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Facultatea de Electronica, 
Comunicatii si Calculatoare

Parteneri: Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Sucursala Cercetari 
Nucleare  Pitesti; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si 
Inginerie Nucleara Horia Hulubei; Universitatea Politehnica Bucuresti -
Centrul De Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare.

Obiectivele contractului: realizarea unui sistem radiometric compact de generatie noua 
(miniatural) destinat detectiei fluxurilor slabe de neutroni / gamma. Sistemul isi propune sa 
exceleze prin: - portabilitate; - camuflaj; - sensibilitate;

Aplicatii specifice: - radioprotectia personalului nuclear (centrale/cercetari nucleare, medicina 
nucleara); - monitorizarea in timp real (rata de doza) a mediului; - combaterea traficului de 
substante radioactive (camuflate gamma, dar detectabile neutronic).

Durata contract:18/09/2007- 30/09/2010 (36 luni) ; Nr. contract: 71-128

Parteneri: S.C. Trion Company SRL; ITS Romania; UNTRR; 
INCDMF-Bucuresti. 

Obiectivele contractului: realizarea unui echipament modern, conform cerintelor CE, pentru
măsurarea şi înregistrarea parametrilor de parcurs (viteză, spaţiu, timp, activităţi şofer, etc.). 

Caracteristici:
- proiectat şi realizat în conformitate cu Reg. CE 1360/2002;
- indicarea digitală a vitezei, spaţiului parcurs, timp şi grupe de activităţi şofer;
- stocarea în memoria internă a parametrilor de parcurs pentru o perioada de 1 an;
- elaborarea şi imprimarea de documente cu parametrii de parcurs;
- folosirea de carduri (smart card) personalizate pentru şofer şi eventual, însoţitor, companie şi
organe de control, cu stocarea unor parametri referitori la activitatea şoferului;
- interfaţă specializată (CAN) pentru interconectarea cu calculatorul de bord;
- interfaţă specializată (K-line ISO 14230) pentru calibrare;
- domeniul de viteză: max 220 km/h cu toleranţă de +/-1% în condiţii de laborator şi +/-2 % la 
inspecţii periodice;
- grad de protecţie IP40 pentru aparat şi IP64 pentru senzorul de mişcare;
- gama de temperaturi (-20 … +70)C ptr. aparat şi (-40 … +135) C ptr. senzorul de mişcare;

Parteneri: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti; 
Universitatea Ovidiu – Constanta; ICPE S.A.; ICSI –Ramnicu-
Valcea
Obiectivele contractului:
- proiectarea/realizarea unui sistem de propulsie hibrid utilizand acumulatoare lectrice;
- proiectarea/realizarea unui sistem de recuperare a energiei utilizand tandemul baterie –
ultracondensatoare;
- proiectarea/realizarea unui sistem de propulsie electrica cu pila de combustie;
- cercetari privind eficienta energetica a sistemului de propusie utilizand diferite surse de 
alimentare;
- managementul energetic al sistemelor de alimentare electrice al automobilelor hibride;

Echipamente, aparatura nou achizitionata = 
472.648 lei, din care:
- aparate de cercetare laborator = 21 buc.
-aparatura de masura si control = 16 buc.

Personal implicat in derularea proiectului:
- nr. total de persoane =  63
- cercetatori – doctori =  52
- personal cu studii medii = 11
- tineri = 14

CEEX –AMTRANS, Durata contract:2006 - 2008; Nr. contract: X2C31

Parteneri: Universitatea din Pitesti
Responsabil partener: prof. dr. ing. Silviu IONITA (silviu.ionita@upit.ro)

Obiectivele contractului: proiectarea si realizarea unui sistem pilot de telecentre medicale, care 
permite dezvoltarea ulterioară a unei reţele naţionale precum şi conectarea la sisteme similare
din Europa.
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CEEX , Durata contract: 28 luni ; Nr. contract: 26/10.10.2005

Parteneri: Universitatea de Medicina si Farmacie – Bucuresti; Institutul 
Oncologic – Bucuresti; Academia Tehnica Militara – Bucuresti.

Obiectiv general: Realizarea unui aparat electronic dotat cu inteligenta artificiala care sa permita, 
cu un grad ridicat de incredere, depistarea precoce a cancerului de catre personalul medical. 

Obiective specifice:
• Determinarea caracteristicilor regiunilor neoplazice maligne din imaginile senzorilor 
omologati, folosind ultrasunete si radiatii nucleare pentru investigatii clinice;
• Proiectarea unor algoritmi pentru fuziunea datelor de la mai multi senzori (video si 
infrarosu) in scopul imbunatatirii ratei de succes a diagnosticului;
• Evaluarea caracteristicilor ampentei termice a regiunilor neoplazice cand temperatura este 
masurata prin radiatia caldurii sau prin contact cu corpul uman; 
• Elaborarea unui model Sugeno cu logica fuzzy pentru tratarea inferentelor in scopul 
abordarii elementelor incerte;
• Imbunatatirea performantelor aparatului prin optimizarea valorilor algoritmilor de 
prelucrare.

Aplicatii specifice: dotarea medicilor de familie cu un aparat ieftin si performant pentru 
evaluarea malignitatii unei zone tumorale superficiale.

Durata contractului 36 luni 01.10.2008-31.10.2011, nr. contract 12-096
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Obiectivul principal: Proiectarea de algoritmi pentru un management inteligent al sistemelor
de generare a energiei electrica ( ) alimentate de la pile de combustie.

Obiectivul principal: Implementare unui sistem invertor optimizat energetic

1. Modelarea matematica a SGEE; 2.
Inteligenta artificiala aplicata in SGEE; 3. Energie - generarea de energie din surse nepoluante tip
pila de combustie; 4. Teoria sistemelor dinamice cu aplicare in comportarea complexa a SGEE:
bifurcatii, haos, anti-control, haotificarea comenzii PWM pentru obtinerea unui spectru de putere
imprastiat; 5. Sisteme automate pentru generarea de energie - controlul convertoarelor de putere cu
regulatoare liniare (P/PI/PID) sau neliniare, utilizand o reactie feedback, feedforward sau mixta.

1. Conceptul de macromodel echivalent
electric pentru pila de combustie tip PEMFC; 2. Conceptul de management inteligent integrat al
fluxurilor de putere din SGEE; 3. Algoritmi de control bazati pe concepte fuzzy; 4. Tehnica de
reducere a riplului curentului pilei de combustie, utilizand compensarea activa cu o interfata
multiport (bi-buck) a energiei dintr-un banc de ultracapacitoarele; 5. Tehnica de scaderea a
perturbatiilor electromagnetice prin haotificare controlului PWM.

1. Algoritmi de control;  2. Module de convertoare de putere;  3. Sisteme invertor;

Sistemul invertor - comanda PWM sinus modificatSistem invertor - comanda PWM sinus pur

Topologie SGEE proiectata
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