
	 	 	
	

	
	

	

	

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

Acronim:	StrainGage	

	

ETAPA	III	-	Validarea	modelului	de	laborator	în	condiții	de	funcționare	relevante	

Raport	tehnico-științific	

-	2018	-	

Obiective	 etapă	 (TRL6):	 În	 cadrul	 etapei	 finale	 a	 proiectului	 s-a	 avut	 în	 vedere	 interconectarea	 expertizei	
tehnologice	a	CAOM	SA	cu	expertiza	științifică	a	TUIASI	în	sensul	dezvoltării	și	omologării	prototipului	funcțional	
al	mărcii	tensometrice	
	
Rezumatul	etapei:		
Etapa	 a	 III	 a	 proiectului	 39PTE/2016	 a	 presupus	 stabilirea	 testelor	 finale	 de	 validare,	 identificarea	 posibilități	
interne	 de	 validare,	 laboratoare	 de	 încercări	 externe,	 calibrarea	 modelului	 experimental	 pentru	 validare,	
testarea	 si	 validarea	 funcțională	 a	 senzorului	 în	 laboratoare	 specializate	 și	 s	 parametrilor	 metrologici	 ai	
senzorului,	elaborarea	cărții	tehnice	și	a	documentației	de	omologare	internă.	De	asemenea,	s-a	avut	în	vedere	
realizarea	studiului	de	marketing	și	re-evaluarea	pieței	pentru	pregătirea	producției	de	serie.		
	
Echipa	proiectului:	
	
SC	 CAOM	 SA:	 Sârbu	 Gabriel	 Constantin,	 Bălau	 Vasile,	 Gabor-Bitere	 Eugen,	 Chihaia	 Constantin,	 Bălau	 Silvia,	
Ovidiu	 Tudose-Gelu,	 Tudose	 Adina-Elena,	 Alucai	 Dumitru,	 Artene	 Neculai,	 Buzila	 Mihai,	 Oniceanu	 Mirela,	
Pinzariu	Traian.	
	
UNIVERSITATEA	 TEHNICĂ	 “GHEORGHE	ASACHI”	DIN	 IAȘI:	Marius	Olariu,	 Cristian	 Foșalău,	 Cristian	 Zet,	 Arcire	
Alexandru,	Ionel	Hogaș.	
	
	
	 	



	 	 	
	

	
În	cadrul	celei	de-a	treia	etape	a	proiectului,	în	ce	privește	testele	finale	de	validare,	au	fost	selectate	două	mărci	
tensometrice	cu	 sensibilitate	 ridicată.	Pentru	mărcile	dezvoltate	ce	 funcționează	 în	 curent	alternativ	 la	diverși	
curenți	și	frecvențe	s-au	determinat	impedanța	Z	în	modul	și	fază	(|Z|,	θ)	în	funcție	de	deformare.	Deformarea	
se	determină	măsurând	săgeata	de	încovoiere	a	mărcii	pe	dispozitiv.	
	
Condiții	de	măsurare:	
Deformația:	±	2,5	mm	cu	pas	de	0,5	mm	față	de	poziția	de	zero	(nedeformat).	
Curenți	prin	dispozitiv:	0.1	mA,	1	mA,	2	mA,	5	mA	
Frecvențe:	100	kHz,	500	kHz,	1	MHz,	2	MHz,	5	MHz,	10	MHz	
	
Condiții	de	referință:	1	mA,	1	MHz.	
	
Sunt	prezentate	mai	jos(Tabelul1)	rezultatele	obținute	pentru	cele	2	mărci	dezvoltate	și	selectate.		
	 Tabelul	1	

	 M3	 M18	
Deplasare	[mm]	 Z	[Ω]	 θ	[º]	 Z	[Ω]	 θ	[º]	

