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Acţionările electrice reglabile regenerative sunt sisteme moderne de 
acţionare reglabilă cu motoare asincrone, prevăzute cu posibilitatea 
recuperării energiei dinspre sarcină în reţeaua electrică de alimentare. 
Din punct de vedere constructiv, acţionările regenerative au la bază un 
convertizor static bidirecţional, prevăzut cu două blocuri de conversie 
a puterii: un convertor de linie (line-side converter, L-S C), respectiv 
unul de motor (motor-side converter, M-S C), Fig. 1. De asemenea, în 
Fig. 1 sunt reprezentate şi filtrul LCL (sinusoidal), respectiv un filtru 
EMC (opţional).

Fig. 1. Schema bloc a unei acţionări regenerative

Convertorul de linie, este un redresor trifazat comandat, realizat cu 
tranzistoare IGBT, fiind astfel capabil să transfere energia atât din 
reţea spre circuitul intermediar de curent continuu, cât şi din acesta 
din urmă spre reţeaua electrică de alimentare.
Convertorul de motor, realizat şi el cu tranzistoare IGBT, este un 
invertor trifazat, care alimentează motorul la tensiune şi frecvenţă 
variabile, având implementată strategia de control direct al cuplului 
(Direct Torque Control - DTC®).
Filtrul de linie LCL serveşte pentru reducerea regimului deformant 
armonic de tensiune şi de curent.
Funcţionarea sistemului de acţionare este permisă astfel în toate cele 
patru cadrane ale caracteristicii mecanice (cuplu – turaţie): regim de 
motor, în cadranele I, III, respectiv de generator, în cadranele II, IV.
Acest tip de funcţionare, cu regim bidirecţional al circulaţiei de pute-
re, oferă economii semnificative de energie, comparativ cu sistemele 
obişnuite de acţionare unidirecţională, nefiind nevoie de dispozitive 
de disipare a puterii înmagazinate în circuitul intermediar de curent 
continuu, ca de exemplu rezistoare de frânare.
Totodată, sistemele de acţionare regenerativă permit recuperarea 
energiei şi repomparea acesteia în reţea, la parametri de tensiune şi 
frecvenţă compatibile cu cele ale reţelei electrice de alimentare.
Plecând de la aceste premize, compania noastră a dezvoltat o serie 
de echipamente de tipul acţionărilor electrice reglabile regenerative 
(bidirecţionale), cu aplicaţii directe în sistemele de conversie şi sto-
care a energiei, inclusiv pe baza unor surse regenerabile, cum este 
energia eoliană sau solară. Astfel, în  Fig. 2 este prezentată imaginea 
unui echipament tip AER cu flux bidirecţional de putere, echipat cu 
convertizor static de frecvenţă regenerativ.
Acest echipament poate fi integrat într-un sistem de tip emulator de 
turbină eoliană, folosit pentru studiul în laborator al comportamentului 
static şi dinamic al turbinelor eoliene, Fig. 3.

În prezent, acest tip de echipamente sunt în fabricaţia curentă a societăţii 
noastre, ele fiind implementate inclusiv în diverse aplicaţii legate de 
conversia energiei electrice în cadrul microhidrocentralelor.

Sisteme de acţionări electrice 
reglabile bidirecţionale (regenerative)

Dr. ing. Alexandru HEDEŞ - BEESPEED Automatizări SRL

Fig. 2. Echipament tip AER bidirecţional.

Fig. 3. Vedere a unui laborator de conversia şi stocarea energieii  
dotat cu echipamente tip AER bidirecţional.

Colectivul de specialişti BEESPEED AUTOMATIZĂRI stă la 
dispoziţia celor interesaţi pentru implementarea industrială 
a unor astfel de sisteme, furnizând consultanţă, proiec-
tare, execuţie, punere în funcţiune, service complet în 
perioada de garanţie / postgaranţie, precum şi instruirea 
personalului de exploatare.
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Standardele DIN clasifică sistemele de 
manipulare carteziene drept roboţi in-
dustriali cu 4-6 grade de libertate.
"Un robot industrial este un manipulator, 
cu trei şi mai multe grade de libertate, re-
programabil şi controlat în mod automat, 
care poate fi fix sau mobil, pentru utilizarea 
în aplicaţii de automatizari industriale" 
(DIN EN ISO 8373).
Cu toate acestea, spre deosebire de un robot 
convenţional (braţ articulat), sistemele de 
manipulare carteziene necesită un spaţiu 
mai redus de deplasare şi se pot adapta mai 
uşor oricăror condiţii. Din punct de vedere 
al cinematicii, sistemele de manipulare, se 

pot adapta cerinţelor aplicaţiei, în contrast 
cu roboţii, unde aplicaţia trebuie să se 
adapteze funcţie de limitările mecanice 
sau cinematice ale acestora. 
Aceste sisteme carteziene nu necesită 
practic nici unul dintre compromisurile 
întâlnite adesea în aplicaţiile cu roboţi 
convenţionali, unde aplicaţia trebuie să 
se adapteze / limiteze la capacităţile şi 
gabaritul robotului. 
Trecerea la standardizare şi utilizarea de 
componente de uz general produse în masă, 
face ca soluţia carteziană, personalizată, 
să fie mai  atractivă din punct de vedere 
economic.

