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Rezumatul etapei 
În cadrul etapei I - Identificarea necesităților tehnologice și a suportului logistic și documentare pentru 
optimizarea modelului experimental, s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

- studiu privind principiul de funcționare și construcția mărcii tensometrice de înaltă 
sensibilitate, prezentând detalii legate de producerea și proprietățile materialelor utilizate la realizarea 
firelor magnetice amorfe. Analiza s-a efectuat prin trasarea ciclului de histerezis pentru două 
eșantioane de fire magnetice amorfe de lungime 10 cm, având compozițiile Fe77,5Si7,5B15, respectiv 
(Co0,94Fe0,06)72,5Si12,5B15. 

- studiu experimental, de laborator pentru trasarea caracteristicilor de material, privitoare la 
comportarea materialului sub acțiuni mecanice axiale, utilizând un stand experimental, realizat în 
laborator. Placa de test pe care firul amorf este lipit se supune unui efort de alungire sub acțiunea unei 
forțe de încovoiere, definându-se deformația ε, alungirea relativă a firului. Elementele componente ale 
impedanței, R și L fiind măsurate cu o punte RLC. 

- studiu experimental, de laborator privind stabilirea parametrilor metrologici de interes în 
funcționare. Utilizând standul experimental, s-a investigat comportarea firelor în raport cu parametrii 
de influență: frecvența și intensitatea curentului aplicat senzorului, lungimea firului, torsiunea inițială, 
temperatura, câmpul magnetic, în scopul optimizării parametrilor metrologici de funcționare ai 
senzorului: domeniul de funcționare, sensibilitatea, liniaritatea, histerezis, reopetabilitatea, constanta 
mărcii. Achiziția și prelucrarea rezultatelor a fost realizată de un calculator pe baza unui soft 
specializat în mediul de programare LabVIEW. 
De asemenea în această etapă s-au desfășurat activități de identificare a necesarului de materiale și a 
potențialilor furnizori în vederea realizarii transferului tehnologic. 
Tot în această etapă s-a definit suportul logistic (din punct de vedere al echipamentelor, spatiilor, 
resurselor financiare și umane) necesar transferului tehnologic. 
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Obiectivul etapei 
Adaptarea și optimizarea modelului experimental funcțional al mărcii tensometrice pe bază de 
microfire amorfe magnetice pentru testarea și validarea în condiții de laborator. 

 
Activități 
A1.1. Verificarea funcționării în condiții ideale de lucru a modelului experimental 

L1.1 - documentație de laborator privind necesitățile tehnologice 
A1.2. Stabilirea parametrilor metrologici de interes în funcționare 

L1.2 - documentație de laborator privind parametri metrologici de interes 
A1.3. Identificarea necesarului de materiale și a potențialilor furnizori în vederea transferului 
tehnologic 

L1.3 - documentație de laborator privind necesarul de materiale și a potențialii furnizori 
A1.4. Definirea suportului logistic necesar (echipamente, spații, resursă financiară și umană) 

L1.4 - suport logistic integrat 
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Marcă tensometrică de înaltă sensibilitate. Principiu de funcţionare şi 
rezultate preliminare 
 
Este cunoscută utilitatea mărcilor tensometrice în foarte multe domenii unde este necesară măsurarea 
deformaţiei unor suprafeţe. La ora actuală există pe piaţă două tipuri principale de mărci tensometrice: 
metalice şi semiconductoare. 
Mărcile metalice sunt constituite dintr-un fir metalic din constantan lipit în zigzag pe o suprafaţa 
izolatoare din hârtie sau din plastic, astfel încât lungimea preponderentă este de-a lungul axei 
deformaţiei. Marca se lipeşte pe suprafaţa a cărei deformaţie se doreşte a se măsura, cu axa principală 
de-a lungul deformaţiei. La deformarea suprafeţei, marca se alungeşte sau se contractă şi odată cu ea 
firul metalic care, sub acţiunea efectului Poisson, îşi modifică dimensiunile şi implicit valoarea 
rezistenţei. 
Raportul dintre variaţia relativă a rezistenţei şi deformaţie, definită ca variaţia relativă a alungirii 
firului se numeşte constanta mărcii, fiind în cazul mărcilor metalice de valoare 2. 
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Pentru deformaţii ε de ordinul µm/m se obţin variaţii de câţiva µΩ/Ω, adică de câţiva mΩ pentru o 
marcă de valoare a rezistenţei de ordinul sutelor de Ω. Această valoare este foarte mică, necesitând 
circuite speciale de prelucrare a semnalelor pentru eliminarea erorilor date de cablurile de legătură şi 
de zgomote şi interferenţe. 
 
