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Despre Icpe
PROGRAMUL #SPACE

Au existat tehnologii ale spațiului aerian și

chiar ale spațiului cosmic integrat în preocupările profunde Icpe.

Inca din anii 70 Icpe a câștigat o vastă experiență în cercetarea, dezvoltarea, 
producerea și calificarea giroscoapelor și a sistemelor de control al 
reacțiilor, bazate pe o vastă expertiză și echipe super calificate, instruite în 
perioade dificile și condiții restrictive.

Structuri electromecanice complexe extraordinare, cum ar fi 
giroscoape cu trei axe, girosenzori cu viteză asistată electronic, giroscoape
reglate dinamic reglate elastic, roți de reacție și alte sisteme de navigație
inerțiale au fost dezvoltate și fabricate pe baza unui spectru larg de mașini
electrice de dimensiuni mici giromotoare, rezolutori, compensate termic
dispozitive selsyns / sincro, microsyns, motoare cuplu alternativ și continuu, 
motoare miniaturale pas cu pas, micromotoare. 
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Astazi Icpe
PROGRAMUL #S PA C E

Icpe oferă un spectru larg de dimensiuni mici

mașini electrice speciale precum: 

• Servomotoare

• Rezolvere

• Traductoare liniare - Microsyns, RVDT 

• Tahogeneratoare

• Motoare de cuplu fără perii cu unghi limitat de curent continuu

• Motoare de cuplu DC cu perii

• Motoare speciale de curent continuu

• Motoare speciale fără curent continuu

Din 1950 compania noastră este bine cunoscută pentru capacitățile de 
proiectare a produselor noi, producția personalizată și calitatea de 
neegalat. Pentru a ne păstra standardele ridicate de producție, am 
dezvoltat o gamă dedicată de standuri de testare.

Icpe are, de asemenea, capacități speciale de fabricație (prelucrare
mecanică, electroeroziune etc.) care permite să răspundă rapid la nevoile
clienților chiar și pentru seriile mici și să actualizeze în mod constant 
gama de produse cu cele mai recente evoluții și cerințe de piață. 



Proiectele derivabile prevăzute sunt: Raport de anchetă; Document de cerințe de sistem; Raport de modificare tehnologică; 

Documentație de proiectare a motorului, inclusiv model CAD; Model de inginerie auto; Documentație de proiectare electronică a 

driverului, inclusiv model CAD; model de inginerie electronică a șoferului; Procedura de testare a mediului motor; Procedura de 

testare a electronicii driver-ului; Raport de analiză de mediu; Raport de campanie de testare; Raport final. 
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Produse pentru domeniul spațiu
Adaptarea tehnologiei motoarelor electrice pentru domeniul de spațiu

ICPE, ca producător de motoare electrice la nivel internațional, este în poziția de a intra pe această nouă piață prin

armonizarea tehnologiei existente a motoarelor electrice cu standardul cerut pentru aplicațiile spațiale, deoarece portofoliul

său servește deja o gamă largă de aplicații în aeronautică și apărare, domenii cu cerințe tehnologice și de asigurare a calității / 

produselor similare. 

Analiza pieței motoarelor de curent continuu calificate pentru spațiu și identificarea nișelor / nevoilor în acest domeniu; 

cercetarea și caracterizarea condițiilor de spațiu și lansare; adaptarea tehnologiilor de fabricație a motoarelor existente pe piața

produselor de spațiu; certificarea noii tehnologii de fabricație a noului motor și a acționării pentru aplicații spațiale.

Context și justificare

Obiective

Realizări și status

1
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În acest proiect, motorul pas cu pas a atins un nivel EM (Engineering Model). Când va atinge un nivel

QM, motorul poate fi folosit pentru opțiuni în spațiu, cu aplicații îndreptate spre orbite LEO sau GEO. 

În prezent, este un proiect ESA în desfășurare nr. 4000117518/16 / NL / Cbi, în care va fi dezvoltat un nou

motor pas cu pas la nivelul EM pentru aplicații spațiale ESA până la sfârșitul anului 2018. În același timp, 

produsul poate fi un al doilea sursă pentru aplicațiile Thales Alenia Space France. Următorul pas este 

atingerea nivelului QM cu acest stepper, până în trimestrul IV 2019. 

