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Teza de abilitare este structurată în două părţi. Prima parte descrie cele mai impor-
tante contribuţii ştiintifice pe care le-am realizat după susţinerea tezei de doctorat în
1999. Aceste contribuţii sunt prezentate pe scurt, astfel încât să reflecte evoluţia mea
personală vizibilă în publicaţii. A doua parte se referă la planul meu de dezvoltare a
carierii, atât din punct de vedere academic (educaţie) cât şi ştiiinţific (cercetare).

Încă de la începutul carierei mele universitare ca asistent, cercetarea pe care am
desfăşurat-o a fost legată de domeniul calculelor ştiintifice aplicate în inginerie, dome-
niu cunoscut sub sigla CSE (Computational Science and Engineering). Domeniul CSE
este unul multidisciplinar, foarte important astăzi, aşa cum este subliniat în mod ex-
cepţional într-un raport intitulat Research and Education in Computational Science and En-
gineering, actualizat recent şi publicat de Society for Industrial and Applied Mathematics
[21]. CSE este un domeniu aflat la intersecţia dintre matematică, ştiinţa calculatoarelor
şi domenii fundamentale din ştiinţă şi inginerie. În activitatea mea de cercetare, partea
de inginerie a avut la bază întotdeauna fenomene electromagnetice.

Contribuţiile pe care le-am adus acestui domeniu au fost realizate în echipe de cerc-
etare, în cadrul unor proiecte de cercetare internaţionale sau naţionale, ce au impli-
cat atât cercetători cu experienţă şi personalităţi recunoscute mondial din universităţi
(Daniel Ioan, Irina Munteanu, Wil Schilders, Luis Miguel Silveira, Jorge Fernandes
Villena, Wim Schoenmaker, Nick van der Meijs, Jan ter Maten, Michael Kraft, Asim
Egemen Yilmaz, etc.) sau industrie (Ehrenfried Seebacher, Rick Janssen, Edwin van
der Heijden, etc.), cât şi doctoranzi sau tineri cercetători din Romania sau din străi-
natate (Alexandra Ştefănescu, Sebastian Kula, Sebastian Gim, Bogdan Diţă, Mihail Iu-
lian Andrei, Aurel Sorin Lup, Mihai Popescu, Ruxandra Bărbulescu, Ioan Alexandru
Lazăr, Diana Mihalache etc.). Efectuarea activităţilor de cercetare (elaborarea de mod-
ele, metodologii, algoritmi, realizarea de rapoarte şi redactarea de articole, pregătirea
unor prezentări şi demonstraţii) mi-a dezvoltat nu numai abilităţile de cercetator, dar
şi capacitatea de a lucra şi interacţiona cu cercetători tineri.

După finalizarea doctoratului, cele mai importante subiecte pe care le-am abordat
au fost:

1. Optimizarea dispozitivelor electromagnetice neliniare;

Acesta a fost şi subiectul tezei mele de doctorat, la care am continuat să lucrez în
următorii trei ani de la încheierea tezei. Contribuţii noi, neraportate în teză sunt:

• Un algoritm eficient care combină abordări deterministe şi stocastice, adap-
tat pentru optimizarea sistemelor de stocare a energiei magnetice ce folo-
sesc bobine supraconductoare, publicat în 1999 în prestigioasa revistă IEEE
Transactions on Magnetics [13].

• Un algoritm îmbunătăţit, "inteligent", bazat pe optimizarea cu roiuri de par-
ticule, publicat în 2002 de asemenea în IEEE Transactions on Magnetics, testat
pentru optimizarea solenoiului lui Loney, o problemă de test inspirată din
aplicaţiile RMN [1]. Dintre publicaţiile mele, aceasta este cea cu cel mai mare
impact, având peste 300 de citări la momentul actual.

2. Modelarea la frecvenţe înalte a componentelor pasive de pe cipuri;

Acest subiect a fost dezvoltat mai întâi în cadrul a două proiecte internaţionale,
în care am fost implicată ca membru al echipei de cercetare. Tematica a fost con-
tinuată în cadrul unui proiect naţional şi al unei burse POSDRU.
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• Primul proiect internaţional cu aceasta temă a fost FP5-IST/CODESTAR -
"Compact modeling of on-chip passive structures at high frequencies" (2002-
2004).

