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Premieră

O prezenţă meritorie în cadrul 
Expoziţiei „Noaptea cercetătorilor” a 
avut-o şi Catedra de Electromecani-
că şi Metrologie a UTM, care a etalat 
diferite aparate, dispozitive, instalaţii. 

De exemplu, echipa de cercetă-
tori de la FEn, condusă de dl Tudor 
Ambros, prof. univ., dr. hab., a venit 
cu maşini speciale monofazate: Ge-
neratorul sincron axial monofazat cu 
magneţi permanenţi şi Motorul asin-
cron axial monofazat cu rotorul în 
scurt circuit. 

Cercetările au avut ca obiect şi 
Convertizorul electromecanic mono-
fazat axial. Acest convertizor poate 
funcţiona în regim de motor asincron 
sau generator excitat de magneţi 
permanenţi. El este destinat pentru 
antrenarea mecanismelor şi maşini-
lor de lucru de uz casnic sau pentru 
alimentarea consumatorilor casnici 
în regim generator.

Toţi avem nevoie de energie elec-
trică. Cercetătorii nu încetează să ca-
ute cele mai convenabile moduri de 
generare şi folosire a acestei energii, 
lucru pentru care trebuie să le mulţu-
mim, inclusiv echipei conduse de dl 
Tudor Ambros: ing. Nicolae Bum-
bu, conf. dr. ing. Leonid Iaxloveţchi, 
dr. ing. Marcel Burduniuc, ing. Vale-
riu Bordian. 

Reflectoarele expoziţiei au prins 

în razele lor şi Termogeneratorul cu 
curenţi turbionari – o lucrare inte-
resantă, condusă de dl Ion Sobor, 
conf., dr. ing., şi echipa formată din 
R. Ciupercă, A. Chiciuc, V. Rachi-
er, S. Tărâţă. Aparatul face posibilă 
conversia (transformarea) energiei 
mecanice în căldură evitând etapa 
de producere a energiei electrice. 
Eficienţa este vizibilă: randamentul 
este de 93 la sută!

La expoziţie au fost etalate şi 
Motoarele asincrone speciale cu 12 
faze pentru aparatele submersibile 
pilotate „RIFT” – o lucrare de anver-
gură realizată de echipa condusă de 
dl Petru Todos, prof. univ., dr.: Ion 

Sobor, conf., dr. ing., Ilie Nucă, conf. 
dr. ing., Nicolae Jitari, dr. ing., Ser-
giu Cibotari, ing. Beneficiarul acestei 
cercetări este Biroul experimental de 
tehnică oceanică din Moscova, Fede-
raţia Rusă. Este o tehnologie de pro-
ducere know-how, ceea ce înseamnă 
că este o idee originală şi denotă un 
grad ingineresc înalt la UTM. În cazul 
dat este vorba de motoare destinate 
pentru antrenarea în mişcare a apara-
telor submarine care se pot scufunda 
în apa mării/oceanului la o adâncime 
enormă de 6000 m, având o presiu-
ne externă foarte mare de până la 90 
MPa. Aceste motoare sunt silenţioa-
se, deci foarte valoroase, pentru că 

în cadrul cercetărilor nu „deranjează” 
mediul ambiant. 

Motoarele asincrone submersibile 
tip MASID-6 şi MASID-1 cu 12 şi 6 faze 
umplute cu lichid dielectric consti-
tuie obiectul cercetărilor efectuate 
la Catedra de Electromecanică şi Me-
trologie au un grad înalt de fiabilitate 
şi de eficienţă energetică, precum 
şi capacităţi majorate de pornire şi 
supraîncărcare – calităţi extrem de 
necesare în funcţionarea aparatelor 
submersibile care lucrează în condi-
ţii extreme în apa mării, la adâncimi 
foarte mari.