Beneficii

Urmatorul pas

1
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Produse pentru domeniul spațiu
Adaptarea tehnologiei motoarelor electrice pentru domeniul de spațiu
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Într-un contact anterior cu ESA, s-au realizat următoarele activități: studierea pieței motoarelor de curent continuu calificat în 

spațiu și identificarea nișelor / nevoilor; cercetează și caracterizează spațiul și lansează mediile; introducerea tehnologiilor de 

fabricare a motoarelor existente pe piața componentelor spațiale; certifică noul motor și noua tehnologie de fabricație a 

dispozitivelor electronice pentru aplicații spațiale. La sfârșitul acestui contract, ICPE a dezvoltat un motor pas cu pas pentru

aplicații spațiale la un TRL de 4-5. 

Să continue activitățile de dezvoltare ale motorului pas cu pas pentru o anumită aplicație, date de un integrator de spațiu și să demonstreze

anumite caracteristici funcționale în mediul relevant. Specificațiile tehnice au fost date de Thales Alenia Space Franța.

Motorul pas cu pas a demonstrat funcționalitatea după campania de testare și este considerat potrivit pentru condițiile de 

mediu (nu au existat degradări ale performanțelor motorului). 

Context și justificare

Obiective

Realizări și status

1
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Produse pentru domeniul spațiu
Motor pas cu pas pentru aplicații de spațiu
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În acest proiect, motorul pas cu pas a atins un nivel EM. Când va atinge un nivel QM 

(Qualified Model), motorul va fi operațional în domeniul de spațiu, cu aplicații pentru

orbite LEO (orbită joasă) / GEO (orbită geostaționară).

În prezent, este în derulare un proiect ESA nr. 4000126732/19 / NL / BJ / va, în care sunt 

dezvoltate activități de risc pentru calificarea pas cu pas la nivelul QM. Acest proiect

este prevăzut să dureze 9 luni. Următorul pas este atingerea nivelului QM cu acest

stepper, până la Q1 2023. 

Beneficii

Urmatorul pas

1
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Produse pentru domeniul spațiu
Motor pas cu pas pentru aplicații de spațiu
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Icpe, în calitate de producător de motoare electrice la nivel internațional, este în măsură

să intre pe această nouă piață prin armonizarea tehnologiei existente a motoarelor

electrice cu standardul necesar aplicațiilor spațiale, deoarece portofoliul său servește

deja o gamă largă de aplicații în aeronautică și apărare, domenii cu cerințe tehnologice

și de asigurare a calității / produselor similare. Prin proiectul SM2QM, TRL-ul 

motorului pas cu pas dezvoltat în timpul contractului SM MADPM MKII urmează să

fie mărit de la 5 la 7. 

În acest proiect, Icpe și-a propus să dezvolte în continuare tehnologia pentru motorul pas 

cu pas către un model calificat (QM). Dincolo de sarcinile tipice de cercetare și

dezvoltare legate de procesele de fabricație, un obiectiv important a fost adaptarea și

dezvoltarea procedurilor necesare PA / QA (Product Assurance / Quality Assurance) care 

asigură repetabilitatea în procesul de fabricație a acestui motor.

În cadrul acestui contract SM2QM-De-Risk, Icpe a dezvoltat documentația referitoare la

tehnologia sa cu motor pas cu pas către un model de calificare completă (QM). Dincolo

de sarcinile tipice R $ D legate de procesele de fabricație, a fost adaptat și dezvoltat

procedurile necesare PA / QA care asigură repetabilitatea în fabricație.

Context si justificare

Obiective

Realizari si status

1Produse pentru domeniul spațiu
Motor pas cu pas pentru mecanisme de desfășurare și orientare la nivel 
QM – Evaluări pentru pregătirea și dezvoltarea technologiei de risc
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În acest proiect, documentația emisă oferă intrarea

pentru etapa următoare, pentru a califica motorul pas 

cu pas. Când va atinge un nivel QM, motorul poate fi 

utilizat pentru operațiuni în spațiu, cu aplicații

îndreptate spre orbite LEO sau GEO. 

