluţia  
industriei auto din România

Inaugurarea expoziţiei
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de păstrare a liniei de mers, „smart 
cruise control” şi a conceptului de 
CONNECTED POWERTRAIN 
TM. S-a prezentat arhitectura de 
control şi modificările pentru acest 
sistem, precum şi sistemul AVL 
RANGE EXTENDER.
Cristian Nevzoreanu, Director Afa-
ceri Publice al Renault Technolo-
gie Roumanie, a prezentat lucrarea 
„ROMANIA – A Competences 
Center for Renault”.
Încă de la început a fost precizat 
faptul că în cei 14 ani de când se 
află în România, Renault a investit 
aici două miliarde de Euro, a ajuns 
la un număr de 18000 angajați şi a 
desfăşurat 5,5 milioane de ore de 
formare, după care s-a subliniat 
faptul că România este a doua țară 
a „Planetei Renault”. S-a accentuat 
faptul că Renault este prezent în 
România pe termen lung, având 
o filieră completă de dezvoltare 
auto: design, proiectare, încercări, 
industrializare, fabricație, logisti-
că internațională, comercializare, 
post-vânzare.
Printre ultimele modele lansate se 
regăsesc atât noul Logan MCV, lan-
sat în mai 2013, dar şi noul Duster, 
lansat în septembrie 2013. 
S-a insistat asupra prezenței Re-
nault Technologie Roumanie ca 
singurul centru de dezvoltare în 
domeniul auto din Estul Europei şi 
cel mai mare astfel de centru al Re-
nault din afara Franței. S-a prezen-
tat şi Centrul Tehnic de la Titu, cu 
diferitele tipuri de teste posibile, 
precum şi bancurile de testare din 
dotare şi rețeaua de piste de încer-
care şi s-a vorbit despre partea de 
producție a noului motor Energy 
TCe 90 – nume de cod H4Bt. Nu 
în ultimul rând, au fost prezentate 
şi posibilele arii de dezvoltare a 
tinerilor ingineri prin programe-
le de master dedicate <Ingineriei 
Proiectelor pentru Automobile 
(IPA)>, derulate de RTR în par-
teneriat cu universitățile tehnice 
din țară.
Simultan cu derularea şi pre-
zentarea lucrărilor congresului, 

companii şi organizații cu profil 
de activitate în domeniul ingine-
riei automobilelor, motoarelor, 
mobilității şi ambientului au or-
ganizat standuri expoziționale cu 
tematică specifică. Între expozanți 
s-au regăsit firme de proiectare şi 
simulare computerizată în indus-
tria autovehiculelor, reparații tur-
bosuflante şi componente specifi-

ce, importatori şi distribuitori de 
uleiuri pentru autovehicule, aero-
soli şi produse speciale, repararea 
autovehiculelor, produse pentru 
întreținerea automobilelor, orga-
ne de asamblare, scule electrice 
şi pneumatice, produse chimice, 
scule de mână specializate, produ-
cători de sisteme de injecție diesel, 
producători de baterii auto, fur-

nizori de soluții pentru evaluarea 
daunelor auto.
În cadrul congresului AMMA 2013 
s-au derulat concomitent cu restul 
activităților specifice o serie de 
work-shopuri tematice adresate 
studenților, tinerilor cercetători 
şi specialiştilor cu experiență în 
domeniul auto şi al produselor de 
mentenanță. Workshop-urile de-
rulate în perioada congresului au 
avut următoarele teme principale: 
Determinări privind consumul 
de combustibil în condiții rea-
le de exploatare (Karl Kock – 
AVL Graz Austria), Prezentarea 
aplicației de proiectare asistată 
Catia V6 (CENIT), Tehnologiile 
de service moderne (Autodiga).
În cadrul acestor work-shopuri 
s-au explicat o serie de concepte de 
bază şi aparatura folosită în cadrul 
măsurătorilor specifice, respectiv 
standurile destinate încercărilor ex-
perimentale.
O parte din aparatura aferentă de-
terminării consumului de combus-
tibil în condiții reale se instalează 
direct pe autovehicul, fiind relativ 
facil de instalat pe motociclete, 
autoturisme şi autocamioane, 
permițând monitorizarea precisă a 
funcționării sistemelor de alimen-
tare şi a evacuării gazelor. Totodată 
au mai fost înregistrate mărimi ca-
racteristice funcționării altor sis-
teme auxiliare ale motorului, între 
care pot fi menționate sistemele de 
răcire, ungere, aprindere şi porni-
re. În tot acest proces de derulare 
a cercetărilor experimentale s-au 
instalat echipamentele specifice pe 
autovehicule, astfel încât acestea să 
poată fi supuse unui protocol ca-
racteristic de încercare pe circuit, 
respectiv în condiții de trafic coti-
dian. Aparatura instalată a facilitat 
realizarea determinărilor în trafic 
rutier şi pe circuit.
Prezentarea lucrărilor în cadrul 
secțiunilor din cadrul AMMA 
2013 a fost de un real interes, lucru 
demostrat şi de asistența numeroa-
să şi din discuțiile care au continuat 
după finalizarea expunerilor.

Imagini din cadrul lucrărilor pe secțiuni

Imagini din expoziţie
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1. OBIECTIV ŞI MODALITATE 
DE ABORDARE
Obiectivul prezentei lucrări constă 
în evidenţierea calitativ-cantitativă 
cât mai realistă, prin intermediul 
unor studii de caz demonstrative, a 
tendinţei de evoluţie în ultimul de-
ceniu a impactului surselor mobile 
de trafic rutier din zona municipiu-
lui Bucureşti privind poluarea cu 
monoxid de carbon a aerului respi-
rabil în proximitatea infrastructurii 
stradale majore din arealul me-
tropolitan respectiv, în contextul 
armonizării progresive din această 
perioadă de timp a legislaţiei na-
ţionale cu directivele comunitare 
europene privind standardele de 
emisie, calitatea carburanţilor auto 
şi calitatea aerului ambiant.
În scopul acestei cercetări ştiinţifi-
ce, modalitatea de abordare a con-
stat în efectuarea unei campanii de 
monitorizare indicativă a poluării 
atmosferice în locaţii reprezentati-
ve atât pentru zona centrală a muni-
cipiului Bucureşti, cât şi pentru alte 
câteva axe principale de circulaţie 
din zona inelului median precum 
şi din zona periferică urbană, şi 
compararea rezultatelor astfel ob-
ţinute cu date istorice arhivate din 
urmă cu aproximativ un deceniu 
provenind în urma unor campanii 

similare de măsurători indicative 
de trafic şi calitate a aerului. Echi-
pamentul utilizat a fost laboratorul 
mobil specializat al Departamen-
tului Cercetare al Registrului Auto 
Român (RAR).

2. METODOLOGIE ŞI ECHI-
PAMENT DE MĂSURARE
Există în mod evident o relaţie 
de cauzalitate între emisie – ca 
factor perturbator, de insalubritate 
ambientală, şi imisie – ca factor de 
răspuns al mediului atmosferic la 
forţajul respectiv de origine antro-
pică [1]. 
În cazul surselor de emisie mobile 
provenite din traficul rutier, din 
punctul de vedere metodologic al 
evaluării calităţii aerului, pentru 
estimarea concentraţiei atmosfe-
rice totale a unui poluant generic, 
relativ inert din punct de vedere 
fizico-chimic la scara spaţio-
temporală urbană, într-un punct 
oarecare de recepţie, este necesară 
cuplarea unui model de dispersie la 
microscară stradală, cu un model la 
mezoscară urbană:

Concentraţia Totală 
(C) = Contribuţia 

Stradală (Cs) + 
Concentraţia de Fond 

(Cf) 
 (2.1)

Concentraţia atmosferică totală 
(C) se obţine prin însumarea con-

tribuţiei stradale locale (Cs) cu 
concentraţia de fond (Cf) repre-
zentând contribuţia mezoscalară a 
tuturor surselor de fond – proveni-

te atât din traficul rutier cât şi din 
alte categorii de surse de emisie an-
tropogenice (industrie, sisteme de 
încălzire rezidenţială, comercială 

Program de cercetare a nivelului de trafic rutier din 
Bucureşti şi a impactului acestuia privind poluarea 
atmosferică cu monoxid de carbon în proximitatea marilor 
artere de circulaţie, în ultimul deceniu
Research Program of Road Traffic in Bucharest and its Impact 
on Atmospheric Carbon Monoxide Pollution in Proximity to Major 
Thoroughfares in the Last Decade

Drd. Ing.
Flavius CÂMPEANU
Director Tehnic
Registrul Auto Român – R.A.

Fig. 1. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Bulevardul Nicolae Bălcescu / Gheorghe Magheru –
Bucureşti, zona centrală / axa Nord-Sud

Concentraţie medie zilnică CO:            Concentraţie maximă orară CO: 
                 8,1 mg/m3                                                         15,4 mg/m3

Septembrie 2003

Debit zilnic trafic: 87.560 veh/24h;   Debit orar maxim trafic: 5.760 veh/h
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şi instituţională, vehicule nerutiere 
etc.) şi naturale (emisii biogenice şi 
mineralogenice).
În cadrul modelelor de dispersie la 
microscară, se avansează în general 
ipoteza că între deteriorarea calită-
ţii aerului şi cantitatea de substanţe 
poluante primare difuzate în atmo-
sferă există un raport de directă 
proporţionalitate, de tipul:

Contribuţia Stradală 
(Cs) = Emisia 

Traficului Local (QL) 
x Funcţia de Dispersie 

(F)
  (2.2)

Funcţia F descrie din punct de 
vedere matematic procesele de 

dispersie atmosferică (difuzie şi 
transport), fiind dependentă de:
– parametrii meteorologici: 
• în principal viteza şi direcţia vân-
tului mediu de transport, dar şi
• temperatura medie
• turbulenţa atmosferică de origine 
convectivă (dată de radiaţia solară 
globală, gradul de nebulozitate, bi-
lanţul energetic radiativ în stratul 
de suprafaţă, alţi parametri fizici ai 
stratului limită planetar)
• alţi parametri (presiune atmosfe-
rică, precipitaţii etc.)
– configuraţia geometrică a infras-
tructurii rutiere şi topografia zonei 
adiacente acesteia.
Emisia Traficului Local (QL) de-
pinde la rândul ei de:
– caracteristicile de emisie ale sur-

selor individuale şi colective: 
• factorii de emisie individuali 
şi compoziţi – obţinuţi prin 
medierea ponderată a facto-
rilor de emisie caracteristici 
fiecărei categorii de autovehi-
cule, în funcţie de compoziţia 
parcului rutier ce tranzitează 
artera de circulaţie studiată în 
intervalul temporal respectiv – 
[g/km/veh]

– parametrii de trafic: 
• debitul de trafic – orar 
[veh/h] şi zilnic [veh/24h]
• compoziţia traficului – pon-
derea [%] participativă la trafic 
a diverselor categorii de auto-
vehicule
• vitezele medii de rulare – 
[km/h]
• tipul şi ciclul semafoarelor 
în cazul intersecţiilor cu trafic 
controlat opto-electronic 
• profilul mediu zilnic al pa-
rametrilor de trafic (variaţia 
medie oră de oră pe parcursul 
unei întregi zile a parametrilor 
de trafic precizaţi mai sus).