-3	 15.39	 27	 22.06	 26.53	
-2.5	 16.94	 27.7	 23.1	 27.34	
-2	 18.97	 28.09	 23.84	 28.04	
-1.5	 21.79	 28.39	 24.35	 28.63	
-1	 24.53	 29.47	 24.78	 29.13	
-0.5	 26.62	 30.8	 25.06	 29.48	
0	 27.61	 31.27	 25.33	 29.72	
0.5	 29.05	 31.72	 26.17	 30.26	
1	 30.94	 31.94	 27.51	 30.73	
1.5	 32.37	 31.8	 29.49	 30.92	
2	 33.38	 31.47	 32.84	 30.97	
2.5	 33.72	 30.4	 36.29	 30.81	
3	 33.18	 29.9	 37.67	 30.75	
2.5	 33.29	 31.8	 35.92	 30.73	
2	 31.89	 32.23	 31.94	 30.46	
1.5	 30.24	 31.87	 28.97	 30.22	
1	 27.95	 31.25	 27.19	 29.98	
0.5	 26.43	 30.59	 25.96	 29.59	
0	 25.21	 29.91	 25.43	 29.35	

-0.5	 23.06	 28.35	 25.18	 29.15	
-1	 20.03	 27.65	 24.71	 28.67	
-1.5	 18.41	 27.18	 24.26	 28.11	
-2	 17.03	 26.99	 23.76	 27.52	
-2.5	 16.12	 26.86	 23.08	 26.98	
-3	 15.16	 26.59	 22.18	 26.42	

	
	



	 	 	
	

	
Caracteristicile	grafice	aferente	sunt	prezentate	în	figura	următoare(Fig.1):	
	

	
Fig.1		

Pentru	 testarea	 parametrilor	 metrologici	 ai	 senzorului	 s-au	 stabilit	 parametrii	 metrologici	 de	 interes	 în	
funcționare	ce	sunt	urmăriți:	
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	de	alimentare	a	senzorului	



	 	 	
	

	
În	cea	de-a	doua	parte	a	etapei,	s-a	construit	un	echipament	dedicat	producției	în	masă	a	mărcilor	tensometrice.	
În	cele	ce	urmează	sunt	prezentate	spre	exemplificare	câteva	din	schițele	 tehnice	și	 imagini	a	echipamentului	
dezvoltat	(Fig.2	;	Fig3):	

	
Fig.2	

Echipamentul	 dezvoltat	 a	 permis	 dezvoltarea	 în	 paralel	 a	 mai	 multe	 mărci	 tensometrice,	 așa	 cum	 sunt	 cele	
prezentate	în	figura	următoare:	

	
Fig.3	



	 	 	
	

	
	

	
Fig.4	

	
După	demonstrarea	 funcționalității	 echipamentului	 de	 producție,	 s-a	 realizat	 o	 testare	 a	 parametrilor	

metrologici	 de	 interes	 în	 funcționare,	 care	 s-a	 realizat	 cu	 ajutorul	 unui	 stand	experimental	 prezentat	 în	 Fig.5.				
Valorile	 au	 fost	măsurate	 cu	 ajutorul	 unei	 punți	 automate,	 analizor	 de	 impedanță	 Keysight	 E4990A,	 întregul	
proces	fiind	supravegheat	si	înregistrat	prin	intermediul	unui	computer.		

Marcile	 au	 fost	 montate	 pe	 un	 palca	 de	 textolit	 a	 cărei	 deformație	 a	 fost	 controlata	 printr-un	
micrometru	de	precizie.	Practic	s-a	realizat	o	validare	internă	a	mărcilor	tensometrice.		

Astfel,	s-au	obținut	următoarele	rezultate:	
	

1. Domeniul	de	măsurare	–	±	100	µm/m	în	următoarele	condiții:		
- Precizie	2,5	%	
- Liniaritate	<	1	%	
- I	=	100	µA	
- f	=	1	MHz	
- l	=	20	mm	
- diametru	fir:	120	µm	
- Compoziție	fir:	CoFeSiB	



	 	 	
	

	
	

			 	

Fig.	5	.	Vedere	schematică/imagine	a	standului	de	deformație	controlată	micrometric	
	

2. Caracteristica	impedanță	-	deformație	

	

Fig.6	
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3. Caracteristica	fază	-	deformație	

	

Fig.7	

4. Sensibilitatea	–		0,06	Ω/ppm	
5. Liniaritatea	–	<1	%	pe	domeniul	de	măsură	
6. Histerezis	–	2,7	%	în	amplitudine	

- 4,8	%	în	fază	
	

7. 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.	