În prezent sunt discuții legate de o propunere făcută de ICPE în cadrul

programului GSTP Building Block care stabilește dezvoltarea unei familii de 

motoare pas cu pas (SM) în configurație fără cadru cu trei serii. Această

propunere abordează calificarea unui SM la nivelul QM pentru a-și demonstra

caracteristicile funcționale în mediul relevant cu un TRL 6-7 estimat, iar

celelalte două SM vor fi dezvoltate la nivelul EM (SM testat în condiții de 

laborator). Această etapă va avea o durată de 24 de luni. 9

Beneficii

Urmatorul pas

1Produse pentru domeniul spațiu
Motor pas cu pas pentru mecanisme de desfășurare și orientare la nivel 
QM – Evaluări pentru pregătirea și dezvoltarea technologiei de risc
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Icpe, în calitate de producător de motoare electrice la nivel internațional, este în măsură să intre pe această

nouă piață prin armonizarea tehnologiei existente a motoarelor electrice cu standardul necesar aplicațiilor

aerospațiale, deoarece portofoliul său servește deja o gamă largă de aplicații aeronautică și apărare, domenii

cu cerințe tehnologice și de asigurare a calității / produselor similare. 

Obiectivul principal este de a proiecta un motor de cuplu cu unghi limitat utilizat

într-un sistem de acționare vectorială a tracțiunii lichide de nivel inferior (LLTVAS) cu aplicații în nave 

spațiale. Specificația tehnică a fost dată de SABCA.

Cuplul cu unghi limitat este de a proiecta o unitate de motor de cuplu (MoU) utilizată într-un sistem de

acționare vectorială a tracțiunii lichide inferioare (LLTVAS) cu aplicații în nave spațiale. Specificația

tehnică a fost dată de SABCA.

Context si justificare

Obiective

Realizari si status

2

Produse pentru domeniul spațiu
Motor de curent continuu de cuplu cu unghi limitat 
folosit într-un sistem al lansatorului Arianne 6
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În acest proiect, motorul cu cuplu cu unghi limitat va

atinge un nivel EM. Când va atinge un nivel QM, 

motorul poate fi utilizat pentru operațiuni în industria

aerospațială, cu aplicații îndreptate spre laucere (un 

sistem de acțiune vectorială de acționare a lichidului

inferior-LLTVAS cu aplicații în nave spațiale). 

În foaia de parcurs pentru motoarele cu cuplu cu unghi limitat, schița

dezvoltării este schițată. Următorul pas este atingerea nivelului QM 

cu motorul, până la Q2 2022. 

2

Beneficii

Urmatorul pas
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Produse pentru domeniul spațiu
Motor de curent continuu de cuplu cu unghi limitat 
folosit într-un sistem al lansatorului Arianne 6
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Icpe, în calitate de producător de motoare electrice la nivel internațional, este în măsură să intre pe această nouă piață prin

armonizarea tehnologiei motoarelor existente cu standardul cerut pentru aplicațiile aerospațiale, deoarece portofoliul său

servește deja o gamă largă de aplicații în domeniul aeronauticii și apărare, domenii cu cerințe tehnologice și de asigurare a 

calității / produselor similare. Legat de condițiile de mediu, se utilizează un contract anterior LLTVAS. 

Obiectivul principal al acestui contract este dezvoltarea unui sistem de acționare cu costuri reduse. Icpe este responsabil cu 

evaluarea, proiectarea, fabricarea unui demonstrator și măsurarea caracteristicilor funcționale ale unui motor de curent

continuu fără perii. Această variantă trebuie să aibă un cost redus în comparație cu cea pentru motorul de curent alternativ fără

perii, care necesită o acționare scumpă. Specificațiile tehnice au fost date de SABCA.