Expoziţia a inclus şi lucrarea Sis-
teme eficiente de tracţiune la troleibu-
ze. Dl Ilie Nucă şi colegii săi – dnii V. 
Eşanu, Iu. Râmbu – doctoranzi, V. 
Mihalache, A. Râncău, A. Motroi, 
P. Vârlan – masteranzi, şi specialiş-
tii companiei „InformBusiness” din 
Chişinău lucrează de mai mult timp 
asupra acestei teme care are ca scop 
reducerea consumului de energie 
electrică (cca 30 la sută), sporirea fia-
bilităţii (cca 20 la sută) şi confortului, 
micşorarea cheltuielilor de mente-
nanţă. Până acum la Chişinău au fost 
echipate cu asemenea sisteme 70 de 
troleibuze, la Bălţi – 15. Aceste elabo-
rări sunt solicitate şi de firmele „Trans-
Alfa” şi „Troize” din Federaţia Rusă şi 
compania „Iujmaş” din Ucraina, unde 

au fost echipate peste 600 de trolei-
buze.

Vom menţiona de asemenea că 
la compania „InformBusiness” din 
Chişinău, amintită mai sus, lucrează 
foşti absolvenţi, astăzi doctoranzi 
ai Catedrei de Electromecanică şi 
Metrologie, FEn, UTM. Compania, la 
rându-i, colaborează cu firma „Fujitsu 
Electronic” din Germania, formându-
se astfel un cerc foarte prodigios de 
idei pentru noi tehnologii avantajoa-
se inclusiv din punct de vedere eco-
nomic.

Un aspect lăudabil al acestei ca-
tedre îl constituie şi cercetările ştiin-
ţifice studenţeşti prezentate la expo-
ziţie, între care şi mostra Sistemului 
electromecanic reglabil, elaborat de 
studenţii S. Movilu, V. Guţanu, E. 
Lazarev (coordonator ştiinţific – dl 
Ilie Nucă), în colaborare cu firma 
„ElectroTehnoImport” din Chişinău. 
Sistemul se aplică în orice proces teh-
nologic în care este necesară reglarea 
vitezei de lucru, or tehnologia este de 
mare perspectivă, deoarece conduce 
la economii esenţiale de energie.

Lucrările prezentate la expoziţie 
de studenţii, masteranzii, doctoranzii 
şi profesorii au trezit interesul publi-
cului, promovând astfel imaginea 
catedrelor, facultăţilor şi a UTM în 
ansamblu.

(Urmare din pag. 1)

Studenţii, masteranzii, 
doctoranzii şi profesorii UTM 
au constituit o prezenţă de 
excepţie în cadrul Expoziţiei 
lucrărilor ştiinţifice „Noaptea 
cercetătorului”. Interesul pu-
blicului a fost atras în special 
de elaborările de pionierat 
ale Centrului Naţional de 
Tehnologii Spaţiale (CNTS) 
al UTM, în cadrul căruia se 
derulează primul proiect spa-
ţial moldovenesc – o inova-
ţie deosebită creată în sânul 
UTM – mostra  primului Satelit 
artificial al Republicii Moldova. 
Discipolii directorului acestui 
centru,  prof. Nicolae Secri-
eru – doctorandul Sergiu 
Candraman, şef de laborator 
la CNTS; Andrei Margarint şi 
Alexandru Barbovschi, in-

gineri CNTS, au demonstrat 
macheta experimentală a pri-
mului Satelit artificial al Repu-
blicii Moldova şi părţile com-
ponente ale echipamentului 
de testare, reglare şi simulare, 
inclusiv două aparate de zbor 
tip Multicopter. Ideea a fost 
de a expune modalităţile de 
implementare a tehnologii-
lor avansate atât în elabora-
rea microsatelitului, precum 
şi posibilitatea diseminării lor 
în alte domenii. 

Pentru ţara noastră aceste 
aparate sunt unice şi au trezit 
un interes imens din partea 
publicului. De exemplu, cu 
exponatul Multicopter  au 
fost simulate diverse situaţii, 
care necesită  algoritmii de 
control a atitudinii şi de stabi-
lizare eficienţi, la fel  şi diferite 
tehnologii de transmisiune a 

informaţiei – imagini video, 
date telemetrice a sistemelor 
de bord. 