Cunoscând factorii de emisie pen-
tru „n” categorii de autovehicule, 
precum şi debitele orare de trafic 
ale fiecărei categorii, fluxul total de 
emisie QL al sursei liniare de trafic 
se calculează cu relaţia:         

 
[g/s/m]

  
 (2.3)
în care qk este factorul de emisie al 
poluantului considerat pentru cate-
goria „k” de autovehicule [g/km/
veh], iar Nk reprezintă debitul orar 
parţial pentru categoria „k” de au-
tovehicule [veh/h].
Cantitatea de poluanţi emisă de-
pinde aşadar de numărul surselor 
de acelaşi tip şi de emisia fiecărei 
surse individuale. 
Prin utilizarea unei metodologii 
şi instrumentaţii de monitorizare 
performante, s-a realizat măsurarea 
– înregistrarea continuă şi în timp 
real a concentraţiilor atmosferice 
de poluanţi şi a condiţiilor de dis-
persie (micrometeorologice) din 
proximitatea arterelor de circulaţie 

studiate, precum şi a parametrilor 
de trafic, în vederea evaluării im-
pactului poluant la microscară in-
dus de traficul rutier asupra calităţii 
aerului ambiant.
Măsurătorile de trafic au constat în 
primul rând în numărători manuale 
(vizuale) de trafic în secţiunile stra-
dale selectate, adică privind numă-
rul orar de autovehicule care trec în 
dreptul unui anumit punct adiacent 
tronsoanelor rutiere respective, de-
terminându-se astfel debitele orare 
de trafic şi variaţiile lor zilnice pen-
tru următoarele categorii majore de 
autovehicule: 

– autoturisme;
– autovehicule uşoare comer-
ciale pentru transportul măr-
furilor şi persoanelor (autofur-
goane, autocamionete, micro-
buze), cu masa totală estimată 
sub 3,5 tone;
– autovehicule grele (autoca-
mioane, autobuze urbane şi 
autocare turistice), cântărind 
peste 3,5 tone.

Ponderea participativă la trafic a 
autovehiculelor pe două roţi (mo-
tociclete şi mopede) şi a derivatelor 
acestora a fost considerată limitată 
temporal (specifică doar sezonului 
cald şi anumitor intervale orare) şi 
nereprezentativă la întreaga scară 
spaţială urbană bucureşteană, astfel 
încât această categorie de vehicule 
a fost neglijată.
Ca poluant de referinţă a fost se-
lectat monoxidul de carbon (CO), 
ţinând cont de următoarele aspecte 
caracteristice:

– monoxidul de carbon este 
un compus inert, nereactiv din 
punct de vedere fotochimic în 
atmosferă la scara spaţio-tem-
porală urbană, fără surse de 
emisie naturale sau procese de 
disipaţie semnificative – durata 
medie de viaţă atmosferică a 
moleculei de CO este de circa 
două luni, procesul dominant 
de disipaţie chimică fiind cel 
generat de reacţia cu radicalul 
hidroxil (OH); 
– traficul rutier reprezintă în 

Fig. 2. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Splaiul Independenţei, zona Piaţa Unirii –
Bucureşti, zona centrală / axa Est-Vest

Concentraţie medie zilnică CO:              Concentraţie maximă orară CO: 
                 3,7 mg/m3                                                             13 mg/m3

Aprilie 2002   

Debit zilnic trafic: 83.610 veh/24h;   Debit orar maxim trafic: 5.920 veh/h
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mod pregnant cea mai impor-
tantă categorie de surse de 
emisie a acestui poluant în at-
mosfera urbană, poluantul în 
cauză constituindu-se într-un 
veritabil „gaz trasor” privind 
impactul atmosferic indus de 
circulaţia autovehiculelor şi un 
indicator ambiental direct al 
intensităţii acesteia;
– monoxidul de carbon repre-
zintă un poluant deosebit de 
important din punct de vedere 
al efectelor acute asupra sănă-
tăţii populaţiei.

Utilizarea poluantului de referinţă 
(CO) ca „factor de scalare” permi-
te totodată estimarea preliminară, 
în mod operativ, a nivelurilor de 
imisie şi pentru alţi poluanţi gazoşi 
primari (NOx, benzen, SO2 etc.) 
generaţi de sursele mobile de tra-
fic rutier, ţinând cont de corelaţiile 
existente între caracteristicile de 
emisie ale acestora, precum şi de 
similitudinea procesului de disper-
sie atmosferică la care sunt supuşi 
compuşii respectivi.

Echipamentul de măsurare utili-
zat pentru acest poluant de refe-
rinţă a constat dintr-un monitor 
pentru CO ambiental marca 
HORIBA APMA-360 şi acceso-
riile aferente, montabile pe  au-
tolaboratorul echipat cu sonda 
de aspiraţie a probelor de imisie 
la o înălţime apropiată de cea de 
prelevare a aerului pentru respi-
raţie (circa 1,8 m faţă de nivelul 
solului), şi având următoarele 
caracteristici tehnice principale:

– domeniul de măsurare: 
0÷125 mg/m3  (0÷100 
ppm);
– rezoluţia de măsurare: 0,05 
ppm;
– precizia:  ±1% pe întregul 
domeniu de măsurare;
– domeniul intervalelor de 
mediere a rezultatelor: 3 
minute, 30 de minute, 3 ore.

Metoda de referinţă pentru mă-
surarea concentraţiei atmosferi-
ce de monoxid de carbon este în 

concordanţă cu cerinţele Legii 
nr.104/2011 privind calitatea ae-
rului înconjurător [2], armonizate 
cu legislaţia comunitară europeană 
din domeniu (Directiva 2008/50/
CE), şi se bazează pe metoda stan-
dardizată prin spectroscopie în in-
fraroşu nedispersiv (SR EN 
14626).

Instrumentaţia de monitoriza re a 
calităţii aerului ambiant con  ţine 
începând cu jumătatea anului 
2004 un monitor MIE pdRAM 
1000 pentru pulberi în suspen-
sie inhalabile PM-10 (diametrul 
aerodinamic echivalent sub 10 
microni), şi ulterior de la finele 
anului 2007 un monitor ambi-
ental Horiba APNA-370 pentru 
oxizii de azot NOx (NO şi NO2), 
ansamblul acestui sistem de mă-
surare devenind integral operaţi-
onal începând cu jumătatea anu-
lui 2010.

Măsurătorile s-au derulat, între fi-
nele lunii august şi începutul lunii 
septembrie 2013, în cinci ampla-
samente selectate ca reprezentative 
pentru circulaţia rutieră din muni-
cipiul Bucureşti, şi anume:

• Bulevardul Gheorghe Ma-
gheru – zona centrală / axa 
Nord-Sud;
• Splaiul Independenţei, zona 
Piaţa Unirii – zona centrală / 
axa Est-Vest;
• Calea Griviţei, zona Gara de 
Nord-Basarab – zona inelului 
median / axă principală de cir-
culaţie;
• Strada Turda, în apropierea 
Podului Grant – zona inelului 
median / axă principală de cir-
culaţie;
• Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, 
zona Pasaj Băneasa – zona pe-
riferică urbană / acces dinspre 
/ ieşire spre Nord.

În vederea efectuării comparaţiei 
între situaţia actuală şi cea din urmă 
cu circa un deceniu, s-a procedat la 
identificarea şi procesarea datelor 
istorice arhivate disponibile pentru 
aceleaşi amplasamente de monito-
rizare. 

Considerente practice legate de 
factori importanţi precum accesi-
bilitatea la sursele locale de energie 
electrică, siguranţa operatorilor 
laboratorului mobil şi securizarea 
instrumentaţiei de monitorizare, 
au făcut imposibilă însă repetarea 
măsurătorilor în locaţia consacrată 
din trecut de pe Bulevardul Nicolae 
Bălcescu (vizavi de Galeriile Ori-
zont), astfel încât a fost selectat un 
nou amplasament situat pe Bule-
vardul Gheorghe Magheru. Ţinând 
cont însă de situarea în prelungire a 
tronsoanelor rutiere aferente celor 
două bulevarde din centrul urban 
bucureştean, precum şi de similitu-
dini privind configuraţia geometrică 
a infrastructurii rutiere şi topografia 
de canion stradal a zonei adiacente 
acesteia, se poate considera că acest 

aspect nu induce elemente semnifi-
cative de variabilitate la comparaţia 
dintre cele două seturi de rezultate. 
Evoluţia orară a debitului de trafic şi 
a concentraţiei atmosferice de mo-
noxid de carbon (CO), măsurată cu 
autolaboratorul Departamentului 
Cercetare al RAR, în amplasamen-
tele precizate anterior, în timp, este 
prezentată în figurile 1-5. 
Pentru analiza şi interpretarea obiec-
tivă a nivelurilor de imisie din zona 
urbană studiată, parametrii meteo-
rologici prezintă un caracter esenţi-
al, deoarece determină în mod sub-
stanţial comportamentul poluanţi-
lor atmosferici emişi. Spre exemplu, 
viteza şi direcţia preponderentă a 
vântului joacă un rol particular în 
ceea ce priveşte atât difuzia emisiilor 
poluante, cât şi transportul acestora 

Fig. 3. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Calea Griviţei, zona Gara de Nord–Basarab –
Bucureşti, zona inelului median / axă principală de circulaţie

Concentraţie medie zilnică CO:               Concentraţie maximă orară CO:
                  3,4 mg/m3                                                         11,2 mg/m3

Mai 2001

Debit zilnic trafic: 26.515 veh/24h;   Debit orar maxim trafic: 2.070 veh/h
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în raport cu poziţiile de amplasare 
a punctelor de imisie (receptorilor) 
în care se studiază impactul asupra 
calităţii aerului.
În cadrul monitorizarii indicative 
a poluării atmosferice, datele me-
teorologice obţinute „in-situ” sunt 
de tipul secvenţial orar în serie di-
namică, reprezentând rezultatele 
mediate în regim de înaltă rezoluţie 

temporală ale unor măsurători con-
tinue şi în timp real privind următo-
rii parametri:

– viteza vântului [m/s];
– direcţia vântului [o – grade faţă 
de Nord];
– temperatura aerului [oC];
– umiditatea relativă [%];
– radiaţia solară globală [W/m2].