Caracteristicile funcționale ale motorului dezvoltat la nivel de prototip au fost măsurate în condiții de laborator la sediul Icpe. În 

prezent, motorul se află la sediul SABCA pentru testarea acestuia în condiții de laborator la nivel de sistem. Când va atinge un nivel

QM, motorul poate fi folosit în aplicații pentru lansatoare (sisteme de acționare cu cost scăzut / actuator dedicat THEMIS).

Context si justificare

Obiective

Realizari si status

3
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Produse pentru domeniul spațiu
Sisteme de acționare cu cost scăzut



În acest proiect, motorul va atinge un nivel de panou. Când va atinge un nivel QM, 

motorul poate fi utilizat pentru operațiuni în industria aerospațială, cu aplicații

direcționate către laucere (aplicații cu cost redus și actuator dedicat THEMIS). 

În foaia de parcurs pentru motorul DC fara perii, schița dezvoltării este schițată. Următorul pas 

este atingerea nivelului QM cu acest motor, până la Q1 2024. 

3

Beneficii

Urmatorul pas 
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Produse pentru domeniul spațiu
Sisteme de acționare cu cost scăzut
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ICPE are ocazia să continue dezvoltarea motoarelor electrice pentru aplicațiile spațiale pe baza contractului LCAS. 

Obiectivul principal al contractului LCAS a fost dezvoltarea unui motor DC Brushless pentru un sistem de acțiune cu costuri

reduse. ICPE a fost responsabil cu evaluarea, proiectarea, un demonstrator producând și măsurând caracteristicile funcționale

ale unui motor DC fara perii. De asemenea, în legătură cu fundalul, sunt utilizate contracte anterioare în domenii spațiale. 

În acest contract s-a început dezvoltarea unui motor de curent continuu fără perii integrabil într-o unitate pompă-motor (PMU) 

destinată sistemelor de răcire ale navelor spațiale. Având ca intrare specificația tehnică preliminară furnizată de COMOTI, 

contractul este o etapă preliminară de evaluare ale cerințelor acestui motor.

În prezent, prima utilizare a specificațiilor tehnice. a fost elaborat de COMOTI, iar DVM a fost completat de ICPE. Au fost

discutate toate cerințele, s-a făcut proiectarea preliminară a motorului și se realizează armonizarea rezultatelor numerice cu 

cerințele. 

Context si justificare

Obiective

Realizari si status

3
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Produse pentru domeniul spațiu
Motor electric pentru pompă



Rezultatele testelor de proiectare vor servi drept elemente de intrare pentru o viitoare

activitate de breadboarding, planificată să fie finanțată în cadrul unui proiect GSTP 

De-Risk. 

În foaia de parcurs pentru motoarele DC Brushless, 

schița dezvoltării este schițată. Următorii pași ating

nivelul EM cu acest motor, până la Q5 2022 și

nivelul FM, până la Q2 2024. 

Beneficii

Urmatorul pas

3
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Produse pentru domeniul spațiu
Motor electric pentru pompă
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Icpe are ocazia să continue dezvoltarea motoarelor electrice pentru aplicațiile spațiale pe 

baza contractelor anterioare din domeniul motorului sincron. Obiectivul principal al celor

două contracte anterioare (LCAS și Motor electric conservat pentru pompă) a fost

dezvoltarea a două tipuri de motoare DC fără perii. De asemenea, în legătură cu fundalul, 

sunt utilizate contracte anterioare în domenii spațiale. 

Obiectivul principal al contractului este dezvoltarea a două tipuri de motoare sincrone

în configurație direct-drive, folosite într-un sistem optic de telecomunicații la un nivel

EM, pornind de la o specificație tehnică de la Thales Alenia Space Franța. 

În prezent, al doilea număr al specificațiilor tehnice. au fost elaborate de Thales

Alenia Space France și DVM-urile au fost completate de ICPE. DVM-urile vor fi

discutate într-un telefon pentru îndeplinirea primului obiectiv al contractului, SRR.