Acest proiect de cercetare a fost dedicat modelării compacte, la frecvenţe înalte,
a componentelor pasive integrate. Proiectul a fost guvernat de principul ”More
Moore” al Platformei Tehnologie PT5 - Nano-electronică. Pe măsură ce viteza
semnalelor creşte, simultan cu micşorarea dimensiunii cipurilor în circuitele VLSI,
modelarea corectă a componentelor de pe cip şi a interconexiunilor a devenit din
ce în ce mai importantă. La frecvenţe înalte, un model de circuit integrat trebuie
să fie obţinut din simularea electromagnetică a părţilor sale componente. Un ast-
fel de model este extrem de mare, având un număr de grade de libertate care
poate atinge ordinul milioanelor. Din acest motiv trebuie aplicate tehnici de re-
ducere a ordinului modelelor. Aceste tehnici transformă modelul cu un număr
mare de grade de libertate într-unul mult mai mic, dar echivalent în anumite
limite, cu modelul iniţial, modelul redus obţinut putând fi simulat rapid.

Activitatea mea principală a constat în dezvoltarea unei platforme software nu-
mită ROMWorkbench (RWB). Platforma RWB constă dintr-o serie de probleme
de test, un set de metode de reducere a ordinului (bazate pe metode Krylov, La-
guerre, interpolare sau metode combinate) şi criterii pentru evaluarea şi com-
pararea rezultatelor. Chiar dacă a fost un instrument software pentru testarea
ideilor din cercetare, el a servit şi în scopuri educaţionale (de exemplu un curs
ţinut la TU Eindhoven în 2006) [6].

Am fost de asemenea implicată şi în activităţile legate de extragerea modelelor de
stare ale componentelor pasive, incluzând interconexiunile, bazate pe câmp elec-
tromagnetic în regim general variabil. Succesul acestei cercetări a fost puternic
legat de Elementul Electromagnetic de Circuit - concept propus încă din 1971 de
Prof. Alexandru Timotin care l-a introdus ca o generalizare a Elementului Mul-
tipolar de Circuit propus in 1966 de Academicianul Remus Răduleţ împreună cu
Alexandru Timotin şi Andrei Ţugulea.

Există câteva publicaţii care includ şi contribuţiile mele la acest proiect, de exem-
plu în International Journal of Numerical Modeling în 2005 [20] şi în IEEE Transac-
tions on Magnetics în 2006 [15, 14]. Cea mai cuprinzătoare publicaţie, scrisă îm-
preună cu Prof Daniel Ioan, care descrie realizările proiectului CODESTAR, este
un capitol într-un carte publicată la editura Springer în 2008, în seria Mathematics
in Industry [11].

• Al doilea proiect internaţional în care am abordat modelarea la frecvenţe
înalte a componentelor pasive a fost FP6-IST/CHAMELEON RF "Compre-
hensive High-Accuracy Modelling of Electromagnetic Effects in Complete
Nanoscale RF Blocks" (2005-2008).

Acest proiect de cercetare a fost dedicat modelării complete, cu acurateţe ridicată,
a efectelor electromagnetice din nano-blocurile circuitelor integrate de radio-fre-
venţă. Proiectul CHAMELEON a continuat cercetarea anterioară din CODESTAR.
În blocurile de RF, componentele active şi cele pasive nu mai puteau fi tratate se-
parat. Blocurile complete trebuiau să fie considerate o singură entitate, tratată

https://cordis.europa.eu/project/rcn/61500_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/80671_en.html


3

ca atare de instrumentele de proiectare automată. La acel moment, nu era posi-
bilă realizarea unor astfel de analize ale blocurilor de RF. De aceea, scopul aces-
tui proiect a fost acela de a dezvolta metodologii şi instrumente prototip care
sa pornească de la descrierea layout-ului unui bloc de RF care funcţionează la
frecvenţe de până la 60 GHz şi să îl transforme în modele suficient de precise,
care să ia în considerare şi variabilitatea parametrilor geometrici.

Responsabilitatea mea principală a fost de a asigura extinderea pachetului soft-
ware RWB cu proceduri care să ia în considerarea parametrizarea modelelor.
Aceasta a necesitat conceperea unor algoritmi de extragere a unor modele para-
metrice pentru componentele în care erau analizate fenomene electromagnetice.
Obiectivul era de a furniza instrumente software robuste pentru proiectanţi, care
să permită avansul în nano-electronică.

Ca şi în proiectul CODESTAR, am fost implicată în acţiunile legate de extragerea
modelelor de stare pentru dispozitive cu câmp electromagnetic în regim general
variabil, de data aceasta utilizând Elementul Electro-Magnetic de Circuit. Blocul
de RF este partiţionat în dispozitivele de bază (active şi pasive), iar modelele lor
compacte au conectori (numiţi şi terminale sau ”cârlige”) care permit interacţi-
unea EM cu mediul exterior. ”Cârligele” căutate s-au dovedit a fi terminalele
magnetice din condiţiile de frontieră ale elementului electromagnetic pasiv de
circuit. ”Veriga lipsă” a fost din nou promovată pe plan internaţional şi primele
rezultate foarte promiţătoare ale proiectului Chameleon-RF au fost obţinute prin
utilizarea acestui concept pentru simularea cuplajului.