Informaţiile provin de la o micro-

staţie meteorologică automată 
marca VAISALA, în configuraţie 
MAWS 101, care are în compu-
nere un set de module cu funcţii 
adaptate la cerinţele informaţionale 
specifice studiilor de poluare, cu 
caracteristici şi performanţe proprii 
echipamentelor moderne:

– senzor ultrasonic de vânt (vi-
teză şi direcţie) WAS 425A;

– senzor de temperatură şi 
umiditate QMH 101;
– piranometru cu siliciu (radi-
aţie solară globală) QMS 101;
– sistem de achiziţie tip data 
logger AWS.

Condiţiile de montare a micro-
staţiei meteo asigură o dispunere 
grupată a senzorilor la cote de nivel 
comparabile cu cele la care se reali-
zează prelevările de aer pentru ana-
liza imisiei (apropiate de „nivelul 
respiraţiei”).
Sub aspect meteorologic general, 
campania de monitorizare indica-
tivă a traficului şi a calităţii aerului 
ambiant realizată în perioada 
august-septembrie 2013 s-a carac-
terizat printr-un regim termic, de 
umiditate şi radiativ specific unor 
zile de final de vară şi început de 
toamnă, vântul la nivel stradal pre-
zentând viteze în general moderate, 
cu o valoare medie zilnică variind 
între 0,59 – 1,94 m/s, dar suflând 
şi în rafale de până la 8 – 10 m/s în 
anumite intervale orare în care s-au 
înregistrat  precipitaţii de asemenea 
moderate ca intensitate şi durată. 
Din punct de vedere micromete-
orologic şi al condiţiilor de trafic, 
cele mai ridicate niveluri de po-
luare sunt previzibile când vântul 
suflă de-a lungul axei carosabilului 
şi dinspre extremităţile canioanelor 
stradale unde se formează adesea 
coloane staţionare de autovehicule. 
Prin canalizarea curenţilor atmo-
sferici, se manifestă un fenomen de 
advecţie a poluanţilor direcţionaţi 
prin curgere turbulentă către sec-
ţiunea de monitorizare şi evaluare 
a calităţii aerului, o astfel de pre-
dominanţă direcţională a vântului 
înregistrându-se în cea mai mare 
parte a timpului pentru această 
campanie recentă de măsurători. 
Pentru minimizarea influenţei va-
riabilităţii induse de Funcţia de 
Dispersie (F) din relaţia (2.2), în 
baza de date istorice arhivate din 
urmă cu aproximativ un deceniu 
conţinând rezultatele campaniilor 
similare de măsuratori indicative 
de trafic şi calitate a aerului au fost 

Fig. 4. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Strada Turda, în apropierea Podului Grant –
Bucureşti, zona inelului median / axă principală de circulaţie

Concentraţie medie zilnică CO: 2,4 mg/m3                                     Concentraţie maximă orară CO: 6,3 mg/m3

Iunie 2005

                    Debit zilnic trafic: 45.350 veh/24h;                             Debit orar maxim trafic: 3.040 veh/h
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căutate etapele de monitorizare efec-
tuate în condiţii meteorologice cât 
mai apropiate de cele caracteristice 
celei mai recente campanii din au-
gust-septembrie 2013. Acest demers 
a impus extinderea bazei de date 
istorice arhivate disponibile pentru 
efectuarea comparaţiilor la perioada 
anilor 2001-2005 pentru aceleaşi am-
plasamente de monitorizare. 
În acest mod, se poate presupune o 
directă proporţionalitate între con-
centraţia atmosferică totală (C) a 
monoxidului de carbon ca poluant 
de referinţă în relaţia (2.1) şi emi-
siile (QL) generate de traficul rutier 
atât la microscară stradală locală 
(Cs), cât şi la mezoscara surselor 
de fond (Cf) atribuibile circulaţiei 
desfăşurate pe întreaga infrastruc-
tură rutieră urbană bucureşteană, 
ţinând cont de sezonul cald în care 
au fost realizate măsurătorile, fapt 
care a minimizat aportul poluant al 
surselor provenite din sistemele de 
încălzire rezidenţială, comercială şi 
instituţională.
La rândul său, după cum s-a ară-
tat anterior, cantitatea de poluanţi 
emisă depinde de numărul de 
surse de acelaşi tip şi de emisia fi-
ecărei surse individuale. Factorii 
de emisie qk [g/km/veh] din rela-
ţia (2.3) sunt bazaţi pe cantităţile 
de poluanţi emise pe unitatea de 
distanţă (parcurs) şi permit un 
control simplu şi direct al poluă-
rii atmosferice. Ca atare, în urma 
efectuării comparaţiei directe între 
rezultatele campaniilor istorice de 
monitorizare a calităţii aerului din 
prima jumătate a deceniului trecut 
şi rezultatele celei mai recente cam-
panii din august-septembrie 2013, 
se poate evidenţia în mod indirect 
şi tendinţa de evoluţie în ultimul 
deceniu a caracteristicilor de emi-
sie ale autovehiculelor din parcul 
rutier bucureştean şi prin extensie 
naţional.
Rezultatele obţinute vor fi prezen-
tate în numărul următor deoarece 
trunchierea lor poate duce la in-
terpretări neadecvate sau pierderea 
concluziilor relevante.

Fig. 5. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Şoseaua Bucuresti-Ploieşti, zona Pasaj Băneasa –
Bucureşti, zona periferică urbană / acces dinspre / ieşire spre Nord

Concentraţie medie zilnică CO:           Concentraţie maximă orară CO: 
                    1,2 mg/m3                                                       2,2 mg/m3

Octombrie 2004   

Debit zilnic trafic: 67.750 veh/24h; Debit orar maxim trafic: 5.690 veh/h
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ABSTRACT
The pourpos of this work is to 
highlight a qualitative – quan-
titative report, through realistic 
case studies demonstration, of the 
trends, in the last decade, on the 
impact of road mobile sources of 
pollution, in Bucharest area, with 
carbon monoxide in the ambient 
air, in the vicinity of road infra-
structure of major metropolitan 
area. These were counted in the 
context of gradual harmonization 
in this time of national legislation 
with European Community direc-
tives on emission standards , fuel 
quality and ambient air quality.
The approach was carried out 
through an indicative monitor-
ing campaign for pollution in 
representative locations for both 
the central area of Bucharest 
and several other principal axes 
of movement in the middle ring 
and the urban periphery , and 
comparing the results of such 
obtained with historical data ar-
chived from a decade ago follow-
ing similar campaigns indicative 
measurements of traffic and air 
quality achieved with specialized 
mobile laboratories.
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Automobilul actual este unul din 
produsele mecatronice reprezen-
tative, fiind un exemplu excelent 
de integrare software a componen-
telor mecanice, electronice şi in-
formatice. De la apariţie şi până în 
zilele noastre, automobilul a revo-
luţionat transporturile şi a concen-
trat cele mai semnificative eforturi  
inginereşti pentru îmbunătăţirea 
continuă a performanţelor sale. 
Printre cerinţele principale impuse 
automobilelor se găsesc şi cele re-
feritoare la dinamicitatea şi econo-
micitatea acestora; de regulă, cele 
două cerinţe menţionate nu pot 
fi satisfăcute simultan la un nivel 
maxim dorit. În literatura de speci-
alitate clasică, studiul dinamicităţii 
şi economicităţii se efectuează se-
parat una de cealaltă, fără a apela la 
interconexiunile dintre acestea. 
În sensul clasic al literaturii de spe-
cialitate, referirile la dinamicitate 
aparţin numai demarajului, în mod 
obişnuit prin acceleraţie, timp şi 
spaţiu de demarare. În sens larg, 
dinamicitatea se referă la ansamblul 
mişcării, aceasta numai şi pentru 
faptul că prin dinamică se înţelege 

orice variaţie în timp.
În mod similar, în sensul clasic al 
literaturii de specialitate, referiri-
le la economicitate aparţin numai 
consumului de combustibil, expri-
mat sub diferite forme. În sens larg, 
ar trebui vizate şi alte aspecte, spre 
exemplu cele referitoare la gradul 
de utilizare a energiei introduse cu 
combustibilul, la eficienţa motoru-
lui, a propulsiei.
În ultimul timp se pune din ce în ce 
mai mult problema eficienţei ener-
getice a automobilului, care vizează 
dinamicitatea şi economicitatea 
în strânsă interdependenţă una cu 
cealaltă [1; 2; 3]. Altfel spus, nu se 
mai doreşte o dinamicitate ridicată 
fără să intereseze şi efortul ener-
getic pentru a o obţine; din acest 
motiv, eforturile principale sunt 
îndreptate mai mult către îmbună-
tăţirea economicităţii decât spre 
cea a dinamicităţii, evident şi din 

cauza limitării resurselor petroliere. 
De altfel este explicabil acest efort, 
având în vedere că automobilul 
constituie un mijloc de transport 
cu un randament foarte mic, iro-
sind o mare parte din energia intro-
dusă odată cu combustibilul.
Eforturile pentru îmbunătăţirea efi-
cienţei energetice vizează simultan 
economicitatea şi dinamicitatea, 
dar într-un singur sens: scăderea 
consumului de combustibil prin 
afectarea dinamicităţii în limite im-
puse. În acest sens, ultimele studii 
şi cercetări în domeniu operează cu 
conceptul denumit ERFC (Emp-
hasis on Reducing Fuel Consump-
tion), cu exprimare cantitativă, care 
semnifică ce procentaj din perfor-
manţele dinamice este sacrificat 
pentru reducerea consumului de 
combustibil [1]. Valoarea criteriu-
lui ERFC se stabileşte cu relaţia:

ERFC c r

c p

C C

C C

−
=

−
 (1)

unde: Cc – consumul de combusti-
bil curent; Cr – consumul de com-
bustibil realizat; Cp – consumul de 
combustibil potenţial (posibil de 
redus).  
Spre exemplu, din dorinţa de a re-
duce consumul de combustibil în 
anul 2035 până la 62,5% din valoa-
rea actuală prin sacrificarea a 50% 
din performanţele dinamice, din 
relaţia (1) se realizează un consum 
relativ de:

ERFC( ) 1 0, 5(1 0, 625) 0,8125r c c pC C C C= − − = − − = 

ERFC( ) 1 0, 5(1 0, 625) 0,8125r c c pC C C C= − − = − − =  

(2)

aşa cum se constată şi din fig.1 [1]. 
După cum se constată, mărimea 
ERFC constituie de fapt un criteriu 

Studiul experimental al eficienţei energetice
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Experimental Study of the Energy Efficiency of Cars
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Fig.1. Calculul consumului prin implementarea criteriului ERFC
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de eficienţă energetică, deoarece 
reducerea consumului de combus-
tibil se bazează în principal pe redu-
cerea dinamicităţii automobilului. 
Pentru a nu afecta în mod drastic 
dinamicitatea, firmele construc-
toare vor fi nevoite să îmbunătă-
ţească tehnologiile de fabricaţie şi 
să adopte noi măsuri constructive. 
Specialiştii în domeniu consideră 
că un mare impact va avea asupra 
greutăţii automobilului, în sensul 
reducerii semnificative a acesteia. 
Spre exemplu, dacă se vizează obţi-

nerea valorii ERFC de 50% (fig.1), 
atunci automobilul actual trebuie 
să aibă o greutate cu 10% mai mică. 
Drept consecinţă la cele menţio-
nate, în fig.2 se prezintă prognoza 
pentru anul 2035 referitoare la di-
namicitatea şi economicitatea unui 
autoturism de clasă mijlocie în 
funcţie de gradul de implementa-
rea ERFC, în comparaţie cu situaţia 
actuală [1]; pentru dinamicitate a 
fost vizat timpul de demarare de la 
viteza nulă şi până la 100 km/h, iar 
pentru economicitate consumul de 

combustibil la 100 km parcurşi de 
automobil.  
Din fig.2 se constată că în anul 2035 
dinamicitatea scade, iar economici-
tatea creşte cu mărirea valorii ERFC. 
Dacă în anul 2035 nu se implemen-
tează ERFC, atunci economicitatea 
rămâne aceeaşi cu cea actuală, iar 
dinamicitatea se va îmbunătăţi în 
principal din cauza micşorării masei 
automobilului.
În scopul evidenţierii eficienţei 
energetice, au fost desfăşurate cerce-
tări experimentale cu un autoturism 

Skoda Octavia echipat cu motor cu 
injecţie de benzină şi cu instalaţie de 
alimentare cu gaz petrolier lichefiat 
(GPL), care au acoperit majoritatea 
regimurilor funcţionale întâlnite în 
exploatare în cazul unei deplasări 
obişnuite, cu un stil de conducere 
normal. Analiza eficienţei energeti-
ce a automobilului a fost efectuată 
pe baza datelor experimentale, prin 
definirea şi stabilirea valorilor unor 
criterii de apreciere a eficienţei ener-
getice şi prin compararea acesteia 
pentru cei doi combustibili folosind 

Fig.2. Prognoza pentru anul 2035 la dinamicitate şi economicitate 

Fig.3. Stabilirea criteriului de eficienţă energetică kc la funcţionarea cu benzină
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conceptul de eficienţă energetică 
echivalentă; aceste criterii trebuie 
să estimeze cantitativ modul de uti-
lizare a energiei introdusă odată cu 
combustibilul, care sunt consecinţe-

le acestei utilizări pe plan energetic 
şi care sunt factorii care influenţează 
cel mai mult eficienţa energetică.
Un prim criteriu de apreciere a efici-
enţei energetice îl constituie rapor-

tul dintre energia cinetică a automo-
bilului şi energia introdusă odată cu 
combustibilul:

100cin
c

i

W
k

W
= ⋅

 (3)

unde cele două energii se stabilesc 
cu relaţiile:

2

2

a
cin

m v
W =  (4)

şi respectiv:

h i p

i

C Q S
W

V
=   (5)

În aceste expresii s-au notat: ma – 
masa automobilului; Ch – consu-
mul orar de combustibil al moto-
rului; Qi – puterea calorifică inferi-
oară a combustibilului; Sp –spaţiul 
parcurs; v [m/s], V [km/h] – viteza 
de deplasare.
În fig.3 se prezintă rezultatele ob-
ţinute pentru 50 probe în cazul 
funcţionării motorului cu benzină. 
După cum se constată din fig.3c, pe 
ansamblul acestor probe 34,86% 
din energia introdusă cu combus-
tibilul se foloseşte efectiv pentru 
deplasarea automobilului. Valorile 
pe probe ale acestui raport variază 
în plaja 25,33÷40,73%.
Deoarece relaţia (3) apelează la 
energia cinetică a automobilului, 
care constituie energia consumată 
pentru deplasare efectivă, cât şi la 
energia introdusă odată cu com-
bustibilul, rezultă că acest criteriu 
este cel mai important în aprecierea 
eficienţei energetice; acest criteriu 
are o componentă de dinamicitate 
Wcin şi una de economicitate Wi.
Dacă se foloseşte consumul de 
combustibil la 100 km, C100, atunci 
expresia (5) devine: 

100

100

i p

i

Q S C
W

ρ
=  (6)

unde ρ reprezintă densitatea com-
bustibilului.
Expresia (6) este utilă atunci când 
se doreşte ca în studiul eficienţei 
energetice să se ia în considerare şi 
preţul combustibilului P [lei/litru], 
nu numai elemente de dinamicita-
te şi de economicitate. După cum 
se remarcă, relaţia (6) evidenţiază 
două mărimi care depind de tipul 

Fig.4. Valorile medii pe probe ale criteriului de eficienţă energetică kc la funcţionarea cu GPL

Fig.5. Consumul de combustibil la 100 km parcurşi la funcţionarea cu benzină şi cu GPL

Fig.6. Valorile medii pe probe ale criteriului de eficienţă energetică kws



16

Ingineria Automobilului

combustibilului, ρ şi Qi, ambele 
mai mici în cazul GPL.
În fig.4 se prezintă rezultatele ob-
ţinute pentru 50 probe în cazul 
funcţionării motorului cu GPL. 
După cum se constată din fig.4a, pe 
ansamblul acestor probe 30,15% din 
energia introdusă cu combustibilul 
se foloseşte efectiv pentru deplasa-
rea automobilului, valoare mai mică 
cu 4,71% decât cea de la benzină. 
Valorile pe probe ale acestui raport 
variază în plaja 19,28 ÷37,87 %.
Dacă se ţine cont de preţul P, de 
densitatea ρ şi de puterea calorifică 
inferioară Qi a celor doi combus-
tibili, atunci se obţine un raport 
mediu echivalent pe probe în cazul 
GPL, prezentat în fig.4b şi calculat 
cu relaţia:

g igb
ce c

g b ib

QP
k k

P Q

ρ
=

ρ
 (7)

După cum se observă, de data 
aceasta eficienţa energetică echiva-
lentă a automobilului se măreşte, în 
sensul că valoarea medie pe ansam-
blul probelor a crescut la 44,13%, 
depăşind astfel cu 9,27% valoarea 
de la benzină (34,86%). 
În expresia (7) indicele „b” aparţi-
ne benzinei, iar indicele „g” gazului 
petrolier lichefiat. Această relaţie 
arată că GPL este favorizat la preţ 
(Pb=6,01 lei/litru; Pg=2,85 lei/
litru – la data experimentărilor), 
dar este defavorizat la densitate 
(ρb=0,74 kg/litru; ρg=0,54 kg/

litru) şi la puterea calorifică inferi-
oară (Qib=47300 kJ/kg; Qig=45000 
kJ/kg); ca urmare, primul factor 
măreşte raportul echivalent, iar cei-
lalţi doi îl micşorează. 
În acest sens trebuie subliniat faptul 
că în cazul GPL există şi un consum 
echivalent, deci un consum în ra-
port cu benzina. Consumul echi-
valent de combustibil la 100 km 
se calculează cu o expresie de tipul 
(7):

100 100

g b ib
e

b g ig

P Q
C C

P Q

ρ
=

ρ
 (8)

care arată că preţul gazului este un 
factor care micşorează consumul 
echivalent, iar densitatea şi pute-
rea calorifică inferioară îl măresc. 
În aceste condiţii, în fig.5a se pre-
zintă valorile medii pe probe ale 
consumului echivalent de GPL, 
iar, pentru comparaţie, în fig.5b ale 
consumului de benzină la 100 km 
parcurşi.
După cum se constată din fig.5a, 
consumul echivalent la GPL pe 
ansamblul probelor este de 7,7 
litri/100 km, faţă de valoarea con-
sumului pe timpul experimentă-
rilor de 11,3 litri/100km. În plus, 
din cele două grafice se observă că 
valoarea consumului echivalent la 
GPL este apropiată de cea a con-
sumului de benzină (7,4 litri/100 
km), fiind doar cu 4,1% mai mare.
Un al doilea criteriu de apreciere a 
eficienţei energetice este raportul 

dintre energia introdusă odată cu 
combustibilul şi spaţiul parcurs de 
automobil:

i
ws

p

W
k

S
=  (9)

la numărător apelându-se la econo-
micitate, iar la numitor la dinamici-
tate.
În fig.6 se prezintă valorile rapor-
tului kws pentru ambii carburanţi, 
din care se constată că în cazul GPL 
pentru a parcuge un kilometru este 
necesară o energie a combustibi-
lului de 2,04 ori mai mare decât 
la benzină pe ansamblul probelor. 
Dacă şi în acest caz se stabileşte un 
raport echivalent kwse în raport cu 
benzina (fig.6b), atunci necesarul 
de energie pe unitatea de distanţă 
este de aproape 1,4 ori mai mare la 
GPL. 
Alte două criterii de apreciere a 
eficienţei energetice sunt raportul 
dintre consumul volumetric de 
combustibil şi momentul motor 
Me, respective puterea motorului 
Pe:

;v v
cm cp

e e

C C
k k

M P
= =  (10)

în care Cv reprezintă consumul de 
combustibil exprimat în mililitri 
(mL). 
În fig.7 sunt redate valorile medii 
pe probe ale ultimelor două criterii 
de apreciere a eficienţei energetice, 

pentru ambii carburanţi. Graficele 
din partea stângă arată că pentru 
obţinerea unui moment de 1 Nm 
este necesar un consum volumetric 
de combustibil pe ansamblul pro-
belor mai mare cu 74,7% în cazul 
GPL; dacă se raportează la benzină, 
atunci consumul echivalent este cu 
19,7% mai mare la GPL.
Similar, graficele din partea dreaptă 
arată că pentru obţinerea unei pu-
teri de 1 kW este necesar un con-
sum volumetric de combustibil pe 
ansamblul probelor mai mare cu 
58,4% în cazul GPL; dacă se rapor-
tează la benzină, atunci consumul 
echivalent este cu 46,4% mai mare 
la GPL.
În mod similar au fost definite şi 
alte criterii de eficienţă energetică 
a automobilului şi a fost analizată 
influenţa unor factori asupra aaces-
tora prin apelarea la teoria informa-
ţiei. 
Studiile efectuate au arătat că efici-
enţa energetică echivalentă ridicată 
a GPL şi preţul cu mult mai redus al 
acestuia constituie două argumente 
care conduc la concluzia că este mai 
avantajos a se folosi drept combus-
tibil în comparaţie cu benzina.