Sisteme de manipulare carteziene 

Când devine rentabilă 
utilizarea sistemelor de 
manipulare?

Tendinţa pentru soluţiile de asam-
blare şi manipulare este de a 
trece de la roboţii convenţionali 
universali (cu braţe articulate) 
către soluţii specializate mai 
eficiente din punct de vedere 
energetic şi al costurilor. Acest 
lucru este explicabil, având în 
vedere faptul că roboţii con-
venţionali ocupă volume destul 
de mari, oferind în majoritatea 
cazurilor mai multe funcţii şi 
grade de libertate  decât sunt cu 
adevarat necesare în aplicaţiile 
respective.

Fie că e vorba de sisteme ex-
clusiv electrice, pneumatice şi 
servopneumatice, ori un mix de 
echipamente electro-pneumati-
ce, sistemele 2D sau 3D se pot 
adapta foarte bine multor tipuri 
de aplicaţii, atât cu deplasări 
liniare cât şi de rotaţie, rezul-
tând o eficienţă mai bună din 
punct de vedere al costurilor şi 
al consumurilor de energie. 

- comparație cu roboții  
convenționali
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Rezumat: care sunt beneficiile 
sistemelor carteziene de manipulare?
În multe cazuri este mai eficient şi economic 
să se utilizeze sisteme de manipulare în 
locul roboţilor convenţionali.
Pentru o întreagă gamă de aplicaţii este po-
sibilă proiectarea unui sistem de manipulare 
ideal din punct de vedere al consumurilor, 
al preţului şi al functionalităţii.

 � Sistemele sunt concepute să respecte 
solicitările fiecărei aplicaţii, cu o traiec-
torie şi dinamică optimizată;

 � Modul în care sunt structurate, din punct 
de vedere mecanic, fac aceste sisteme 
uşor de programat, pe module (ex: o 
singură axă trebuie activată pentru o 
mişcare verticală);

 � Dat fiind faptul că aceste sisteme sunt 
proiectate customizat, ţinându-se cont 
de parametrii aplicaţiei, manipulatoarele 
sunt optimizate din punct de vedere al 
spaţiului de instalare, al funcţionalităţii, 
al consumurilor şi al preţului;  

 � Echipamentele standard, de catalog, 
produse în masă, permit sistemelor de 
manipulare carteziene, să fie o alterna-
tivă mai atractivă din punct de vedere al 
preţului faţă de roboţii convenţionali.

Desigur că numărul de puncte pe care le 
poate memora controller-ul este limitat (ma-
xim 255), dar este suficient de mare pentru 
a acoperi majoritatea aplicaţiilor.
Dacă sistemul trebuie să respecte anumite 
traiectorii (de ex. aplicarea de adezivi pe un 
anumit contur de suprafaţă), este necesară 
programarea manipulatorului în aceeaşi 
manieră ca şi la roboţii convenţionali.

Eficienţa energetică
Noţiunea de eficienţă energetică este 
observată încă din stadiul de selecţie a 
sistemului. Dacă aplicaţia necesită poziţio-
nări în diferite puncte, mişcarea robotului 
articulat pe fiecare axă trebuie să fie reali-
zată în buclă închisă şi să fie compensată 
şi forţa gravitaţională.
În sistemele carteziene, de obicei doar 
axa verticală, Z, este cea care aplică forţa 
necesară prinderii şi susţinerii obiectului 
în timpul manipulării. Pentru a reduce 
costurile, această acţiune, se recomandă 
a fi relizată cu echipamente pneumatice, 
pentru ca, marele lor avantaj este ca în 
momentul în care obiectul de manipulat 
a fost fixat, consumul de energie pe axa 
respectivă devine 0.
Un alt avantaj din punct de vedere al efici-
enţei energetice este faptul că axa Z are o 
greutate redusă, ceea ce duce la folosirea 
unor echipamente (axa şi motor electric) 
din game mai mici pentru axele X şi Y. În 
acest mod, reducerea sarcinii efective 
a manipulatorului duce la o reducere a 
consumurilor energetice.
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Electrice, pneumatice, combinaţii 
Cu sistemele de manipulare carteziene, 
diferitele tehnologii de acţionare pot fi 
combinate în mod optim. Unităţile pne-
umatice, electrice, sau servopneumatice 
sunt selectate pentru fiecare axă, în ve-
derea obţinerii unei combinaţii eficiente 
pentru fiecare aplicaţie, din punct de 
vedere al consumurilor, dinamicii şi al 
functionalităţii.