Dintre publicaţiile care includ şi contribuţiile mele menţionez: COMPEL: The In-
ternational Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engi-
neering [17], IEEE Transactions on Magnetics [12] în 2008 şi o lucrare într-un volum
Springer in 2010 [8].

• Cercetarea a continuat în cadrul unui proiect naţional al cărui director am
fost, proiect finanţat de CNCSIS-IDEI-PCE, intitulat ”Instrumente software
avansate pentru modelarea câmpului electromagnetic în blocurile de radio
frecvenţă (STAR)” - (2009-2011).

Acest proiect a tratat mai ales variabilitatea modelelor liniilor de transmisie. Con-
tribuţiile cele mai importante au fost publicate în Revue Roumaine des Sciences
Technique - Electrotechnique et Energetique în 2009 [9] şi în 2010 [22], precum şi într-
un volum al editurii IOS Press [7]. Ca o continuare şi în sinergie cu un alt proiect
internaţional (COMSON), rezultate ale acestui proiect au fost publicate şi într-un
capitol extins al unei cărti apărută la editura Springer [5].

• În final, bursa UPB/POSDRU "Tehnici HPC pentru modelarea câmpului
electromagnetic la frecvenţe înalte." (2010-2012) a încheiat finanţarea legată
de acest subiect.

Datorită complexităţii crescute a modelelor generate, a apărut în mod natural
necesitatea rezolvării unor probleme din ce în ce mai mari, într-un timp de calcul
rezonabil, ceea ce a impus folosirea instrumentelor pentru calcule de înaltă per-
formanţă. Contribuţiile făcute în cadrul acestei finanţări ne-au permis să obţinem

http://idei.lmn.pub.ro/star/
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timpi de extracţie cât de mici posibili, păstrând în acelaşi timp controlul acurateţii
modelelor extrase. Algoritmul de bază al procedurii de reducere se bazează pe
o aproximare raţională numită vector fitting aplicată pentru funcţiile de circuit,
deduse folosind ecuaţiile de câmp şi tehnica integralelor finite, evaluate într-o
mulţime minimală de frecvenţe. Partea din algoritm care necesită resurse mari
de calcul este alocată în mod eficient unui sistem de calcul multiprocesor, cu o
arhitectură neomogenă. Rezultatele au fost publicate în câteva articole, cele mai
importante fiind în revistele Inverse Problems in Science and Engineering [18] şi IEEE
Transaction on Magnetics [10].

Lucrarea care a încheiat cercetarea asupra acestui subiect a fost publicată în 2015
în IEEE Transaction on Computer-Aided Design of Integrated Circuits [16].

3. Modelarea multifizică şi RF a micro-comutatoarelor electromecanice.

Acest subiect a fost tratat într-un proiect de cercetare naţional pe care l-am coor-
donat, în care au fost implicaţi şi trei doctoranzi (Bogdan Diţă, Sorin Lup, Mihai
Popescu):

• PN-II-PCCA/ToMeMS "Instrumente software avansate şi metodologii pen-
tru modelarea multifizică şi simularea microcomutatoarelor MEMS de RF"
(2012-2016).

Acest subiect a fost corelat cu tematica programului ICT 2012 al Comisiei Eu-
ropene, care a accentuat necesitatea integrării mai multor funcţii pe cipuri, ceea ce
a necesitat elaborarea de noi tehnologii de dezvoltare software care sa folosească
şi tehnici de paralelizare. Scopul principal a fost dezvoltarea cunoaşterii în dome-
niul RF-MEMS prin cercetare fundamentală şi aplicată, finalizată cu o nouă me-
todologie de modelare, validată de experimente, având ca scop cuplarea eficientă
a fenomenelor electromagnetice, mecanice şi de curgere a fluidelor, care apar în
proiectarea microcomutatoarelor RF-MEMS.

Cea mai importantă contribuţie a acestui proiect a constat în extragerea unor
modele reduse inspirate de fenomenele fizice, atât pentru comportarea multifi-
zică dar şi cea de radio-frecvenţă a microcomutatoarelor micro-electro-mecanice.
Modelele reduse au fost obţinute prin simplificare, pornind de la simulările mo-
delelor de câmp şi făcând analogii cu componente cu parametri concentraţi şi
distribuiţi. Componentele cu parametri concentraţi referitoare la aspectul mul-
tifizic sunt mase, resorturi şi amortizoare (care pot fi reprezentate prin circuite
RLC similare), iar cele referitoare la aspectul RF sunt rezistoare, bobine şi con-
densatoare. Modelul RF include şi componente cu parametri distribuiţi, adică
linii de transmisie. Dacă este nevoie, liniile de transmisie din modelul de ordin
redus pot avea parametri dependenţi de frecvenţă.