Mărcile semiconductoare sunt constituite dintr-un filament de Si dopat difuzat într-un strat suport de 
Si pur. Deformarea dispozitivului duce de asemenea la modificarea rezistenţei filamentului, însă într-
un raport mult mai mare decât la mărcile metalice, având o constantă cuprinsă între 50 şi 200. 
Dezavantajul acestor mărci este neliniaritatea mult mai pronunţată decât la cele metalice şi 
sensibilitatea faţă de temperatură mai accentuată, necesitând măsuri speciale de compensare cu aceste 
influenţe. In general circuitul de condiţionare a semnalelor pentru mărci tensometrice este format 
dintr-o punte Wheatstone alimentată în c.a., asistată de un detector sincron pentru compensarea 
influenţelor parazite active şi reactive ale firelor de legătură. 
Marca dezvoltată de către partenerul la proiect Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi şi 
care se doreşte a fi transferată către operatorul economic CAOM Paşcani are o construcţie 
asemănătoare cu cea a unei mărci metalice obişnuite, dar prezintă avantajul unei sensibilităţi foarte 
ridicate, cu o constantă ce depăşeşte 2000, ceea ce permite măsurări de deformaţii foarte reduse, de 
ordinul nm/m. Această sensibilitate ridicată se datoreşte materialului utilizat ca element sensibil, care 
este un fir magnetic amorf cu magnetostricţiune redusă, care prezintă efect de stressimpedanţă, o 
variantă a efectului de magnetoimpedanţă. 
In continuare este dată descrierea unui model funcţional primar al mărcii tensometrice de înaltă 
sensibilitate şi câteva date preliminare obţinute dintr-o serie de măsurători asupra modelului în scopul 
demonstrării efectului şi a funcţionalităţii dispozitivului, urmând ca în următoarele etape să 
completăm trasarea caracteristicilor în raport cu toţi factorii de influenţă în vederea optimizării 
performanţelor sale metrologice. 
Construcţia mărcii tensometrice de înaltă sensibilitate 
 
In figura 1 este dată o schiţă de principiu a mărcii tensometrice şi o fotografie a modelului funcţional 
pe care s-au realizat testele preliminare. 



Dezvoltarea	  portofoliului	  de	  produse	  inovative	  al	  SC	  CAOM	  SA	  prin	  transferul	  tehnologic	  al	  unei	  
mărci	  tensometrice	  cu	  sensibilitate	  ridicată	  

	   6	  

      
Figura 1. Schema de principiu a mărcii tensometrice şi o imagine a realizarii experimentale. 

 
Marca este constituită dintr-un substrat izolator din folie de poliamidă pe care sunt lipite două fire 
conductoare din material magnetic amorf de compoziţie (Co94Fe6)72.5Si12.5B15 dispuse paralel. Capetele 
firelor sunt lipite pe paduri din cupru cu staniu, fiind în prealabil aurite pentru un contact mai bun. 
Padurile sunt decupate pe folie prin corodare şi sunt dispuse astfel încât firele să fie conectate electric 
în serie, ca în figură. Capetele libere ale firelor sunt conectate la două terminale prin care marca este 
conectată în circuitul de măsurare. Deasupra firelor este adăugată o folie protectoare. Lungimea firelor 
este de 10 cm fiecare. Firele sunt pretensionate astfel încât punctul de funcţionare să fie poziţionat pe 
porţiunea liniară a caracteristicii. 
 
Detalii privitoare la materialul utilizat 
In continuare sunt date câteva detalii legate de producerea şi proprietăţile materialelor utilizate. 
 