Iar macheta Satelitului a 
inclus module de control a 
atitudinii care permit stabi-
lizarea acestuia, modulul de 
telemetrie care simulează 
transmiterea datelor teleme-
trice pe staţia terestră, siste-
mul de distribuţie a energiei 
pe bordul satelitului, modulul 
de orientare, care foloseşte 
poziţia soarelui într-un anu-
mit moment de timp. Pe ma-
cheta satelitului s-aut testat 
panourile solare şi bateriile 
de acumulatoare, tempera-
tura fiecărui modul şi tem-
peratura diferitelor părţi ale 
satelitului, ceea ce  permite 
simularea temperaturii între-
gului aparat. 

Problema orientării, con-

trolului atitu-
dinii şi stabi-
lizării poziţiei 
unui corp este 
practic aceeaşi 
atât pentru 
Mult icopter, 
cât şi pentru 
Microsatel it . 
Din aceste 
considerente, 
algoritmii de 
stabilizare fo-
losiţi în mul-
ticopteri sunt 
foarte asemă-
nători cu cei 
pentru con-
trolul atitudinii satelitului, 
prin urmare este rezonabil 
de simulat aceşti algoritmii 
pe aparatele de zbor. Avan-
tajul multicopterilor constă 
în posibilitatea de cercetare 

şi ajustare în timp real a pa-
rametrilor de stabilizare a 
zborului prin canalul radio 
folosit pentru transmiterea 
telemetriei obiectului. 

La expoziţie a fost de-

monstrat procesul de trans-
misiune a datelor telemetrice 
de pe satelit pe nodul teres-
tru şi simularea poziţiei Mul-
ticopterului în spaţiul virtual 
şi în zborul real.

În vara a.u. 2012-2013 
la uzina „ETALON” studenţii 
FIMCM şi-au făcut stagiile 
de practică tehnologică (gr. 
MSP-111, a. II) şi constructiv-
funcţională (gr. MSP-101, a. 
III).

Practica tehnologică con-
stă în studierea întregului 
proces de producţie a uzinei: 
secţiile, sectoarele, utilajele 
tehnologice şi auxiliare, ca-
drele inginereşti şi producti-
ve. Pentru studierea mai am-
plă a structurii şi componen-
ţei unei uzine constructoare 
de maşini la Catedra „Maşini 
şi Sisteme de Producţie” a 
fost elaborat un ghid pen-
tru uzul studenţilor „Istoria 
Centrului tehnico-ştiinţific 
„ETALON” şi Implementarea 
Tehnologiilor Avansate în 
Economia Naţională”.

Pentru a-i familiariza pe 
studenţi cu procesele de 
proiectare a tehnologiilor 
de prelucrare a pieselor şi 
de asamblare a maşinilor, 
selectarea maşinilor-unelte, 
sculelor, dispozitivelor ne-
cesare, fiecărui student i se 
dă o sarcină individuală. El 

trebuie să proiecteze proce-
sul tehnologic de prelucrare 
a unei piese: să se familiari-
zeze cu construcţia piesei, 
materialul din care este con-
fecţionată aceasta (analiza 
constructivă şi tehnologică), 
să aleagă maşinile-unelte, 
sculele, dispozitivele cores-
punzătoare pentru realizarea 
unor operaţii concrete. La 
această etapă începe forma-
rea profesională a studenţi-
lor. Ei sunt puşi în situaţia de 
a gândi de sine stătător, a că-
uta, crea, sintetiza, compara 
şi asocia. Astfel ei îşi formea-
ză potenţialul creativ.

După finalizarea practicii 
tehnologice, studenţii pre-
zintă la Catedra MSP Caietul 
de practică şi darea de seamă, 
prezentând un raport în faţa 
comisiei. S-au evidenţiat stu-
denţii gr. MSP-111 A. Aramă, 
I. Cioban, V. Gribineţ, A. 
Coşmarenco. 

