
Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată. Teza este consacrată cercetării posibilităților de utilizare a efectului 

rezonanței simulate la măsurarea impedanțelor. Scopul lucrării constă în cercetarea și 

elaborarea unor mijloace de măsurare a impedanțelor pe baza efectului rezonanței simulate, 

care se caracterizează prin precizie înaltă, universalitate în utilizare, simplitate în construcție și 

în aplicarea practică.  

2. Conţinutul de bază al tezei. În teză este sintetizată structura simulatorului metrologic de 

impedanță ce asigură reproducerea elementelor de referință în procesul de măsurare a 

componentelor impedanței. Sunt deduse relațiile ce permit determinarea condițiilor de stabilitate 

funcțională a acestui simulator şi relațiile de estimare a componentei sistematice a erorii 

impedanței reproduse. De asemenea este cercetat circuitul rezonant de măsurare de tip serie cu 

simulator metrologic de impedanță în componența sa şi sunt elaborați algoritmii de echilibrare 

a acestuia. În final este propusă structura unui impedanțmetru pe baza efectului rezonanței 

simulate caracterizat prin simplitatea structurii, precizie înaltă şi automatizare a procesului de 

măsurare.  

3. Principalele rezultate obţinute: (i)  

i. Conceptul metodologic de utilizare a simulatoarelor metrologice de impedanță în calitate 

de elemente de referință în măsurătoarele de impedanță cu rezonanță simulată în 

coordonate carteziene.  

ii.  Structura simulatorului de impedanță în coordonate carteziene precum şi metoda de 

sinteză și analiză funcțională bazată pe aplicarea grafurilor de fluență a acestei structuri.  

iii.  Modelul matematic, obținut prin metoda grafurilor de fluență, care asigură determinarea 

condițiilor de stabilitate a simulatorului metrologic de impedanță, precum şi 

determinarea valorilor componentelor erorii sistematice. 

iv.  Modelul circuitului rezonant de măsurare de tip serie pe baza simulatoarelor de 

impedanță în coordonate carteziene precum şi algoritmii de măsurare a componentelor 

impedanței în cadrul acestui circuit.   

v.  Structura și principiul de funcționare a impedanțmetrului cu rezonanță simulată în 

coordonate carteziene, caracterizat prin precizie înaltă, simplitate a algoritmului de 

măsurare, universalitate în utilizare și automatizare a procesului de măsurare. 

 

 