Producerea firelor magnetice amorfe 
a) Metoda răcirii rapide în capilar de sticlă 
Prin această metodă se prepară eșantioanele sub formă de microfire amorfe acoperite cu sticlă din 
aliajele Fe77,5Si7,5B15 și (Co0,94Fe0,06)72,5Si12,5B15. 
Metoda propriu-zisă constă din tragerea rapidă a unui capilar de sticlă înmuiată în care se găseşte 
aliajul metalic topit prin inducţie. Bucăţile din aliajul primar sunt introduse anterior în acest tub, 
închis la capătul inferior, fiind apoi topite într-un câmp de înaltă frecvenţă până când se înmoaie şi 
sticla. În jurul aliajului topit se formează un înveliş de sticlă înmuiată, care permite tragerea 
capilarului. În interiorul tubului de sticlă este asigurat vid de nivel redus – aproximativ 50–200 Pa – 
sau atmosferă de gaz inert (Ar) – care asigură susţinerea picăturii la o distanţă dorită, impusă de 
asigurarea continuităţii procesului. Microfirul astfel format este răcit cu ajutorul unui jet de lichid de 
răcire (de obicei apă) ce curge perpendicular pe axa firului. Diametrul microfirului metalic propriu-zis 
depinde în principal de viteza de tragere, diametrul crescând cu scăderea vitezei de tragere, în timp ce 
grosimea învelişului de sticlă a microfirului final depinde în principal de grosimea peretelui tubului de 
sticlă utilizat şi de viteza de înaintare a acestuia. 
La utilizarea acestei metode, este esenţial ca temperatura de topire a aliajului metalic să fie 
aproximativ egală cu temperatura de înmuiere a sticlei. Topitura metalică trebuie să ude sticla, în 
sensul fenomenelor de capilaritate. 

 
Polyamide 
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Protective 
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Soldering 

Terminals 
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Figura 2. Preparea firelor magnetice amorfe acoperite cu sticla cu răcire în jet de apă. 

 
Pentru un aliaj metalic şi o sticlă cu compoziţiile date, dimensiunile şi proprietăţile microfirelor 
metalice amorfe acoperite cu sticlă obţinute depind de câţiva parametri cum ar fi: temperatura de 
topire a aliajului; vâscozitatea aliajului; tensiunea superficială a aliajului; reacţiile chimice dintre aliaj, 
sticlă şi atmosfera din tubul de sticlă. 
Caracteristicile microfirelor sunt influenţate de asemenea de proprietăţile sticlei: temperatura de 
înmuiere a sticlei; dependenţa de temperatură a vâscozităţii sticlei; temperatura de cristalizare a sticlei 
trebuie să fie mult mai mare decât temperatura de lucru. 
b) Metoda răcirii rapide în strat de apă în rotație 
Procesul de bază care permite obținerea firelor metalice direct din topitură constă în ejecția sub 
presiune a unui jet de topitură metalică direct într-un fluid de răcire (figura), astfel încât jetul de metal 
topit să se solidifice înainte de a se fragmenta în picături datorită tensiunii superficiale mari 
caracteristică metalelor lichide. Astfel, una dintre condițiile necesare pentru obținerea microfirelor 
magnetice este de a solidifica jetul de metal topit pe parcursul unei distanțe în care suprafața acestuia 
rămâne stabilă – așa-numita distanță „de stabilitate”. Această distanță este de ordinul 10-3 – 10-2 m, în 
funcție de vâscozitatea și tensiunea superficială a aliajului topit. Întrucât fragmentarea în picături a 
jetului de metal poate să intervină înaintea solidificării acestuia, este esențial ca tehnica de răcire 
rapidă să permită viteze de răcire mari, astfel încât tendința de fragmentare să scadă, iar microfirul 
obținut să fie continuu. 
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Figura 3. Instalaţia de preparare a firelor magnetice amorfe cu răcire în strat de apă în rotaţie. 

 
În afară de aceste condiții, este necesar ca, în acelaşi timp, şi următoarea condiție să fie satisfăcută: 
capacitatea de subrăcire a jetului de metal lichid să fie mare, evitându-se totodată precipitarea de faze 
cristaline în intervalul de temperatură dintre punctul de topire și temperatura de tranziție vitroasă. 
Posibilitatea îndeplinirii acestei condiții depinde de abilitatea de amorfizare a fiecărui aliaj metalic, de 
diametrul jetului și de capacitatea de răcire a fluidului utilizat în acest scop. 
Un alt factor important în ceea ce privește specificitatea procesului propriu-zis de obținere a 
microfirelor metalice, cu influențe majore asupra proprietăților produselor finite, îl constituie viteza 
fluidului de răcire. Astfel, jetul de metal topit este ejectat într-un mediu în mișcare (în fapt, stratul de 
apă se află într-o mișcare de rotație), ceea ce complică condițiile de stabilitate ale jetului metalic 
nesolidificat încă. 

