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Acreditare/ Certificare

Sistemul este utilizat ȋn Laboratorul de Ȋncercări Acustice din Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea 

de Inginerie Mecanică și Mecatronică. Laboratorul a  fost acreditat RENAR pentru ȋncercări de putere acustică 

(prin măsurarea presiunii acustice și a intensității acustice) și realizarea hărților de emisie acustică a produselor (ȋn 

particular produse electrocasnice).

REZULTATE CERCETARE

Scurtă descriere

Robot cu 6 grade de mobilitate, care generează traiectorii spațiale de scanare în timp ce deplasează un traductor 

cu viteză constantă, indiferent de tipurile de volumele scanate: prismatice, cilindrice sau sferice. Volumele se 

descriu prin suprafețe laterale. Nivel propriu de zgomot redus (sub 30dB).

Robotul are 6 grade de libertate, fiind compus dintr-o structurǎ cu trei translaţii, având curse de cca. 2000mm 

pentru fiecare axǎ şi o unitate finalǎ de orientare având 3 grade de libertate de rotaţie; robotul poate deplasa un 

traductor acustic (microfon clasă 1 sau sondă de intensimetrie acustică) sau un traductor de vibrație fǎrǎ contact 

(vibrometru laser); întreaga structurǎ robotizatǎ este comandatǎ prin aplicaţii realizate în LabVIEW de echipa 

proiectului; robotul este amplasat într-o camerǎ cu izolare acusticǎ specialǎ;

Date tehnice pentru robot:

• Structura superioară a arhitecturii robotului / numărul de grade de 

mobilitate: cartezian / 3;  deplasări pe axa cartesiană: X = 1800 mm, 

Y = 1800 mm, Z = 1425 mm;

• Sarcina deplasată pe axa verticală (z) = greutatea dispozitiv de 

orientare al traductorului / sondei + greutate traductor/sondă: Sz = 

40,5 N;

• Viteza de deplasare și reglabilitatea acesteia pe fiecare axă: (0,05… 

0,5) m / s;

• Precizia de poziționare a punctului de referință al suprafaței de 

scanare pentru dispozitivul de orientare: ± 0,5 mm;

• Structura dispozitivului de orientare a arhitecturii / numărul de 

grade de mobilitate (traductor / sondă orientate permanent 

normal la suprafață în fiecare punct de măsurare): polar + 

translație / 2 + 1.

Domenii de aplicabilitate: Inginerie – Cercetare | Testare | Certificare produse

ROBOT DE TESTARE ACUSTICĂdenumire rezultat cercetare:

Robotul este parte a unui sistem complet de achiziție și procesare a 

datelor acustice pentru evaluarea puterii acustice și realizarea unei hărți 

de emisie acustică a obiectelor testate.

Programul include: definirea volumului și a suprafețelor de scanare, 

alegerea traiectoriilor pe suprafețe, controlul sistemelor de comandă a 

axelor (interfață CAN), interfațarea cu sistemul de achiziție a semnalului 

de la traductor, post-procesare semnal de la traductor, calculul puterii 

acustice și exportul datelor.
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