Programarea
Complexitatea programării unui mani-
pulator depinde de funcţiile sale: dacă 
sistemul necesită doar câteva puncte în 
care trebuie să se poziţioneze, controlul 
cu un PLC este suficient. Acest lucru este 
un avantaj, mai ales în cazul în care bene-
ficiarul doreşte un limbaj de programare 
unitar în întreaga sa fabrică. 
Programarea unui sistem unde se cere 
doar poziţionare într-o serie de puncte, 
este cu atât mai uşoară, datorită control-
ler-ului. Acesta poate memora o serie 
de puncte, iar PLC-ul le poate apela prin 
ieşiri digitale.
Astfel, programatorul nu mai este nevoit 
să controleze întreaga deplasare a ma-
nipulatorului, ci doar să trimită semnale 
digitale către controller. 

SC FESTO SRL
Tel/Fax: 021.3000.720; 021.310.24.09

Email: festo@festo.ro
www.festo.ro
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Creşterea eficienţei reglajului 
primar şi secundar de frecvenţă 
prin modelarea sistemelor de 
automatizare în CTE

Dr. ing. Florin MIRIŢĂ, 

Ş.L. dr. ing. Ioan Corneliu SĂLIŞTEANU, 

Prof. univ. dr. ing. Valentin DOGARU-ULIERU, 

Ş.L. dr. ing. Traian Daniel IVANOVICI

Introducere
Soluția tradițională pentru a furniza rezerva de putere pe termen scurt 
de a echilibra fluctuațiile imprevizibile între producție și consum în 
cadrul sistemului electroenergetic impune dezvoltarea unor mijloace 
flexibile de producție a energiei controlabile cu mare disponibilitate 
cum ar fi centralele în ciclu combinat, hidrocentrale, centralele cu 
turbine cu gaz .
Criza acută de rezervă de putere primară și secundară a determinat 
introducerea ca rezervă primară și secundară de putere a unor centrale 
pe combustibili convenționali, capabile să realizeze un reglaj primar și 
secundar de frecvență-putere, aceasta în condițiile adoptării unor soluții 
moderne de reducere și stocare a emisiilor de gaze cu efect de seră[1].
Asigurarea răspunsului acestora în timp real pentru a se realiza sta-
bilitatea frecvenței în concordanță cu cerințele UCTE (Union for the 
Coordination of Transmission of Electricity) presupune introducerea 
noilor tehnologii de modernizare a instalațiilor de producere a energiei 
electrice cu combustibili convenționali, automatizarea și informatizarea, 
pentru a facilita interconexiunea acestora cu structurile hard și soft 
existente în sistemul energetic.

Reglajul de frecvență
Obiectivul principal al funcționarii unui sistem electroenergetic este 
de a furniza consumatorilor energia electrică necesară continuu, în 
toleranțele strict admise de tensiune și frecvență, principalele mărimi 
care condiționează stabilitatea și calitatea energiei electrice în sistemul 
electroenergetic.
Valoarea frecvenței din sistem reprezintă o indicație instantanee primară 
a condițiilor de operare din sistem, astfel încât orice dezechilibru între 
puterea activă generată și cea consumată se concretizează printr-o 
abatere de la frecvența nominală a sistemului. Amplitudinea variației de 
frecvență Δf precum și rata de modificare a frecvenței sunt dependente 
de caracteristicile sistemului si dimensiunea dezechilibrului dintre 
puteri. De aceea este necesară existența unei centrale de reglaj pentru 
a suporta aceste modificări și menține fluxul de putere – frecvență în 
limitele tolerate admise printr-o funcție de control de sarcină (Load 
Frequency Control - LFC) și de generare a energiei din punct de vedere 
economic. Aceste funcții împreună determină funcția de control automat 
al generării (Automatic Generation Control -AGC) ceea ce determină 
adaptarea automată a producției la valoarea consumului.
Rezerva suplimentară de putere activă disponibilă pentru menținerea 
în echilibru a sistemului energetic este denumită putere de rezervă 

de reglaj și este clasificată funcție de modul și timpul în care poate fi 
activată și prezentată grafic în figura 1: [2][3][4]

Fig. 1. Principiul activării rezervei de putere la variaţia  
de frecvenţă putere.