 
Caracteristicile firelor magnetice amorfe 
Firele obţinute au proprietăţi diferite atunci când sunt fabricate prin primul procedeu faţă de al doilea, 
chiar dacă compoziţia este aceeaşi. 

 
În tabelul I sunt trecute dimensiunile și caracteristicile magnetice principale ale eșantioanelor livrate. 
Valorile magnetizării m0Mmax corespund câmpului magnetic maxim aplicat în timpul măsurătorilor 

Nr. 
serie 

Compoziție 
Tip 

Microfir 

Dimensiuni 
(mm) Magnetizare 

m0Mmax (T) 

Câmp 
coercitiv 
HC (A/m) Fm gst 

1. Fe77,5Si7,5B15 Cu sticlă 26,00 14,50 1,58 64,00 

2. (Co0,94Fe0,06)72,5Si12,5B15 Cu sticlă 18,00 16,00 0,71 2,00 

3. Fe77,5Si7,5B15 Convențional 125,00 - 1,59 92,00 

4. (Co0,94Fe0,06)72,5Si12,5B15 Convențional 101,00 - 0,72 7,10 
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efectuate și sunt quasi-egale cu valorile magnetizării la saturație m0MS (1,60 T în cazul aliajului 
magnetic Fe77,5Si7,5B15). 
În figura 4 este prezentat ciclul de histerezis al unui eșantion cu lungimea de 10 cm din microfirul cu 
sticlă având compoziția Fe77,5Si7,5B15 şi respectiv ciclul de histerezis reprezentativ pentru un eșantion 
cu aceeași lungime din microfirul cu sticlă având compoziția (Co0,94Fe0,06)72,5Si12,5B15. 

   
Figura 4. Ciclul de histerezis pentru fire acoperite cu sticlă. 

 
Microfirele obținute prin același procedeu, dar având compoziții diferite, prezintă o comportare 
magnetică radical diferită, ca în figura 4. Aceasta se datorează anizotropiei magnetice diferite ca 
urmare a magnetostricțiunii diferite. 
Astfel, microfirul cu magnetostricțiune pozitivă mare are axa de ușoară magnetizare pe direcția axei 
firului, în timp ce microfirul cu magnetostricțiune aproape nulă prezintă un ciclu de histerezis tipic 
unei anizotropii magnetice transversale pe axa firului, ceea ce indică o permeabilitate transversală mai 
importantă, care facilitează obținerea unui răspuns mai sensibil în magneto-impedanță. 
 

  

Figura 5. Ciclul de histerezis pentru fire convenţionale. 
În figura 5 sunt prezentate ciclurile de histerezis măsurate pe eșantioane din microfire convenţionale 
cu compozițiile Fe77,5Si7,5B15 și (Co0,94Fe0,06)72,5Si12,5B15. În cazul microfirelor convenționale, 
magnetostricțiunea pozitivă conduce la o comportare magnetică bistabilă, fiind însă nevoie de un 
câmp magnetic aplicat semnificativ (> 10 kA/m) pentru saturarea eșantionului. Nu același lucru se 
poate spune despre microfirele cu magnetostricțiune aproape nulă, la care saturația magnetică se 
obține la câmpuri magnetice aplicate de valori mult mai mici. 
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Permeabilitatea axială a microfirelor cu magnetostricțiune pozitivă este mai mare, ceea ce însă nu 
influențează răspunsul lor în magneto-impedanță. Spre deosebire de acestea, valorile permeabilităților 
sunt mult mai mari în cazul microfirelor convenționale. Microfirele magnetice convenționale au 
proprietăți de materiale magnetic moi superioare celor cu sticlă ceea ce le face utile pentru proiectarea 
elementelor sensibile sub formă de microfire. 
 