Abordarea propusă poate fi plasată între metodele care prelucrează ecuaţii dis-
cretizate şi metodele care prelucrează date. Fiind adaptate unei clase particulare
de probleme, ea asigură o reducere mai eficientă şi o eroare mai mică decât cea
obţinută cu metodele generale. Mai mult, abordarea păstrează interpretarea fi-
zică după reducere, având o acurateţe controlabilă. Deoarece este adaptată unei
aplicaţii particulare, metoda propusă nu este disponibilă în cadrul celor mai noi

http://mems.lmn.pub.ro/
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instrumente de simulare. Dar, tendinţa actuală a acestor pachete este de a se des-
chide către utilizatori, scrierea unui cod şi legarea lui de programul de rezolvare
fiind o activitate obişnuită.

Majoritatea contribuţiilor din acest proiect sunt disponibile în baza de date IEEE,
de exemplu [3, 2, 19]. Cea mai importantă lucrare a fost publicată într-un volum
Springer Scientific Computing in Electrical Engineering în 2016 [4].

• Proiectul ToMeMS s-a desfăşurat în sinergie cu proiectul internaţional COST:
COST-TD1307- "European Model Order Reduction Network" - EU-MORNET
(2012-2018).

În cadrul acestui proiect am avut o prezentare invitată la simpozionul MOR 4
MECHATRONICS care a avut loc pe 2 februarie 2018 la Universitatea Jade din
Wilhelmshaven, Germania, unde am prezentat rezultatele proiectului ToMeMS.

În ceea ce priveşte planul meu de dezvoltare a carierei pentru anii ce vor urma,
voi continua să dau atenţie atât carierei didactice cât şi celei de cercetare în echipe
naţionale şi internaţionale care includ atât cercetători cu experienţă cât şi tineri studenţi
doctoranzi. Din punct de vedere didactic voi contribui la întărirea componentei CSE
în educatie în cadrul tuturor disciplinelor în care sunt implicată, urmărind: să transmit
studenţilor importanţa şi necesitatea unui fundament solid în matematică (incluzând
analiza matematică, algebra liniară, ecuaţiile cu derivate ordinare şi parţiale) pentru
dezvoltarea riguroasă a modelelor, argumentându-le utilitatea în vederea unor fina-
lizări practice; să predau concepte legate de simulare şi modelare (metode numerice
şi analiză numerică, metode numerice pentru ODE şi PDE, optimizare; deprinderi in-
formatice, algoritmi şi implementari în limbaje de nivel inalt, calcule de înaltă per-
formanţă, programe pentru vizualizare, evaluarea complexitatii algoritmilor, folosirea
unor bune practici de ingineria programării). Îmi voi adapta în mod continuu modul
de predare prin folosirea tehnologiilor educaţionale digitale şi voi promova iniţiativa
MOOC (Massive Online Open Courses).

Din punct de vedere al activităţii de cercetare voi continua să aduc contribuţii
semnificative la: generarea unor modele compacte pentru dispozitive care implică
fenomene multifizice în regimuri statice sau dinamice; parametrizarea modelelor pen-
tru studiul variabilităţii; reducerea ordinului modelelor parametrizate; optimizarea
automată şi folosirea calculelor de înaltă performanţă; validarea metodologiilor prin
comparaţii între simulari şi măsurători (împreună cu parteneri industriali). Voi avea
în vedere algoritmi diverşi folosiţi în CSE, de exemplu pentru: modelare geometrică,
discretizare, partiţionare, rezolvare de ODE, PDE, DAE liniare sau neliniare, calcule
de valori proprii, analiza senzitivităţilor, estimatori de eroare, modele surogat şi de
ordin redus, scalarea modelelor, cuplare multifizică, optimizare numerică, identificare
de parametri, probleme inverse.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, voi căuta oportunităţi financiare, proiecte
de interes pentru industrie, pentru a face cercetări relevante şi utile. Numai în astfel de
circumstanţe, educaţia unor noi studenti doctoranzi are sens şi poate fi eficientă.

http://www.eu-mor.net/
http://mornet.lmn.pub.ro/
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/fachbereiche/ingenieurwissenschaften/forschung-und-praxis/modellierung-und-simulation-mechatronischer-systeme/workshop-mor-4-mechatronics-2018/
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/fachbereiche/ingenieurwissenschaften/forschung-und-praxis/modellierung-und-simulation-mechatronischer-systeme/workshop-mor-4-mechatronics-2018/
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