Context si justificare

Obiective

Realizari si status

4
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Produse pentru domeniul spațiu
Motoare sincrone pentru aplicații pe orbite joase și 
geostaționare
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În acest proiect, stepper-ul a atins un nivel EM. Când va atinge un nivel QM, motorul

poate fi utilizat pentru operațiuni în spațiu, cu aplicații îndreptate spre orbite LEO sau

GEO. 

17

În prezent, este în derulare un proiect ESA nr. 4000126732/19 / NL / BJ / va, în care sunt 

dezvoltate activități de risc pentru calificarea pas cu pas la nivelul QM. Acest proiect

este prevăzut să dureze 9 luni. Următorul pas este atingerea nivelului QM cu acest

stepper, până la Q1 2023. 

Beneficii

Urmatorul pas

4
Produse pentru domeniul spațiu
Motoare sincrone pentru aplicații pe orbite joase și 
geostaționare
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Principalele obiective ale propunerii actuale sunt proiectarea, fabricarea și testarea carcasei

pompei cu suport, utilizând tehnologia de fabricație aditivă pentru o pompă, care va putea fi 

integrată într-un sistem mecanic de pompare a fluidului de fluid pentru platforma de 

telecomunicații spațiale. 

În prezent, partea PCIPS este fabricată și se realizează proiectarea

sistemului de campare pentru testarea vibrațiilor. 

185

Context si justificare

Obiective

Realizari si status

Produse pentru domeniul spațiu
Componente printate pentru noul sistem de pompe de 
infrastructură orbitală

Având în vedere experiențele ICPE și COMOTI, capacitățile / facilitățile, strategiile și lecțiile învățate 

legate de tehnologia AM pentru domeniul spațial și personalul calificat în mare parte alocat acestui proiect, 

obiectivele și regulile acestui proiect sunt considerate realizabile în calendarul propus pentru Carcase 

pompe imprimate. 



În proiectele de nave spațiale există cerințe provocatoare în ceea ce privește

disiparea puterii și creșterea componentelor electronice densități de putere. 

Pentru controlul termic, există necesități în ceea ce privește dezvoltarea și

utilizarea tehnologiilor pentru a satisface cerințele termice din ce în ce mai

mari. O tehnologie care a demonstrat un potențial semnificativ pentru a 

satisface cerințele viitorului control termic al navei spațiale este bucla de 

fluid monofazată pompată mecanic (MPFL). 

În foaia de parcurs pentru fabricarea aditivă - PCIPS, schița

dezvoltării este schițată. Următorul pas este de a testa carcasa

pompei cu consolă în condiții specifice de mediu ale aplicației

spațiale (de exemplu, ciclu termic, inclusiv vid), cu TRL 5, până

la Q1 2022. 

19

Beneficii

Urmatorul pas

5Produse pentru domeniul spațiu
Componente printate pentru noul sistem de pompe de infrastructură orbitală
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Fabr icarea avansată a unei volante  
pentru o roată de reacț ie de îna l tă
performanță

Având în vedere experiența ICPE și COMOTI, capacitățile / facilitățile, strategiile și lecțiile învățate legate de tehnologia

AM pentru domeniul spațial și personalul înalt calificat alocat pentru acest proiect, obiectivele și cerințele acestui proiect

sunt considerate realizabile în calendarul propus pentru Volant imprimat 3D.

Principalul obiectiv tehnic al acestui proiect este de a proiecta, fabrica (prin fabricație aditivă) și de a valida prin teste un nou

concept de volant care va fi utilizat într-o roată de reacție (RW) potrivită pentru misiuni mici de observație științifică și a 

Pământului.

În prezent, piesele componente ale volantului au fost fabricate, partea tipărită 3D a fost inspectată și validată, iar ansamblul

volantului este în campanie de testare funcțională. 

Context și justificare

Obiective

Realizări și status
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În comparație cu construcția convențională a volantului, noua volantă va fi caracterizată de următoarele

beneficii: 15% masă mai mică, 30% mai mare frecvență a primului mod de îndoire și fabricarea mai

multor piese ca o singură unitate.