Efectul de stressimpedanţă 
Acest efect constă în modificarea impedanţei unui fir magnetic amorf atunci când acesta este parcurs 
de un curent alternativ de o anumită intensitate şi frecvenţă şi este supus unui efort mecanic de 
tracţiune sau compresie axială sau de răsucire. Acesta este un caz particular al efectului de 
magnetoimpedanţă gigant (Giant Magnetoimpedance Effect GMI), descoperit în anii ’90, care constă 
în dependenţa impedanţei unui conductor magnetic de un câmp magnetic continuu când acesta este 
străbătut de un curent alternativ. Acest efect este prezent în general în firele conductoare magnetice, 
dar mai pregnant în materialele magnetice amorfe sub formă de fire. In această categorie sensibilităţile 
cele mai ridicate la GMI au fost observate în materialele magnetice amorfe moi, la care 
magnetostricţiunea este foarte redusă (λs ≅ 10-7) însă permeabilitatea este foarte ridicată (µ > 40000). 
Efectul GMI se datorează în principal efectului pelicular care se manifestă în orice conductor, dar care 
devine important în materialele având rezistivitate scăzută şi permeabilitate mare. In particular, firele 
magnetice amorfe cu magnetostricţiune scăzută au structură internă relativ complicată, fiind 
reprezentată printr-un miez ocupat de un singur domeniu magnetic al cărui magnetizaţie este orientată 
axial şi o teacă foarte permeabilă magnetic cu domenii orientate circular, ca în figura 6. 

 
Figura. 6. Ilustrarea efectului de stressimpedanţă şi structura de domenii a firului. 

 
Dacă firul este străbătut de un curent alternativ şi se măsoară impedanţa acestuia, s-a constatat că 
aceasta depinde de următorii parametri: intensitatea şi frecvenţa curentului alternativ, de câmpul 
magnetic axial aplicat firului şi de eforturile mecanice din teacă, care depind atât de eforturile interne 
reziduale obţinute în procesul de solidificare rapidă a aliajului, cât şi de eforturile mecanice de 
tracţiune/compresie axială, răsucire sau încovoiere aplicate firului din exterior. 

𝑍 = 𝑔(𝑓, 𝐼,𝐻!"# ,𝜎, 𝜁)       (2) 
unde σ şi ζ sunt respectiv tensiuni mecanice axiale şi circulare. 
Aceasta este o consecinţă a procesului de magnetizare dinamică iniţială in interiorul firului, care este 
puternic influenţată de frecvenţa curentului, dar şi de eforturile interne axiale şi mai ales 
circumferenţiale ”îngheţate” în timpul procesului de solidificare sau aplicate din exterior. 
Efectul GMI depinde de frecvenţă; pentru frecvenţe până în 100 kHz în impedanţă predomină variaţia 
inductanţei. De aceea efectul se mai numeşte şi magnetoinductiv. In acest caz permeabilitatea 
circulară este cea care se modifică cu câmpul magnetic exterior. Pentru frecvenţe mai mari, peste 100 
kHz, efectul GMI este dat în special de efectul pelicular din teacă. Adâncimea de penetrare a 
câmpului după raza firului este dată de relaţia: 

iac	  

l	   Hext	  

Câmp	  magnetic	  axial	  

Teacă	  cu	  magnetizaţie	  circulară	  

Miez	  cu	  
magnetizaţie	  
axială	  

Efort	  mecanic	  axial	  

F	   F	  
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𝛿 = !!
!!!(!!"#,!,!)

     (3) 

unde ρ este rezistivitatea materialului, ω este pulsaţia curentului, iar µΦ este permeabilitatea circulară. 
In aceste condiţii, ecuaţia de bază care guvernează efectul GMI este: 

𝑍 = 𝑅!"𝑘𝑟
!! !"
!!! !"

,            𝑘 = !!!
!

    (4) 

unde Rdc este rezistenţa firului în curent continuu, J0 şi J1 sunt funcţii Bessel, r este diametrulfirului şi 
δ este adâncimea de penetrare în cadrul efectului pelicular. 
Explicit, pentru un fir de lungime l, ecuaţia (3) poate fi scrisă pentru cele două domenii de frecvenţă 
ca: 

Pentru f < 100 kHz  𝑍 = 𝑅!" + 𝑗𝜔𝐿, 𝐿 =
!!!(!!"#,!,!)

!!
     (5) 

Pentru f > 100 kHz  𝑍 = !
! !!

𝑅!"(1 + 𝑗) 𝜔𝜇!(𝐻!"# ,𝜎, 𝜁)     (6) 

 
Stand experimental pentru trasarea caracteristicilor de material 
 
Înainte de realizarea mărcii s-au făcut studii privitoare la comportarea materialului sub acţiuni 
mecanice axiale. In acest scop s-a utilizat un stand experimental al cărui schemă este dată în figura 7. 
Elementul principal este placa de test, pe care firul magnetic amorf este lipit astfel încât să suporte 
alungirea ε sub acţiunea forţei de încovoiere produsă prin avansul unui şurub cu pas fin (0,508 
mm/pas). Firele testate au fost de tipul (Co94Fe6)72.5Si12.5B15 cu diametrul de 120 µm. O fotografie a 
standului este dată în figura 8. 
Definim deformaţia ε alungirea relativă (elongaţia) firului: 

𝜀 = !!!!
!!
100 = !!