8. Constanta	 senzorului(mărcii)-	 raportul	 dintre	 variația	 relativă	 a	 impedanței	 și	 deformația	 firului	
magnetic	amorf.	
Constanta	mărcii:	
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𝑘 = 2376 (𝑚𝑖𝑛. 2000)	pentru	domeniul	de	măsurare,	măsurat	pe	caracteristică	
9. Deriva	cu	temperatura	–	influența	variației	de	temperatură	asupra	constantei	senzorului	

kθ	=	0,12	%/°C	
10. Influența	câmpului	magnetic	-	asupra	constantei	senzorului.	

Kmf	=	1,8	%/mT	(necesită	compensare)	
11. Influența	intensității	și	frecvenței	curentului	alternativ	de	alimentare	a	senzorului	

KI		≈	0	pentru	domeniul	100	µA	–	2	mA	
Kf	=	>	12	%/MHz	pentru	f	>	1	MHz	
Kf	=	9	-	12	%	pentru	domeniul	100	kHz	–	1	MHz	
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Circuit	de	prelucrare	a	semnalului	cu	ieșire	în	frecvență	

	

	

Fig.8	

	 AI	=	amplificator	de	instrumentație	diferențial	
	 DSF	=	detector	sensibil	la	fază	
	 OCT	=	oscilator	controlat	în	tensiune	
	 Senzorii	se	montează	în	punte	completă.	Senzorii	lipiți	pe	aceeași	față	a	suprafeței	de	măsurat	se	leagă	
pe	ramuri	opuse.	Calibrarea	s-a	realizat	pe	un	stand	de	încercări	prin	lipirea	mărcilor	pe	ambele	suprafețe	ale	
unei	plăci	cu	adeziv	special,	Z70.	O	schemă	a	standului	experimental	este	dată	în	figura	8.	
Placa	suferă	o	deformație	controlată	cu	ajutorul	unui	șurub	micrometric	cu	ajutorul	căruia	se	măsoară	săgeata	
de	deformare	cu	precizie	de	0,01	mm.	

Calculul	deformației	se	realizează	cu	relația:	

𝜀 =
𝑡𝑑

!
!

!
+ 𝑑!

	

Unde	t	este	grosimea	plăcii,	L	este	lungimea	iniţială	a	plăcii	măsurată	între	punctele	de	sprijin,	iar	d	este	săgeata.	
Caracteristica de ieșire a circuitului: 

	
Sensibilitate cu circuit de prelucrare a semnalului: 

S ≈ 1 kHz/ppm pentru liniaritate < 1 % 

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

-150 -100 -50 0 50 100 150

ε [ppm]

O
ut

pu
t f

re
qu

en
cy

 [k
H

z]



	 	 	
	

	
	
	 În	ceea	ce	privește	pregătirea	producției	de	serie,	 în	cadrul	prezentei	etape	s-a	realizat	un	studiu	de	
piață	actualizat	cu	privire	la	oportunitățile	de	piață.	Astfel,	Se	preconizează	că	piața	senzorilor	de	deformație	
din	Europa	va	atinge	2,09	miliarde	USD	până	 în	2022,	 crescând	 la	un	CAGR	de	7,01%	 în	perioada	2017-2022.	
Progresele	 tehnologice	 au	 adus	 versatilitatea	 și	 fiabilitatea	 senzorilor	 de	 deformație.	 Creșterea	 înaltă	 a	
tehnologiilor	MEMS	este	de	așteptat	să	asigure	o	penetrare	mai	profundă	a	senzorilor	de	deformație	pe	piața	
europeană.	 Europa	 a	 dominat	 piața	 globală	 a	 senzorilor	 de	 deformație	 în	 2017,	 Germania	 deținând	 o	 cotă	
majoritară	de	24,07%.	Dominanța	continentului	european	pe	piața	mondială	este	atribuită	marilor	companii	de	
automobile,	creșterea	industrializării	și	urbanizării	și	creșterea	sectorului	utilităților.	