Practica constructiv-teh-
nologică are ca scop pregă-
tirea studenţilor în domeniul 
proiectării constructiv-func-
ţionale a maşinilor, dispoziti-
velor, sculelor, echipamente-

lor moderne. Fiecărui stagiar 
i se propune o temă indivi-
duală de proiectare, moder-
nizare sau automatizare a 
unei maşini, instalaţii tehno-
logice, scule complexe sau 
a unui agregat. De regulă, 
tema propusă este dezvol-
tată până la finele studiilor, 
transformându-se în proiect 
de diplomă. Studenţilor li se 
rezervă un an pentru a medi-
ta asupra structurii viitorului 
proiect de licenţă, a acumula 
materiale, a elabora idei şi 
propuneri de invenţii şi a va-
lorifica aceste propuneri.

În timpul practicii con-

structiv-funcţionale studenţii 
capătă deprinderi de proiec-
tare şi fabricare a maşinilor în 
următoarea consecutivitate: 
formarea sarcinii de proiec-
tare, etapele de proiectare şi 
fabricare a maşinii; elabora-
rea propunerii tehnice; schi-
ţei de proiect, proiectului 
tehnic; documentaţiei teh-
nice; obţinerea modelului 
experimental ş.a.m.d.

Pe parcursul stagiilor 
practice au fost organizate 
excursii la uzinele moderne 
din republică: Hidropompa, 
SA „ASPA” (Orhei), laboratoa-
rele de prelucrare a lemnu-

lui, Incubatorul de Inovare 
„POLITEHNICA” ş.a.

Un capitol aparte în da-
rea de seamă este consacrat 
excursiei la Uzina Construc-
toare de Maşini SA „ASPA” din 
Orhei, unde activează peste 
20 de specialişti pregătiţi la 
catedrele MSP şi TCM ale 
UTM. Studenţii au vizitat şi 
o uzină modernă înzestrată 
cu utilaje performante: ma-
şini-unelte cu programare 
numerică, centre de prelu-
crare, utilaje de tratamente 
termice, centre de verificare 
a calităţii producţiei ş.a. echi-
pamente.

În cadrul acestor excur-
sii studenţii capătă noi cu-
noştinţe şi convingeri, care 
le stimulează insistenţa de 
muncă. Un exemplu eloc-
vent de insistenţă şi capa-
citate de muncă creativă a 
demonstrat studentul gr. 
MSP-091 J. Bezeid (absol-
vent), specialitatea MSP, care 
în timpul practicii construc-
tive a elaborat schema unei 
semănători semiautomate, 
prezentată la AGEPI pentru 
brevetare. De asemenea, el 

a realizat proiectul de diplo-
mă „Complex tehnologic 
robotizat pentru sudarea 
prin fricţiune a pieselor din 
diferite metale”, care a fost 
aprobat la nivel de invenţie. 
Potrivit calculelor sale, pro-
ductivitatea sudării poate fi 
avansată de 5-8 ori, compa-
rativ cu sudarea manuală a 
acestor îmbinări, iar consu-
murile de materiale (gaze de 
protecţie, electrozi ş.a.) pot fi 
micşorate de 6 ori.

La CITA „ETALON” există 
o bibliotecă şi o arhivă teh-
nică, care cuprind sute de 
proiecte tehnice şi materiale 
importante pentru realiza-
rea proiectelor de curs şi de 
diplomă la specialităţile MSP 
şi TCM. Consultând aces-
te materiale, unii studenţi 
elaborează idei noi pentru 
modificarea proceselor teh-
nologice şi utilajelor de pro-
ducţie.

Ilie BOTEZ,
vicedirector pentru 

ştiinţă şi practica 
studenţilor 

la CITA „ETALON”, 
dr., conf. univ.

Practica la CITA „ETALON”

„Noaptea cercetătorilor” la Chişinău