!!
100[%]     (7) 

Deformaţia se calculează în funcţie de dimensiunile plăcii de test şi săgeata d cu relaţia: 

𝜀 = !"
!
!

!
!!!

      (8) 

unde, conform figurii 6, t este grosimea plăcii şi L este lungimea iniţială a plăcii măsurată între 
punctele de sprijin. In experimentul nostru, t = 1 mm, L = 96 mm and dmax = 2.5 mm. Deformarea este 
în domeniul elastic. Valoarea maxima a deformării este de 0,1 %. 

 
Figura 7. Schema de principiu a standului experimental pentru trasarea caracteristicilor. 

 

	  

Computer	  
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Figura 8. Imagine a standului experimental. 

 
Deformarea este în ambele sensuri, de tracţiune şi de compresie. Elementele componente ale 
impedanţei, R şi L sunt măsurate cu o punte AGILENT 4285A. Deformarea plăcii a fost realizată 
manual, punct cu punct. Achiziţia şi prelucrarea datelor a fost realizată de un calculator pe baza unui 
software de tip instrument virtual realizat în mediul de programare LabVIEW. Definim factorul de 
stressimpedanţă, β, ca variaţia relativă a impedanţei: 

𝛽 = !!!!
!!

100 = !!
!!
100[%]      (9) 

unde Z0 este impedanţa firului în absenţa deformaţiei în stare relaxată. 
 
Rezultate preliminare. Caracteristici 
Utilizând standul experimental descris mai sus, s-a investigat comportarea firelor în raport cu câţiva 
parametri de influenţă pentru optimizarea în final a criteriului sensibilitate. Parametrii de influenţă 
luaţi în considerare sunt: 

- Frecvenţa curentului alternativ aplicat firului: 100 kHz – 10 MHz. 
- Intensitatea curentului: 4 mA – 15 mA. 
- Lungimea firului: 5 mm, 10 mm şi 20 mm. 
- Torsiune iniţială: fără torsiune, 5π rad/m şi 10π rad/m 
- Temperatura: -10 °C – 60 °C 

S-au trasat caracteristicile β = f(ε) panta pe porţiunea liniară a acestei caracteristici reprezentând 
constanta mărcii: 

𝑘 = !
!
      (10) 

Pentru fiecare set de caracteristici s-a determinat domeniul de variaţie liniar (neliniaritate < 1%). De 
asemenea, s-a determinat coeficientul de variaţie cu temperatura a constantei, ca: 

𝛼! =
!!
!!

            (11) 

Toate determinările au fost făcute sub acţiunea unui câmp magnetic terestru constant de 42,5 µT. a 
cărui influenţă asupra impedanţei firului este de 0,14 % din Z0. 
In continuare sunt date câteva din caracteristicile obţinute. In figurile 9 şi 10 sunt date variaţiile β = 
f(ε) şi Z = f(ε) pentru diverse frecvenţe şi pentru un fir de lungime 20 mm, intensitatea curentului ce 
trece prin fir fiind de 10 mA. 
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 Figura 9. Dependenţa lui β de deformare pentru frecvenţe diferite şi Iac = 10 mA, l = 20 mm, as cast, 
θ = 25 ºC, fără torsiune. 

 

Figura 10. Dependenţa impedanţei de deformare pentru frecvenţe diferite şi Iac = 10 mA, l = 20 mm, 
as cast, θ = 25 ºC, fără torsiune. 