	În	 ceea	 ce	 privește	 beneficiarul	 final	 al	 senzorilor	 de	 deformație	 produși	 în	 Europa,	 India	 se	
preconizează	că	va	conduce	piața	senzorilor	de	deformație	în	Asia	Pacific	în	perioada	de	prognoză.	Acest	lucru	se	
datorează,	în	primul	rând,	schimbării	infrastructurii	și	orientărilor	privind	asistența	medicală	în	ceea	ce	privește	
siguranța	industrială.	India	este	cea	mai	atractivă	piață	pentru	investiții	în	prezent.	Țări	precum	China,	Japonia	și	
Australia	 sunt,	 de	 asemenea,	 de	 așteptat	 să	 fie	 piețe	 semnificative	 pentru	 senzorii	 de	 deformație.	 Piața	
senzorilor	de	deformație	din	India	este	probabil	să	se	extindă	la	un	CAGR	de	5,8%	între	2018	și	2026.	America	de	
Nord	și	Europa	au	deținut	o	cotă	de	piață	combinată	de	58,4%	în	2017.		

Piața	internațională	a	senzorilor	de	deformație	este	într-o	continuă	creștere	determinată	în	principal	de	
creșterile	semnificative	ale	industriei	automotive.	Piața	este	dominată	în	principal	de	producători	consacrați	din	
Europa	și	America	de	Nord.	Pe	piețe	emergente,	precum	India,	producători	din	Asia	și	în	special	China	își	pot	găsi	
imediat	locul	în	condițiile	comercializării	unor	produse	la	prețuri	mult	competitive.		

Această	piață	poate	consitui	o	piață	foarte	atractivă	și	pentru	SC	CAOM	SA	în	condițiile	în	care	piața	de	
senzori	de	deformație	din	România	este	acoperită	într-o	foarte	măsură	de	producători	internaționali	consacrați,	
fie	 datorită	 faptului	 că	 producătorii	 din	 industria	 automotivă	 au	 preferat	 să	 colaboreze	 cu	 producători	
consacrați.	Prin	urmare,	se	recomandă	abordarea	piețelor	 internaționale	emergente,	și	 în	special,	cea	a	 Indiei,	
dar	și	a	unor	țări	din	America	de	Sud	precum	Brazilia	 fapt	ce	poate	 facilita	o	creștere	semnificativă	a	cifrei	de	
afaceri	a	companiei	până	în	2023.	
	
	 Concluzii:		

	 În	cadrul	celei	de-a	treia	etape	a	proiectului	s-a	avut	în	vedere	demonstrarea	funcționalității	tehnologiei	
propuse	 și	 s-a	 realizat	 practic	 transferul	 tehnologic	 din	 stadiul	 de	 produs	 cu	 funcționalitate	 demonstrată	 în	
laborator	 până	 la	 faza	 de	 funcționalitate	 în	 mediu	 relevant	 (TRL6).	 Pentru	 introducerea	 în	 producție	 a	
rezultatelor	a	 fost	dezvoltat	un	echipament	dedicat	de	producție	 la	scară	medie	a	punților	tensometrice	și	s-a	
demonstrat	funcționalitatea	acestui	echipament.	S-a	realizat	cartea	tehnică	a	produsului	după	validarea	soluției	
în	cadrul	unor	laboratoare	specializate	de	testare.	Prototipului	funcțional	al	mărcii	tensometrice	a	fost	omologat	
intern	de	către	beneficiarul	finanțării	și	s-a	realizat	un	studiu	pentru	evaluarea	posibilităților	de	introducere	pe	
piață	 a	 mărcilor	 tensometrice	 ținându-se	 cont	 de	 faptul	 că	 industria	 automotivă	 este	 practic	 la	 nivel	
internațional	cel	mai	important	”consumator”	al	unor	senzori	de	forță	și	presiune.	
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