În acest proiect, volanta a atins un nivel TRL 3. Când volantul va atinge un nivel TRL 5, acesta poate fi 

integrat într-o roată de reacție care poate fi utilizată pentru operațiuni în spațiu, cu aplicații direcționate

către sateliții de observare a Pământului în Orbita Pământului Scăzut.

Următorul pas este optimizarea designului volantei și testarea acestuia

în condiții specifice de mediu ale aplicației spațiale. Ținta este de a 

atinge nivelul TRL 5, până în 2022. 

Beneficii

Urmatorul pas

Fabr icarea avansată a unei volante  
pentru o roată de reacț ie de îna l tă
performanță
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Principalul obiectiv tehnic al proiectului este de a proiecta, fabrica (prin

fabricație aditivă - AM) și de a valida prin teste un nou concept de volant care va fi

utilizat într-o roată de reacție adecvată pentru misiuni mici de observație științifică

și a Pământului.

Specificații tehnice principale:

- Frecvența primului mod de îndoire mai mare de 200 Hz;

- Dimensiuni 193 x 193 x 62 mm;

- Dezechilibru static mai mic de 0,1 g.cm;

- Dezechilibru dinamic mai mic de 1 g.cm²;

- Va susține șocuri puternice și vibrații;

- Material: INCONEL 625

Tehnologii avansate:

1. Tehnologia selectivă de topire cu laser utilizată pentru producție;

2. Optimizarea topologiei folosind modele matematice și proiectarea generativă;

3. Noua abordare pentru post-procesarea piesei fabricate;

4. Testarea și inspecția nedistructivă.

➢ La sfârșitul proiectului, volanta dezvoltată va ajunge la TRL 3. 



ICPE, ca producător de motoare electrice la nivel internațional, este în măsură să intre pe această nouă

piață prin armonizarea tehnologiei existente a motoarelor electrice cu standardul cerut pentru aplicațiile

spațiale, deoarece portofoliul său servește deja o gamă largă de aplicații în aeronautică și apărare, 

domenii cu cerințe tehnologice și de asigurare a calității / produselor similare.

Principalul obiectiv tehnic a fost realizarea unei concepții preliminare și a unui proiect preliminar al 

unei roți de reacție (RW) care va beneficia la maximum de noile tehnologii și stabilirea unui plan de 

dezvoltare detaliat pentru un astfel de produs. Aplicațiile potențiale pentru noua roată de reacție sunt 

sateliții de observare a Pământului pe Orbita Pământului Scăzut.

Livrabilele prevăzute pentru proiect sunt: Documentul privind stadiul tehnicii, Documentul de 

specificații tehnice RW, Documentul de compromis tehnologic și documentul de concepte preliminare, 

Raportul de proiectare RW, Documentul planului de testare Mock-up RW, Raportul analizelor de 

testare, Documentul de dezvoltare și planul industrial, Raportul final.

Toate livrabilele tehnice au fost finalizate. 

23

Dezvoltarea unei noi roți de reacție
uti l izând tehnologi i moderne

Context și justificare

Obiective

Urmatorul pas
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În acest proiect, roata de reacție a atins un nivel TRL 3. Când va atinge

un nivel TRL 7-8, roata de reacție poate fi utilizată pentru operațiuni în 

spațiu, cu aplicații îndreptate către sateliții de observare a Pământului în 

Orbita Pământului Scăzută.

În prezent, este în derulare un proiect ESA nr. 40000129236/19 / NL / 

CBi, în care va continua dezvoltarea utilizând tehnologii actualizate ale 

roții de reacție la nivelul TRL 4 pentru aplicații spațiale ESA până la 

sfârșitul anului 2021. În același timp, produsul poate fi un utilizat pentru

aplicațiile Thales Alenia Space France. Ținta atinge nivelul TRL 7-8 cu 

această roată de reacție, până în 2024. 