 
După cum se observă, caracteristicile sunt neliniare şi asimetrice datorită tensiunilor interne. Există un 
maximum de sensibilitate la 1 MHz, care se menţine pentru ambele sensuri de deformare. Porţiunea 
cu neliniaritate sub 1 % este cea corespunzătoare segmentului roşu, pentru un domeniu de lucru de ± 
0.018 %. Aceleaşi concluzii pot fi trase şi din reprezentarea β = g(fac) din figura 11, unde impedanţa ia 
valori cuprinse între 15 şi 40 Ω. 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12

ε (%)

β(
%

)

100kHz
500kHz
1MHz
5MHz
10MHz

 

Linearity domain  
εl < 1 %, k = 1380 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12

ε (%)

Z 
(Ω

)

100kHz
500kHz
1MHz
5MHz
10MHz

 



Dezvoltarea	  portofoliului	  de	  produse	  inovative	  al	  SC	  CAOM	  SA	  prin	  transferul	  tehnologic	  al	  unei	  
mărci	  tensometrice	  cu	  sensibilitate	  ridicată	  

	   14	  

 
Figura 11. Dependenţa lui β de frecvenţă pentru valori diferite ale deformaţiei; Iac = 10 mA, l = 20 

mm, as cast, θ = 25 ºC, fără torsiune. 
 

In studiu a fost de asemenea investigată influenţa intensităţii curentului asupra lui β. S-a observat o 
creştere monotonă a lui β cu aproape 12 % pentru o variaţie a curentului cuprinsă între 4 mA şi 15 
mA, care determină în final o diminuare a liniarităţii dacă se lucrează în regim de curent variabil. Este 
necesar un compromis între creşterea sensibilităţii şi modificarea comportării firului datorate încălzirii 
acestuia prin efect Joule. In final putem trage concluzia că lucrul la un curent cuprins între 8 şi 10 mA 
poate fi un punct optim între cele două constrângeri. 
Pentru optimizarea configuraţiei mărcii în vederea maximizării performanţelor metrologice, s-a 
studiat de asemenea variaţia constantei k a mărcii pentru diferite lungimi ale firului. S-au utilizat fire 
de 5 mm, 10 mm şi 20 mm, toate montate pe aceeaşi placă şi suferind aceleaşi deformaţii. Rezultatele 
sunt date în figura 12. Creşterea lungimii firului conduce, aşa cum este de aşteptat, la creşterea 
sensibilităţii acompaniată de îngustarea domeniului de liniaritate. O lungime de 20 mm este 
acceptabilă ca un compromis între sensibilitate, liniaritate şi gabarit. 

 

Figura 12. Variaţia β(ε) pentru 3 valori diferite ale lungimii firului; Iac = 10 mA, f = 1MHz, as cast, θ 
= 25 ºC, fără torsiune. 
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Deoarece fenomenul de stressimpedanţă depinde în mare măsură de tensiunile mecanice iniţiale din 
fir, s-a studiat variaţia lui β în corespondenţă cu o tensionare torsională a firului astfel încât în teacă să 
se producă o orientare elicoidală a magnetizaţiei şi, în consecinţă, o modificare a anizotropiei 
magnetcie şi structurii de domenii. S-au trasat curbele pentru două valori ale torsiunii iniţiale, ζ = 5π 
rad/m şi ζ = 10π rad/m, după care s-a realizat o comparaţie faţă de stare iniţială netorsionată. Acest 
studiu a fost realizat doar pentru firul de 20 mm. Rezultatele sunt prezentate în figura 13. Creşterea 
gradului de torsionare duce la creşterea asimetriei în cele două cadrane corespunzătoare alungirii şi 
comprimării. Pentru torsiunea de 5π rad/m, se observă o creştere considerabilă a liniarităţii şi 
sensibilităţii faţă de starea relaxată, în timp ce pentru 10π rad/m apare o creştere a lui β în sensul 
alungirii şi o descreştere puternică în domeniul compresiei, ceea ce demonstrează existenţa eforturilor 
interne elicoidale îngheţate în timpul solidificării rapide a materialului. 

 
Figura 13. Influenţa efortului de torsiune initial asupra efectului de stressimpedanţă; Iac = 10 mA, f = 

1 MHz, l = 20 mm, as cast. 
 

Pentru reducerea tensiunilor interne care au ca efect modificări ale anizotropiei magnetice în material 
s-a procedat la aplicarea unor tratamente de recoacere de detensionare. In figura 14 este prezentată 
influenţa tratamentului termic asupra lui β atunci când firul a fost încălzit până la temperatura de 405 
°C timp de 20 s. Tratamentul relaxează intern materialul conducând la scăderea drastică a efectului. 
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Figura 14. Dependenţa lui β pentru material as-cast cu tratament termic. 