ABSTRACT
The paper presents the problem 
of establishing energy efficiency 
of cars, which considers both 
power performance and fuel 
consumption of their. Study is 
based on experimental data 
obtained from tests of cars 
equipped with on-board computer 
and embedded transducers. 
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REZUMAT 
Lucrarea prezentată studiază prin si-
mulare computerizată funcționarea 
motorului cu aprindere prin com-
primare Renault K9K, alimentat cu 
combustibil diesel şi biodiesel B10, 
respectiv B20 în cazul modificării 
parametrilor de injecție gestionați 
de unitatea electronică de control 
ECU. Simulările computerizate au 
fost concentrate pe optimizarea 
injecției de combustibil din para-
metrii ECU, având drept obiectiv 
obținerea de rezultate similare în 
urma procesului de ardere pentru 
fiecare tip de combustibil utilizat.
Performanțele motorului au fost 
evaluate pe baza parametrilor de ar-
dere, dintre care amintim: presiunea 
din cilindru, rata de creştere a presi-
unii, distribuția căldurii eliberate în 
urma procesului de ardere, variația 
temperaturii în cilindru şi emisiile 
poluante. Pentru a obține o canti-
tate mai mare de căldură eliberată 
în urma procesului de ardere a fost 
modificat timpul de injecție pentru 
injecția principală, rezultând astfel o 
creştere a cantității de combustibil 
injectată odată cu creşterea procen-
tului de biocombustibil din amestec.
Cuvinte cheie: unitatea electronică 
de control – ECU, căldura eliberată 

– ROHR, presiunea în cilindru, star-
tul injecției – SOI, simulare compu-
terizată.
INTRODUCERE
Studiile şi cercetările întreprinse cu 
privire la funcționarea motorului cu 
aprindere prin comprimare MAC 
în zona polului de optim economic 
asigură posibilități de optimizare a 
parametrilor energetici şi implicit 
de atingere a dezideratelor actuale 
legate de consumul de combustibil, 
puterea specifică şi emisiile poluante 
rezultate în urma procesului de arde-
re. Simularea computerizată permite 
stabilirea zonei de optim economic, 
constituindu-se astfel o etapă funda-
mentală pentru elaborarea modele-
lor de simulare care stau la baza fur-
nizării de date şi elaborarea de stra-

tegii pentru calibrarea motoarelor 
la parametrii optimi de funcționare. 
Aplicația AVL Boost este o suită de 
instrumente software de simulare cu 
ajutorul căreia se pot proiecta, gene-
ra, dezvolta şi studia o mare varieta-
te de modele de motoare cu ardere 
internă. Programul de preprocesare 
este folosit pentru introducerea da-
telor inițiale, a datelor de intrare şi a 
caracteristicilor tehnice a motorului 
care urmează a fi construit ca model 
pentru procesul de simulare. După 
asamblarea efectivă a elementelor 
care alcătuiesc motorul împreună 
cu sistemele anexe, ecuațiile mate-
matice şi algoritmii de calcul ai mo-
delului care stau în spatele interfeței 
grafice cu utilizatorul GUI (Graphi-
cal User Interface) analizează şi cal-

culează procesele cerute în timpul 
simulărilor. Presiunile, temperatu-
rile şi vitezele de curgere se obțin 
din soluțiile ecuațiilor de dinamica 
gazelor şi reprezintă valorile medii 
pe secțiunea transversală a conduc-
telor [1].
MODELUL FOLOSIT 
ÎN SIMULAREA 
COMPUTERIZATĂ
Motorul cu aprindere prin compri-
mare Renault K9K este un motor 
supraalimentat cu rampă comună 
(Common Rail), a cărui model con-
struit în aplicația AVL Boost este 
prezentat în figura 1.
Modelul de ardere utilizat în simula-
rea computerizată a fost ales MCC 
(Mixing Controlled Combustion), 
model ce determină cantitatea de 

Fig. 1. Modelul în AVL Boost pentru motorul cu aprindere prin comprimare Renault K9K.

Simularea funcţionării unui motor cu aprindere 
prin comprimare alimentat cu biocombustibili 
în cazul modificării parametrilor de injecţie
Simulations of a Compression Ignition Engine Powered by Different
Fuel Blends when Changing Injection Parameters
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căldură eliberată şi emisiile poluan-
te pe baza cantității de combustibil 
din cilindru şi pe baza energiei cine-
tice turbulente introdusă de injecția 
de combustibil. Legea de injecție 
implementată a fost iRate, lege ce 
defineşte injecția printr-o aproxima-
re bazată pe debitul de combustibil 
pulverizat prin orificiile injectorului 
în unitatea de timp. Pentru aceasta, 
în ecuațiile de calcul a legii injecției 
s-au introdus date despre densitatea 
combustibilului, momentul injecției 
exprimat prin unghiurile de rotație 
ale arborelui cotit la începutul, re-
spectiv la sfârşitul procesului de 
injecție şi date despre cantitatea de 
combustibil injectată pe toată durata 

procesului de injecție [2]. 
Unitatea electronică de control 
ECU introdusă în modelul folosit 
în simularea computerizată are ro-
lul de management al procesului de 
injecție pe baza hărților principale 
(Baseline Map) care conțin valori-
le de referință pentru funcționarea 
motorului în starea de echilibru 
(Steady State), valori comparate 
cu semnalele furnizate de către 
senzori şi transmise la ieşire că-
tre actuatoare. Hărțile de injecție 
definite pentru modelul construit 
au rolul de a optimiza parametrii 
de injecție controlați de ECU ast-
fel încât să se obțină un maxim 
de putere cu un consum redus de 

combustibil şi de emisii poluante. 
Atunci când aceste deziderate nu 
sunt respectate intervine ECU, 
care prin intermediul hărților de 
corecție modifică valorile parame-
trilor de injecție pentru a obține 
rezultatele impuse (tabelul 1) . 
REZULTATELE OBȚINUTE 
ÎN URMA PROCESULUI DE 
SIMULARE
Pentru a determina valorile defi-
nitorii ale ciclului MAC s-au rulat 
inițial simulările computerizate 
folosind combustibil diesel pen-
tru modelul construit în aplicația 
AVL Boost, apoi au fost repetate 
simulările folosind biodiesel B10, 
respectiv B20 [3].

Performanțele motorului au fost 
evaluate pe baza cantității de căldu-
ră obținută în urma procesului de 
ardere din cilindru pentru a com-
para proprietățile amestecurilor 
de combustibili utilizați în simu-
lare. S-a constatat obținerea unei 
cantități mai mari de căldură elibe-
rată în urma procesului de ardere 
care a scăzut în condițiile creşterii 
concentrației de biocombustibil din 
amestec, deoarece acesta are o pu-
tere calorică mai mică şi o densitate 
mai mare decât cea a combustibilu-
lui diesel. Evoluția căldurii maxime 
eliberate în urma procesului de arde-
re este prezentată în figura 3, emisi-
ile de NOx în figura 4 şi emisiile de 
CO în figura 5.
MODIFICAREA 
PARAMETRILOR DE 
INJECȚIE
Simulările computerizate efectuate 
au urmărit creşterea cantității de 
căldură eliberată în urma procesu-
lui de ardere. Pentru aceasta în ca-
drul simulării au fost modificați pa-
rametrii ECU cu scopul de a injecta 
o cantitate mai mare de combusti-
bil procentual odată cu creşterea 
concentrației de biocombustibil 
din amestec [2]. 
Rezultatele simulărilor, mai precis 
valorile maxime pentru căldura 
eliberată în cilindru în timpul pro-
cesului de ardere şi emisiile de NOx 
şi CO obținute în urma modificării 
parametrilor de injecție sunt pre-
zentate în figurile 6, 7 şi 8.

Tabel 1. Hărțile de bază şi de corecție din unitatea electronică de control [125]

Fig. 3. Căldura eliberată în cilindrul motorului în urma simulărilor computerizate.

Fig. 4. Emisiile de NOx obținute în urma simulărilor computerizate.
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CONCLUZII
În urma simulărilor computeriza-
te efectuate s-a constatat faptul că 
amestecurile de biodiesel B10 şi B20 
au până la 98 %, respectiv 95 % din 
potențialul energetic al combustibi-
lului diesel. 
Din simulările efectuate cu amestecu-
rile de biodiesel s-a observat o scădere 
a căldurii eliberate în urma procesului 
de ardere între 1,5 % şi 2 % pentru 
B10, respectiv între 2 % şi 2,5 % pentru 
B20, datorită puterii calorice reduse pe 
care o are biodieselul [4]. 
Privind emisiile de NOx rezultate 

în urma simulărilor computerizate, 
acestea au crescut proporțional cu 
procentul de oxigen din amestecu-
rile de biodiesel. Amestecurile de 
biocombustibil folosite în simulările 
efectuate pe motorul policilindric ge-
nerează o creştere a emisiilor de NOx 
față de combustibilul diesel cu până 
la 1,5 % pentru B10 şi cu până la 2,5 
% pentru B20. Prin creşterea volumu-
lui de combustibil injectat în cazul 
modificării parametrilor de injecție 
cu scopul de a mării cantitatea de 
căldură eliberată în urma procesului 
de ardere s-a observat o creştere a 

emisiilor de NOx până la valoarea de 
2 % pentru B10, respectiv până la va-
loarea de 3 % pentru B20.  
Emisiile de CO au scăzut cu până la 
2,5 % atunci când s-a folosit ames-
tec de biodiesel B10, respectiv cu 5 
% atunci când s-a folosit amestec de 
biodiesel B20, datorită conținutului 
de oxigen din amestec şi a cifrei ce-
tanice care creşte pe măsura creşterii 
concentrației de biocombustibil din 
amestec. Cercetările efectuate au 
evidențiat o scădere a emisiilor de 
CO cu până la 3,7 % pentru B10 şi 
până la valoarea de 6,8 % pentru B20.