Beneficii

Urmatorul pas

Dezvoltarea unei noi roți de reacție
uti l izând tehnologi i moderne
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Principalul obiectiv tehnic al acestui proiect este continuarea dezvoltării și validarea

performanțe funcționale ale unei roți de reacție care va beneficia la maximum de noile tehnologii. Roata de reacție a

propus un nou design competitiv, cu performanțe îmbunătățite, cum ar fi: high pointing

stabilitate, densitate mare a cuplului de reacție, fiabilitate sporită și durată de viață crescută. Aplicațiile potențiale

pentru noua roată de reacție sunt sateliții de observare a Pământului pe Orbita Pământului Scăzut.

Specificații tehnice principale:
- Moment unghiular de 6 Nms;

- Cuplul de reacție ≥ 0,2 Nm;

- Volum 200 x 200 x 90 mm3;

- Masa ≤ 5 kg;

- Forțe exportate datorită micro-vibrațiilor mai mici de 0,5 N.

Tehnologii avansate:
1. Configurarea motorului electric bazată pe un motor sincron cu

magnet permanent cu acționare directă;

2. Control digital al roții de reacție cu FPGA;

3. Noua tehnologie pentru echilibrarea de înaltă precizie

www.icpe.ro/projects/new-reaction-wheel/

➢ La sfârșitul proiectului, roata de reacție dezvoltată va ajunge la TRL 4. 
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Proiectul de cercetare și dezvoltare a propus crearea unui generator termoelectric în funcționare personalizată, rezultând

îmbunătățiri semnificative ale puterii / volumului, costului / performanței și eficienței energetice dincolo de limitele

convenționale, construit cu materiale termoelectrice obișnuite și un nou design al unității termoelectrice operate în Sa 

propus utilizarea energiei solare pentru încălzire și a unui radiator pasiv pentru răcire. În acest fel, generatorul

termoelectric poate fi utilizat în spațiu ca sursă principală de energie electrică.

Principalul obiectiv științific și tehnic al proiectului TEGSPACE a fost de a proiecta și fabrica un model experimental de 

laborator al generatorului termoelectric, componentele și subansamblele acestuia, precum și instalarea de testare a 

ansamblului și a componentelor în modul non-staționar și utilizarea datelor obținut pentru validarea modelului. 

laborator propus.

- dezvoltarea și promovarea capacităților naționale de cercetare și educație, în domeniul spațiului, aviației, securității și

altor domenii conexe

- îmbunătățirea modului de colaborare (mod de interacțiune și colaborare) între entitățile de cercetare și entitățile

industriale

- dezvoltarea și diversificarea cercetării aplicate în domeniul aplicațiilor spațiale, în activități industriale, socio-

economice și educaționale

26

G e n e ra to r  te r m o e l e c t r i c d e  î na l tă
e f i c i ență c u  func ț ionare n o n - s taț ionară

Context și justificare

Obiective

Urmatorul pas
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Prin acest proiect am obținut un generator termoelectric funcționat în mod 

neconvențional, un mod care a obținut o creștere a eficienței, comparativ cu 

modul tradițional de funcționare în care eficiența este de 5% pentru același

ΔT (diferența de temperatură între suprafețele unității de termogenerare ), 

cu un cost de producție mai mic comparativ cu 4Euro / W în tehnologiile

tradiționale și un raport îmbunătățit electricitate / volum în comparație cu 

tehnologiile tradiționale. 

8

Rezultate

G e n e ra to r  te r m o e l e c t r i c d e  
î na l tă e f i c i ență c u  func ț ionare
n o n - s taț ionară
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Future contracts for Product Development plan Approved proposals (Contracts to be financed)

FOAIE DE PARCURS
Motor pas cu pas 



FRFOAIE DE PARCURS
Motor cu cuplu cu unghi limitat 

Motoare sincron

Future contracts for Product Development plan



FRFOAIE DE PARCURS
Fabricarea aditivă

Future contracts for Product Development plan
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Motor fără perii DC 

Motor electric conservat pentru pompă

Sistem de acționare low cost și actuator dedicat THEMIS 

FOAIE DE PARCURS

Future contracts for Product Development plan



ICPE Icpe

+4021 589 3300

office@icpe.ro 

www.icpe.ro

mailto:office@icpe.ro
http://www.icpe.ro/