 
In final s-a investigat influenţa temperaturii asupra valorii lui k pentru eşantionul de 20 mm într-un 
domeniu de temperaturi cuprins între -10 °C şi 60 °C în condiţiile: fac = 1 MHz, Iac = 10 mA, 5π 
rad/m. S-a calculate coeficientul de variaţie cu temperature a lui k, αθ = Δk/Δθ pentru care s-a obţinut 
o variaţie de 7,6 % pentru 70 ºC, adică αθ ≅ 0.11 %/ºC. 
Parametrii metrologici de interes în funcționare 
1. Domeniul de măsurare - domeniul în intervalul căruia senzorul permite măsurarea corectă, cu o 
anumită eroare și se situează de regulă în zona liniară a caracteristicii statice a senzorului. 
2. Sensibilitatea – definită ca raport între variația relativă a impedanței și variația relativă a lungimii 
firului magnetic amorf. 
3. Liniaritatea – definită ca raport între abatere și valoarea corespunzătoare mărimii măsurate. 
4. Histerezis – variația mărimii de ieșire pentru o valoare a mărimii de intrare, când acestă valoare se 
atinge prin variația în ambele sensuri, creștere și descreștere. 
5. Repetabilitatea – reproducerea de valori ale mărimii de ieșire cât mai apropiate între ele, atunci 
când se aplică senzorului în mod repetat aceeași valoare a mărimii de intrare, în aceleași condiții 
experimentale. 
6. Constanta senzorului (mărcii) - raportul dintre variația relativă a impedanței și deformația firului 
magnetic amorf. 
7. Deriva cu temperatura – influența variației de temperatură asupra constantei senzorului. 
8. Influența câmpului magnetic - asupra constantei senzorului. 
9. Influența intensității și frecvenței curentului alternativ - alimentarea senzorului. 
 
Materiale specifice 
In cadrul proiectului, in etapele urmatoare, pentru realizarea activitatilor propuse si indeplinirea 
tuturor obiectivelor, se are in vedere achizitionarea urmatoarele materiale specifice: 

 1. Fire magnetice amorfe 
 2. Fire rezistive din Pt și PtRh 
 3. Fire rezistive din Cromel și Alumel 
 4. Cabluri de prelungire pentru compensare 
 5. Cabluri și conductori speciali 
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 6. Profile și țevi din oțeluri inoxidabile 
 7. Materiale suport pentru depunerea senzorilor 
 8. Componente electronice speciale 
 9. Cutii de conexiuni și protecție a sistemelor de transmisie și prelucrare semnale 
 10. Adaptoare, transmitere pentru semnale unificate 
 11. Aliaje speciale pentru lipire 
Functie de rezultatele care se vor obtine in cadrul activitatilor, este posibil ca aceasta lista sa sufere 
modificari. 
 
Echipamente necesare 
In cadrul proiectului, in etapele urmatoare, pentru realizarea activitatilor propuse si indeplinirea 
tuturor obiectivelor, se are in vedere achizitionarea urmatoarele echipamente: 

1. Calibrator de temperatură cu senzor de referință 
2. Calibrator pentru temperaturii ultrajoase 
3. Calibrator de temperatură cu incintă uscată și baie lichidă 
4. Indicator digital de temperatură cu senzor de referință 
5. Generator de frecvență 
6. Punte pentru măsurarea impedanței 
7. Militeslametru 
8. Calculator și software specializat pentru achiziția și prelucrarea datelor 
Functie de rezultatele care se vor obtine in cadrul activitatilor, este posibil ca aceasta lista sa sufere 
modificari. 
 
Concluzii 
În cadrul primei etape de implementare a proiectului StrainGage s-au avut în vedere următoarele 
aspecte: 

- verificarea funcționării în condiții ideale de lucru a modelului experimental, obținând 
rezultatele dorite, de laborator privind necesitățile tehnologice; 

- stabilirea parametrilor metrologici de interes în funcționare, realizând teste experimentale de 
laborator privind stabilirea parametrilor metrologici de interes în funcționare a senzorului; 

- identificarea necesarului de materiale și a potențialilor furnizori în vederea transferului 
tehnologic; 

- definirea suportului logistic necesar în privința echipamentelor, spații, resursă financiară și 
umană necesare. 

În ansamblul lucrărilor efectuate, considerăm că activitățile asumate în cadrul Planului de realizare 
pentru etapa I au fost desfășurate fără întârzieri, fiind atinse obiectivele științifice în proporție de 
100%. 
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