ABSTRACT
This paper studied by computer 
simulation the influence of para-
meters in the electronic control 
unit ECU on the functional opti-
mization at compression ignition 
engine Renault K9K fuelled with 
bio fuels B10 and B20.
To obtain this objective has been 
made a model in the AVL Boost 
software for a compression igni-
tion engine that was implemen-
ted an element ECU with fuel 
injection control by loading the 
input maps on each drive channel. 
Following the computer simulati-
ons was studying the optimization 
of fuel injection by ECU para-
meters to obtain the same results 
from the combustion process for 
each type of bio fuel use.
Engine performance was evaluated 
based on the quantity of heat rele-
ased obtained from the combustion 
process in the cylinder to compare 
the properties of mixtures of fuels 
used in the simulation. To increase 
the quantity of heat released from 
the burning process was commissi-
oned by ECU parameters increa-
sing the quantity of fuel injected 
with increasing the bio component 
by enlarging the injection time.
Keywords: electronic control unit 
ECU, rate of heat release ROHR, 
cylinder pressure, start of injection 
– SOI, computer simulation.
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Fig. 5. Emisiile de CO obținute în urma simulărilor computerizate.

Fig. 6. Căldura eliberată în cilindrul motorului în urma modificării parametrilor de injecție.

Fig. 7. Emisiile de NOx obținute în urma modificării parametrilor de injecție.

Fig. 8. Emisiile de CO obținute în urma modificării parametrilor de injecție.
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1. INTRODUCERE
Teoria clasică de prelucrare statistică 
a datelor obţinute din măsurători se 
ocupă de determinarea mărimilor 
statistice fundamentale, cum ar fi 
media, dispersia, mediana şi altele 
din aceeaşi categorie. Totuşi, aceste 
categorii statistice nu permit o ana-
liză de fineţe a mărimilor mecanice. 
Principalul dezavantaj al unei abor-
dări din această perspectivă este 
constituit de prezumţia de relativă 
staţionaritate a mărimii măsurate. 
Aceasta implică asumarea faptului 
că un proces mecanic evoluează, atât 
la nivel macro, cât şi la nivel micro, 
oarecum predictibil (evident, în 
anumite limite de rezonabilitate). 
Fără a avea pretenţia că predictibili-
tatea la nivel macro poate fi uşor ata-
cată (fenomenele sunt, în linii mari, 
cunoscute, ceea ce înseamnă că 
experimentatorul ştie la ce se poate 
aştepta în cadrul unor intervale de 
încredere generoase), la nivel mi-
cro problemele se schimbă, uneori 
chiar în maniere critice. Spre exem-
plu, ştim că solicitarea pe un arbore 
cardanic, la deplasarea cu o sarcină 
constantă (sau pe care convenim 
să o considerăm constantă) este, la 
rîndul său, constantă. Dar cum vom 

interpeta apariţia unui şoc în trans-
misie? Este el relevant pentru restul 
comportamentului semnalului? Și, 
mai ales, în economia rezistenţei 
mecanice a organului solicitat, şo-
cul aplicat este mai important decât 
solicitarea cvasistatică permanentă?
Acestor întrebări nu li se poate răs-
punde cu acurateţe folosind meto-
dele statisticii clasice şi nici măcar cu 
ajutorul analizei în frecvenţă clasice. 
Prin urmare, în cadrul acestui articol 
ne propunem să oferim o alternativă 
acestor tipuri de analiză, credem noi, 
de utilitate în prelucrarea semnale-
lor ce provin de la măsurarea unor 
mărimi mecanice. Deşi exemplele ce 
vor fi prezentate se referă la mărimi 
mecanice măsurate în transmisia 
unui automobil, procedeul poate fi 
aplicat oricăror mărimi mecanice 
măsurate la nivelul oricărui organ de 
maşină.
Deşi analiza spectrală, bazată pe 
utilizarea Transformatei Fourier Ra-
pide (FFT) poate furniza o anumită 
cantitate de informaţii despre spec-
trul semnalului, este cunoscut că are 
o mare problemă: analiza FFT „în-
gheaţă” spectrul în timp şi, în acelaşi 
timp, consideră că toate frecvenţele 
pe care semnalul disipă putere se 
manifestă în acelaşi timp. În realita-
te spectrele sunt variabile în timp; 
configuraţia lor se schimbă de la un 
moment la altul. Și, în plus, analiza 
spectrală clasică nu este capabilă să 
separe componenta liniară de ce ne-
liniară a semnalului.
De aceea considerăm că, alături de 
analiza în timp, ar trebui aplicată şi 
o analiză polispectrală (acest tip de 

analiză este capabil să separe com-
ponenta liniară de cea neliniară) 
precum şi o analiză în timp-frec-
venţă (capabilă la rîndul ei să ofere 
informaţii valoroase despre variaţia 
în timp a spectrului semnalului). 
În acest sens facem trimitere la fig. 
1 care redă imaginea unui semnal 
al unei mărimi mecanice măsurate 
în transmisia unui automobil (este 
vorba despre momentul care încarcă 
unul din arborii cardanici al unui au-
tovehicul militar cu roţi). Obţinerea 
semnalului s-a făcut cu un montaj în 
punte tensometrică completă, co-
lectarea fiind realizată cu colectoare 
de trecere (conform montajului din 
fig. 2).

2. ANALIZA DE 
AUTOCORELŢIE A DATELOR 
- COMPONENTĂ A ANALIZEI 
ÎN TIMP A SEMNALULUI
Pentru a avea informaţii privind 
nivelul de încredere în datele mă-
surate, în primul rînd se va aplica o 
analiză de autocorelaţie a datelor 
măsurate. Aceasta arată că, dacă au-
tocorelarea este slabă, semnalul va 
trebui abandonat deoarece nu pre-
zintă încredere (datele au fost viciate 
din diferite motive, spre exemplu 

zgomote foarte mari sau măsurători 
imprecise). Pentru realizarea aces-
tui tip de analiză, se procedează la 
o”tranşare” prealabilă a semnalului. 
În mod uzual, semnalul se „taie” în 
două părţi egale care sunt ulterior 
comparate între ele folosind funcţia 
de autocorelaţie dată de:

  

(1)

în care n este numărul de valori im-
plicate într-una dintre cele două ju-
mătăţi ale semnalului (obţinute după 
„tranşare”), xi este valoarea curentă 
măsurată, h  este intervalul de timp 
dintre două valori măsurate consecu-
tive ale vectorului de date iar m este 
valoarea maximă a  intervalului 

Analiza spectrală de ordin superior a semnalului unei 
mărimi mecanice măsurate în transmisia unui automobil. 
Modele matematice obţinute prin identificare
High Order Spectral Analysis of a Measured Automotive 
Parameter
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semnalului



21

Ingineria Automobilului

 permis între două mărimi.
Fig. 3 redă graficul funcţiei de auto-
corelaţie pentru semnalul colectat 
(este vorba de semnalul redat în 
fig. 1). Teoria semnalelor arată că 
dacă cele două laturi ale funcţiei de 
autocorelaţie sunt relativ simetrice 
şi tind în mod uniform către zero, 
aunci datele sunt bine autocorelate. 
Cu cât simetria este mai slabă, cu atît 
semnalul conţine o componentă ne-
liniară mai accentuată (cu pondere 
mai mare). Cu cât ramurile curbei 
tind mai rapid către zero, cu atît este 
mai slabă autocorelarea. Analiza fi-
gurii amintite arată o bună autoco-
relare a datelor precum şi o redusă 
componentă neliniară a semnalului 
măsurat. Totuşi, şi subliniem acest 
aspect, neliniarităţile există şi nu 
sunt neglijabile. Prin urmare, ele vor 
constitui, în continuare, un subiect 
de analiză în cadul articolului.

3. ANALIZA SPECTRALĂ 
(ANALIZA ÎN FRECVENŢĂ)
Analiza în frecvenţă poate fi realiza-
tă atît în variantă monospectrală cât 
şi în variantă polispectrală. Prima 
variantă mai este cunoscută şi sub 
denumirea de analiză Fourier şi este 
caracterizată de alocarea întregului 
spectru de frecvenţă unui singur 
moment în timp. Ca urmare a aces-
tui comportament, spectrul conţi-
ne atît componenta liniară cât şi pe 
cele neliniare reprezentate pe acelaşi 
grafic. Pe de altă parte, analiza poli-
spectrală poate separa componenta 
liniară de cele neliniare; cea mai fo-

losită formă de analiză polispectrală 
este analiza bispectrală.
3.1 Analiza monospectrală
Cel mai folosit în cadrul acestui tip 
de analiză este spectrul de amplitu-
dine al semnalului. Pentru a obţine 
acest spectru, Transformata Fourier 
Rapidă (responsabilă de descom-
punerea semnalului) se va scrie sub 
forma:

 
(2)

care, prin utilizarea părţii reale şi a 
celei imaginare, pate fi scrisă şi sub 
forma:

 (3)

în care:
 (4)

este amplitudinea semnalului, care 
furnizează şi amplitudinea spectru-
lui. În aceste ecuaţii x (t) este semna-
lul în timp continuu (subliniem fap-
tul că FFT poate fi aplicată şi în timp 
discret, aşa cum se va vedea), f este 
frecvenţa, t este timpul continuu iar 

1−=j .
Cum spectrul de amplitudine ilus-
trează valorile energiilor semnalului 
disipate pe frecvenţele corespunză-
toare, înseamnă că pe frecvenţele cu 
valorile cele mai mari ale amplitudi-
nilor sistemul disipă cea mai mare 
cantitate de energie. Drept urmare, 
aceste frecvenţe sunt caracteristice 
sistemului a cărui mărime mecanică 
este măsurată şi vor trebui fie filtrate 
(în situaţia în care sunt recunoscute 
ca zgomote ce provind din surse cu-

noscute sau identificabile) fie păstra-
te şi luate în considerare ca utile.
În exemplul considerat, trebuie re-
marcat că sistemul disipă cantităţi 
mari de energie pe câteva benzi 
de frecvenţă în care se pot remar-
ca vîrfuri proeminente. Acestea se 
regăsesc în benzile de 3,2...3,5 Hz, 
7,5...7,8 Hz şi 14,6...14,9 Hz. În-
trebarea firească este: sunt aceste 
benzi corespunzătoare unui semnal 
util sau sunt doar benzi de zgomo-
te? Răspunsul rezidă în pregătirea 
autovehiculului pentru teste. După 
cum s-a constatat mai tîrziu, pentru 
a putea monta colectorul de trecere 
pe arborele al cărui moment de tor-
siune a fost măsurat, a fost îndepăr-
tată plăcuţa metalică de echilibrare a 
arborelui (contragreutatea acestuia). 
Ca urmare a dezechilibrării arbore-
lui şi ţinînd cont de turaţia moto-
rului, afectată de raportul de trans-
mitere de pe traseul dintre motor şi 
arborele în discuţie, se poate obser-
va că pe aceste frecvenţe se „disipă” 
zgomote. Mai mult, benzile 2 şi 3 au 
frecvenţe multipli întregi ai primei 
benzi care, astfel, poate fi considera-
tă fundamentală în timp ce următoa-
rele devin armonicile de ordinul 2 şi 
3. De aici se trage concluzia firească 
a necesităţii filtrării semnalului.
3.2 Filtrul utilizat
Deoarece semnalul este obţinut 
în timp discret, este necesară utili-
zarea unui filtru digital. Am anali-
zat mai multe tipuri de filtre şi am 
optat pentru utilizarea unui filtru 
Buttherworth cu răspuns ponderal 

infinit (IIR). 
Acest tip de filtru realizează cea mai 
bună izolare a benzilor de frecvenţă 
ce trebuie înlăturate. Am stabilit or-
dinul filtrului la 6, valoare obţinută 
pe baza a două criterii importante: 
stabilitatea filtrului şi timpul de cal-
cul. 
În fig. 5 se redau principalele carac-
teristici ale filtrului menţionat.

