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1. CONCEPTUL DE MECATRONICĂ

1.1. MECATRONICA. GENERALITĂŢI

Mecatronica este ştiinţa apărută la confluenţa a două

milenii fiind o filozofie propie societăţii informaţionale care

a marcat şi va marca pentru mult timp evoluţia societăţii

umane.

Valenţele creatoare ale mecatronicii au fost

confirmate atât în cercetare cât şi în producţie. Reprezentând

îmbinarea sinergetică dintre trei domenii consacrate,

mecanică, electronică şi informatică, ea a devenit un

adevărat motor al stimulării creativităţii şi inovării.

Termenul de mecatronică este un brevet japonez şi a

fost utilizat pentru a defini fuziunea tehnologică: mecanică-

electronică-informatică. Tot ce numim azi produs de înaltă

tehnicitate este produs mecatronic.

Automobilul modern, maşinile-unelte cu comandă

numerică, tehnica de calcul, tehnica de telecomunicaţii,

aparatura de cercetare, roboţii sunt doar câteva exemple de

produse mecatronice. Practic mecatronica este astăzi

prezentă în toate domeniile de activitate, inclusiv în

agricultură şi în construcţii.
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Mecatronica a apărut ca un rezultat firesc al evoluţiei

în dezvoltarea tehnologocă.

Fig. 1.1 Fluxul tehnologic către integrarea mecatronică

Elementul central îl constituie tehnologia mecanică,

care s-a dezvoltat către mecanizare. Progresele în domeniul

tehnologiei electronice (apariţia circuitelor integrate) au

permis includerea electronicii în structura mecanică,

realizându-se primul pas către integrarea electromecanică.

Următorul pas către integrare a fost determinat de apariţia

microprocesoarelor. Cu aceleaşi caracteristici ca şi circuitele

integrate, adică mici ca dimensiuni, ieftine şi fiabile,

microprocesoarele au putut fi integrate în structurile

electromecanice realizate anterior. Astfel, pot prelucra

aceste informaţii şi pot lua decizii privind comportarea

sistemului.
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Mecatronica reprezintă o viziune globală în

domeniul tehnologic, astfel:

Fig. 1.2  Conceptul de mecatronică

Aşa cum se observă, se poate deduce că în activitatea

de concepţie, pentru realizarea de produse şi servicii

performante, abordarea tradiţională în baza căreia: ingineria

mecanică studiază probleme specifice mişcării maselor;

ingineria electrică-electronică studiază probleme specifice

mişcării electronilor, iar automatiştii, informaticienii,

probleme specifice mişcării informaţiei, nu mai este

posibilă. În structura unui produs mecatronic, practic nu se
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pot separa cele trei mişcări. Din aceiaşi imagine se mai

poate observă că activitatea de concepţie şi proiectare

vizează finalizarea prin fabricaţie, totul desfăşurându-se pe

baza unui management performant, în acord cu nevoile

pieţii.

1.2. EVOLUŢIA SISTEMELOR TEHNICE: DE
LA SISTEME INTEGRAL MECANICE LA
SISTEME MECATRONICE

Dezvoltarea mecatronicii a produselor şi tehnologiilor

mecatronice reprezintă o etapă logică şi concretă în evoluţia

ştiinţei şi tehnologiei, iar revelaţia inginerului de la

Yaskawa era inevitabilă, în condiţiile în care electronica

devenise o componentă care nu mai putea fi separată de

sistemele mecanice.

Evoluţia omenirii a fost însoţită de o dezvoltare lentă a

uneltelor, dispozitivelor şi sistemelor create şi realizate de

om, începând din paleolitic şi până în secolul 18, când odată

cu inventarea maşinii cu abur (James Watt – 1788), care a

marcat începutul revoluţiei industriale, sistemele tehnice au

cunoscut o evoluţie rapidă. Maşina cu abur s-a constituit

într-una dintre primele borne ale procesului de înlocuire a

muncii fizice, prestate de oameni şi animale, cu lucrul
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