Fig. 4. Spectrul de amplitudine al 
semnalului

Fig. 5. Filtru Butterworth IIR de ordinul 6, stop-bandă 3.2...3.5 Hz  

Fig. 7. Separarea componentei 
liniare

Fig. 6. Semnal filtrat
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O analiză suplimentară nu este ni-
ciodată inutilă, mai ales că nu ştiam 
cu certitudine dacă celelalte două 
frecvenţe reprezintă, cu adevărat, ar-
monicile superioare ale fundamen-
talei considerate. Pentru elucidare, 
am aplicat acelaşi model de filtru 
semnalului rezultat după procesarea 
primei filtrări. S-a constatat că nu 
apar modificări: semnalul filtrat de 
al doilea filtru se suprapune aproa-
pe perfect peste semnalul original 
filtrat cu primul filtru (erorile de 
filtrare calculate au fost sub 3,25%). 
Se poate trage o concluzie simplă: 
filtrarea cu filtre succesive nu adu-
ce nici o îmbunătăţire, prin urmare 
armonicile superioare au ca funda-
mentală prima frecvenţă relevată de 
analiza Fourier. Altfel spus, aplicînd 
filtrul proiectat stop-bandă în ecar-
tul 3,2...3,5 Hz, benzile superioare 
sunt automat eliminate, ele nefiind 
altceva decât armonicile fundamen-
talei din banda 3,2...3,5 Hz.
Cu ajutorul funcţiei de coerenţă am 
procedat la separarea părţii liniare de 
cea neliniară. În acest scop prezen-
tăm fig. 7 care redă rezultatul separă-
rii acestor două părţi. Reprezentarea 
grafică este suprapusă peste cea a 
semnalului original.
3.3 Analiza polispectrală
Acest tip de analiză presupune uti-
lizarea cumulanţilor. Cu cât este 
mai înalt ordinul cumulantului cu 
atît este mai mare ordinul analizei 
polispectrale. Între ordinul analizei 
polispectrale şi ordinul cumulan-
tului există o diferenţă de o unitate. 
Astfel, pentru analiza bispectrală se 
foloseşte cumulantul de ordinul 3, 
aşa cum se va vedea în continuare. În 
timp discret, cumulantul de ordinul 
trei este definit de relaţia:

( ) ( ) ( ) ( ){ }rnxknxnxMr,kC *
x ++=3

 (5)

în care {}⋅M  este operatorul de medie-
re, x(n), x*(n) sunt semnalul util şi 
complex-conjugatul acestuia iar k şi r 
sunt regresorii utilizaţi; cu acestea, 
bispectrul se poate rescrie sub forma:

 

(6)

Fig. 8. Bispectrul semnalului: a - bispectrul plan, semnal nefiltrat; b - bisepctrul spaţial, semnal nefiltrat
c - bispectrul plan, semnal filtrat; d - bisepctrul spaţial, semnal filtrat

Fig. 9. Caracteristicile modelului ARX  
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în care f1 şi f2 sunt frecvenţele părţi 
liniare, respectiv neliniare.
Imaginile prezentate în fig. 8 redau 
amplitudinea bispectrului semnalu-
lui în plan şi în spaţiu. Pentru o com-
paraţie mai bună şi pentru a scoate 
în evidenţă influenţa filtrării asupra 
componentei neliniare, graficele din 
partea de sus a figurii conţin imagi-
nile bispectrului aplicat semnalului 
original (nefiltrat) în timp ce graficele 
de jos conţin imaginile bispectrului 
semnalului filtrat. Se poate observa că 
semnalul filtrat are mult mai puţine 
vîrfuri care să-l înconjoare pe cel cen-
tral. Pe grafice, f1 şi fn sunt frecvenţele 
componentei liniare şi ale celei neli-
niare. Aşadar, cu cât este mai populat 
cîmpul in reprezentarea bidimensio-
nală, cu atît este mai pregnantă pre-
zenţa componentei neliniare în sem-
nal. După filtrare se poate observa o 
diminuare a ponderii componentei 
neliniare (cîmpul bidimensional este 
mult mai slab populat).
4. MODELUL MATEMATIC AL 
SISTEMULUI, OBŢINUT PRIN 
PROCEDEE DE IDENTIFCARE 
ÎN TIMP
După prelucrarea datelor trebuie 
obţinut un model matematic. Una 
dintre metode presupune utilizarea 
algoritmilor de identificare în timp. 
Teoria Semnalelor pune la dispoziţie 
o gamă largă de algoritmi care depind 

de o multitudine de factori. Unul din-
tre cei mai importanţi factori este re-
prezentat de numărul de intrări şi ie-
şiri din sistem. Sistemul nostru a fost 
tratat ca un sistem de tip SISO (Single 
Input Single Output - intrare unică, 
ieşire unică). Obţinerea modelului 
implică, de fapt, obţinerea funcţiei 
de transfer a sistemului. A fost apli-
cată procedura corespunzătoare unui 
model ARX (Auto Regressive with 
eXogene inputs - Model autoregresiv 
cu intrări exogene) a cărui structură 
este dată de:

 (7)

în care A şi B sunt polinoame iar e este 
eroarea.
Făcînd aplicarea acestui model în 
conformitate cu caracteristicile sale 
(ilustrate în fig. 9) a fost obţinută 
funcţia de transfer în timp discret. 
Ulterior, folosind o transformată Z, 
s-a obţinut funcţia de transfer în timp 
continuu; astfel, ecuaţia diferenţială 
care reproduce semnalul real este 
dată de:

 

(8)

Acesta este modelul matematic cău-
tat! Pentru o expunere mai sugesti-
vă, în fig. 9 (stînga sus) este redat pe 
acelaşi grafic semnalul original (cu 
albastru) şi cel modelat (cu roşu). 
Cu verde este trasată curba erorii de 

modelare. Se poate observa că mo-
delul matematic acoperă aproape în 
totalitate curba semnalului măsurat, 
deci modelul este foarte bun. Mai 
mult, ecuaţia modelului matematic 
(de fapt, a funcţiei de transfer) este 
stabilă, conform răspunsului ei pon-
deral (fig. 9).

5. MODELUL MATEMATIC 
AL SISTEMULUI, OBŢINUT 
PRIN PROCEDEE DE 
IDENTIFCARE ÎN 
FRECVENŢĂ
Această metodă presupune utiliza-
rea regresorilor de diferite ordine. 
Un regresor nu este altceva decât 
o valoare trecută a unui semnal. Să 
presupunem că valoarea curentă a 
unui semnal colectat în timp dis-
cret este notată cu x(k). Regresorul 
de ordinul I al acestei valori este 
x(k–1). Prin urmare, modelul este 
construit pe baza valorilor trecute 
ale valorii curente şi funcţionează ca 
un sistem predictiv al valorii curente 
pornind de la valorile sale trecute. 
Astfel, pentru un sistem SISO, cu 
ajutorul regresorilor de ordinul I, 
ecuaţia care descrie fenomenul fizic 
- pe baza algoritmului de identificare 
în frecvenţă - va avea forma:

 (9)

în care y(k) este ieşirea iar x(k) este 
intrarea, ambele în timp discret. În 
fig. 10 este redată reprezentarea grafi-
că a semnalului original filtrat (curba 
albastră), a modelului matematic ob-
ţinut pe baza acestui procedeu (curba 
roşie) precum şi eroarea de modelare 
(verde). Ca şi în cazul procedeului de 
identificare în timp, se poate observa 
cum curba roşie se suprapune aproa-
pe în totalitate peste curba albastră, 
de unde şi eroarea foarte scăzută de 
modelare. Apare însă şi o diferenţă: 
utilizînd regresorii de ordinul I, eroa-
rea de modelare este uşor mai mare 
decât în cazul precedent. Dacă se 
creşte ordinul regresorilor va scădea 
eroarea de modelare. Procedeul va 
deveni însă mai cronofag, fără creşteri 
sensibile în acurateţe.
Prin aplicarea algoritmului prezen-

tat semnalului măsurat, modelul 
matematic obţinut este dat de ecua-
ţia (10). Ecuaţia este scrisă în timp 
discret (valoarea curentă a mărimii 
în vectorul semnalului). Cu ajutorul 
metodelor amintite, dacă este nece-
sar, se poate face conversia în timp 
continuu. Pentru scopurile noastre a 
fost mai utilă păstrarea exprimării lui 
în forma timpului  discret.

 (10)

6. MODELE MATEMATICE 
ALE SISTEMULUI, 
OBŢINUTE PRIN 
IDENTIFCARE ÎN TIMP-
FRECVENŢĂ
În fine, o ultimă metodă de modela-
re prezentată în acest articol este cea 
de identificare în timp-frecvenţă. 
De la început menţionăm că această 
metodă este de natură neparametri-
că. În cazul metodelor parametrice 
modelele matematice se prezintă sub 
forma unor ecuaţii, pe cînd în cazul 
celor neparametrice se obţin numai 
reprezentări grafice. Acestea au, şi 
ele, utilitatea lor prin faptul că oferă 
informaţii rapide, intuitive despre 
comportamentul unei anume serii 
dinamice experimentale (în cazul de 
faţă, despre evoluţia unei mărimi me-
canice) atît în timp cât şi în frecvenţă.
Metodele neparametrice de modela-
re utilizeză diferite transformate. Cele 
mai utilizate transformate sunt cele 
biliniare, care pot fi exprimate atît în 
timp continuu cât şi în timp discret. 
Cele mai multe aparţin „clasei Co-
hen” şi au forma generală dată de:

 
(11)

Am putea explicita toţi termenii din 
ecuaţia de mai sus, dar ar ocupa prea 
mult spaţiu în cadrul acestui articol. 
Pe de altă parte, reprezentările grafice 
vor fi mult mai sugestive. Astfel, fig. 
11 ilustrează modelul matematic 

Fig. 10. Rezultatele modelării prin procedeul de identificare în frecvenţă
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 neparametric obţinut cu ajutorul 
transformatei Born-Jordan în timp 
discret. Pentru o analiză mai bună, am 
ataşat graficul semnalului şi spectrul 
lui de frecvenţe. Imaginea din cîmpul 
transformatei ilustrează ponderea 
componentei neliniare. Cu cât cîmpul 
este mai „curat”, cu atît mai puţină 
energie se disipă pe componenta neli-
niară, deci cu atît e mai redusă impor-
tanţa ei în structura semnalului.
Vor mai fi prezentate încă două re-
prezentări pentru a scoate în evidenţă 
structura semnalului. Una dintre ele 
este spectrograma (fig. 12). Ea furni-
zează informaţii utile privind evolu-
ţia în timp a spectrului de frecvenţe 
proprii semnalului. Este obţinută 
prin aplicarea Transformatei Fourier 
speciale, aşa cum este dată de ecuaţia

 
(12)

De fapt, această formă de reprezen-
tare este tot o transformată Fourier 
şi nu poate fi tratată ca un procedeu 
de identificare în timp-frecvenţă 
în adevăratul sens al cuvîntului. De 
fapt, ceea ce se observă pe grafic 
reprezintă o succesiune de transfor-
mate Fourier aplicate cu un pas de 
timp oarecare (de obicei, pasul tim-
pului discret) apoi concatenate într-
o succesiune în lungul axei timpului 
discret. Din acest motiv este tratată 
ca o „pseudotransformată” avînd, to-
tuşi, o utilitate incontestabilă.
În fig. 13 este redat modelul matema-
tic neparametric obţinut cu ajutorul 
transformatei Stockwell, aşa cum 
este dată de ecuaţia (13). Această 
transformată este o varietate de trans-
formată wavelet cu corecţie de fază şi 
este deosebit de utilă atunci cînd se 
doreşte scoaterea în evidenţă a com-

ponentelor neliniare ale unei serii 
dinamice experimentale.

 
(13)

Din aceleaşi raţiuni, nu considerăm 
necesară explicitarea termenilor 
acestei ecuaţii. Interpetarea inagini-
lor din cîmpul transformatei se face 
în aceeaşi manieră cu a transforma-
tei Born-Jordan, mai sus prezentată.

7. CONCLUZII
Analiza clasică a unui semnal, adică 
a unei serii dinamice experimentale, 
care nu este altceva decât evoluţia în 
timp a unei mărimi mecanice măsu-
rate cu mijloace electrice, nu poate 
furniza informaţii cu privire la struc-
tura internă a semnalului (care să 
permită separarea semnalului util de 
zgomote). Folosind tehnicile mo-

derne de analiză în timp, frecvenţă 
sau în timp-frecvenţă se pot obţine 
informaţii mult mai precise despre 
evoluţia unei anumite mărimi meca-
nice. Se deschide, astfel, o nouă per-
spectivă în interpetarea superioară 
a fenomenelor mecanice. Autorii 
acestui articol au aplicat cele pre-
zentate unui mare volum de date din 
cercetări experimentale şi au obţinut 
rezultate foarte bune în procesul de 
modelare.

ABSTRACT
The paper deals with a new 
approach in data analysis of a 
measured mechanical parameter. 
The classic approach is mainly 
based on the deterministic sta-
tistics that can’t cover the whole 
field of a complete analysis. The 
stochastic approach, to be used 
in this paper, offers far more in-
formation about the mechanical 
parameter and can take into 
account the non-linearity of the 
signal, eventually, the mechanical 
parameter itself. Moreover, star-
ting from the analysis developed 
with this method, mathematical 
models, both in discrete and con-
tinuos time can be achieved.
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Simpozionul „EV&HV 2013 – Inovare în Mobilitatea Electrică şi Hibridă”
Centrul de cercetare „Ingineria Automobilului”, Universitatea din Piteşti. 1 noiembrie 2013
Symposium „EV&HV 2013 – Innovation in electric and hybrid mobility”
Automotive Engineering Research Centre, University of Piteşti. 1 november 2013

Centrul de Cercetare „Ingineria 
Automobilului” din cadrul Univer-
sităţii din Piteşti a organizat în data 
de 1 noiembrie 2013 cea de-a doua 
ediţie a Simpozionului Naţional 
„EV&HV – Inovare în Mobilitatea 
Electrică şi Hibridă”.
Evenimentul s-a desfăşurat sub pa-
tronajul Societăţii Inginerilor de 
Automobile din România – SIAR şi 
a reunit specialişti din mediul eco-
nomic, institute de cercetare şi uni-
versităţi, cu preocupări în domeniul 
mobilităţii electrice şi hibride.
În deschiderea simpozionului, prof. 
dr. ing. Ion Tabacu, director al cen-
trului de cercetare „Ingineria Auto-
mobilului”, prof. dr. ing. Sebastian 
Pârlac, prorector al Universităţii din 
Piteşti şi ing. Cristian Liviu Popes-
cu, Manager Proiecte de Inovare de 
la Renault Technologie Roumanie, 
au evidenţiat necesitatea dezvoltării 
colaborării între mediul universitar 
şi cel economic în domeniul vehicu-
lelor ecologice.
În cadrul simpozionului s-au abor-
dat atât aspecte privind concepţia 
şi construcţia vehiculelor electrice 
şi hibride, cât şi privind activitatea 
unor colective de cercetare în dome-
niile electro-mobilităţii şi energiilor 
regenerabile. 
Ediţia din acest an a manifestării 
„EV&HV 2013” şi-a lărgit aria te-
matică prin includerea domeniului 
propulsiei hibride de tip termic-hi-
draulic. 

Au fost prezentate lucrările:
• Comparison between a thermal/
electrical vehicle from physical client 
equirements point of view – Ioan Te-
leagă, Cristian Liviu Popescu, Rena-
ult Technologie Roumanie
• Soluţii Schneider Electric pentru 
infrastructura de încărcare a autove-
hiculelor electrice – Vlad Rovo, Petre 
Butu, Schneider- Electric Romania;
• Toyota HSD – Hybrid Synergy Dri-
ve – Bogdan Dumitrescu, TOYOTA 
Piteşti; 
• Determinarea puterii de deplasare 
şi a randamentului acţionăriii unui 
automobil electric – Aurelian Crăciu-
nescu, Leonard Melcescu, Adrian 
Baltăţeanu – Universitatea Politeh-
nica Bucureşti;
• Automobilul electric hibrid. Prezent 
şi perspective în cadrul ICSI Râmnicu 

Vâlcea – Adrian Enache, Mihai Cul-
cer- Institutul Naţional de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Tehnologii Cri-
ogenice şi Izotopice – ICSI Râmni-
cu Vâlcea; 
• Elastic wave propagation in functi-

onally graded materials – Erol Seno-
cak, colaborator al Universităţii din 
Piteşti; 
• Sistem hibrid hidraulic pentru pro-
pulsia automobilelor – Horia Abăitan-
cei – SCHAFFLER Romania;

Cercetare Universitară
University Research

Conf. dr. ing. 
Dănuţ Gabriel
Marinescu
Director executiv Centrul de Cercetare 
„Ingineria Automobilului”, 
Universitatea din Piteşti
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• Contribuţii la promovarea electro-
mobilităţii în Universitatea din Piteşti 
– Programul EcoLOGIC 2002-2013 

– Dănut Gabriel Marinescu, Uni-
versitatea din Piteşti. 
Expoziţia organizată cu acest prilej 

a găzduit o serie de vehicule elec-
trice şi hibride: Toyota Prius Plug-
in – prezentat de Toyota Piteşti, 
conceptul de vehicul electric cu 
prelungire de autonomie cu pilă cu 
combustibil – prezentat de ICSI-
Râmnicu Vâlcea şi, în premieră la 
o astfel de manifestare organizată 
în mediul universitar, cele mai noi 
vehicule electrice Renault ZE – 
prezentate de centrul de inginerie 
al Renault Romania. 
Universitatea din Piteşti a prezentat 
două din realizările unor colecti-
ve de cadre didactice şi studenţi 
în perioada 2011-2013: kartul cu 
propulsie electrică KartEL, realizat 

cu finanţarea ALSECA SRL şi vehi-
culul solar SOLARom, realizat cu 
finanţarea EFES SRL. 
KartEL a obţinut primul loc la 
secţiunea „propulsie electrică” în 
competiţia internaţională Challenge 
Kart Low-Cost, desfăşurată în 2012 
pe pistele de încercări ale Renault – 
Dacia, de la Merişani – Argeş, şi la 
Nevers – Franţa, în 2013.
Au fost expuse, de asemenea, 
conceptele realizate in cadrul la-
boratorului „Sisteme Alternative 
de propulsie pentru Automobile 
– Energii alternative şi regenera-
bile” din cadrul programului Eco-
LOGIC în perioada 2002-2013: 
Dacia ELECTRA vehicul electric 
construit pe baza autoturismului 
Dacia LOGAN, Dacia GRAND 
SANDERO Hybrid Utility Vehicle, 
vehicul hibrid GPL-Electric con-
struit pe baza autoturismului Dacia 
LOGAN MCV, Dacia HAMSTER, 
vehicul hibrid Diesel-Electric 
construit pe baza autoturismului 
Dacia SANDERO precum şi mo-
delul funcţional Grand Hamster 
Electricway 4WD – Vehicul Hibrid 
Diesel- Electric (Plug-in) construit 
pe baza autoturismului Dacia DUS-
TER.
Începând cu acest an simpozionul 
„EV&HV” are şi o formulă „juni-
or”, cu un rol educaţional, dedicat 
în special studenţilor. Prima ediţie 
„EV&HV – Junior” s-a desfăşurat 
la începutul lunii iunie 2013 în co-
laborare cu Renault Technologie 
Roumanie.
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