- rezerva de reglaj primar, la care participă toate grupurile din sistem 
sub acțiune regulatoarelor automate de viteză când se activează 
întreaga rezervă de reglaj primar în mai puțin de 30 s de la apariția 
unei abateri cvasistaționare de ± 0,2Hz și menținerea stării de reglaj 
cel puțin 15 minute, în funcție de statismul fiecărui grup, cu o precizie 
de ±1% Pn, și de coeficienții de amortizare la variațiile de frecvență 
cu puterea consumată, bucla de reglare sarcină bloc fiind în regim 
„turbina conduce cazanul”.
- rezerva de reglaj secundar, la care participă grupurile selectate după 
anumite criterii tehnice și performanțele economice, fiind capabile să 
asigure cel puțin 10%Pn, dar nu mai puțin de 15MW cu precizia de 
reglare de 1%, o viteza de reglare de cel puțin 3MW/min și bucla de 
reglare sarcină bloc în regim „turbina conduce cazanul”
- rezerva de reglaj terțiar rapid, la care generatorul încarcă Pmax dispo-
nibilă din starea deconectat de la rețea în maxim 15 minute, respectiv 
pornind de la starea de sincronizare la sistem, până la oprire în maxim 
15 minute.
- rezerva de reglaj terțiar lent este asigurată de grupuri generatoare a 
căror pornire se derulează pe o perioadă de maxim 7 ore fiind capabile 
să funcționeze stabil cu o capacitate redusă, valoarea Pmin stabilă, fiind 
convenită cu OTS. [3]
 - statismul. Acesta este definit ca raportul dintre variația procentuală 
a frecvenței și variația procentuală a puterii mecanice adică [4]:

  (1)

în care:
fSmin , fSmax  - frecvența în regim de sarcină minimă, respectiv sarcină 
maximă;
Pmin˝, Pmax - puterea în regim de sarcină minimă, respectiv sarcină 
maximă.
Amortizarea perturbațiilor se referă la ieșirea din funcționare a grupului 
cu cea mai mare putere sau a unei bare colectoare în orice perioadă și 
zonă de consum din curba de sarcină. Dimensiunea unității pierdute și 
cantitatea de energie cinetică disponibilă stocată pe sistem determină 
rata de modificare a frecvenței ce se poate exprima cu relația: [5]

  (2)

în care:
- P este puterea unității pierdute;
- Hsystem – constanta inerțială a sistemului;
- f0 – frecvența nominală a sistemului;
- Sb – evaluarea în MVA a sistemului.
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Conectarea la sistem
Considerând frecvența uniformă în toate punctele sistemului la 
frecvența nominală f0 și KE energia cinetică pe sistem, la apariția unui 
dezechilibru, puterea generată nu mai este egală cu sarcina totală a 
sistemului și se poate exprima sub forma:[6]

  (3)

 Unde ΔP reprezintă modificarea puterii sistemului;
Hsystem – constanta inerțială a sistemului;
Δf - variația frecvenței din sistem;
D –factor de amortizare sau de variație a sarcinii cu frecvența(uzual 
1-2%).
Sistemul este adus la echilibru prin modificarea energiei cinetice 
astfel încât:

  (4)

Energia stocată în masă rotativă este proporțională cu pătratul vitezei, 
prin urmare,

   (5)

În cazul în care KE0 este energia cinetică a sistemului la frecventa 
nominala f0 și ecuația (4) devine:

  (6)

Având în vedere deviația de frecvență relativ mică, f ~ f0 urmează:

  (7)

Variația de frecvență se poate calcula cu relația:

  (8)

Variația de frecvență este o funcție dependentă de dezechilibrul de 
putere și inerția generatorului. Ecuația (8) descrie modelul de conectare 
la sistem și pentru exemplificare în figura 2 se consideră cazul a două 
grupuri generatoare conectate în paralel având statismele S1 > S2 la 
frecvența nominală f0 și turațiile de mers în gol n01 > n02. 

Fig. 2. Conexiune în paralel a două grupuri energetice 
 într-un sistem izolat.

Readucerea frecvenței sistemului la valoarea nominală f0 precum și 
corectarea erorii staționare de viteză se face prin variația încărcării 
grupului prin intermediul unui semnal adițional de intrare putere de 
consemn. Acesta este cel mai eficient mod de a controla frecvența și 

funcționarea unui grup.
Principiul reglării automate frecvență - putere este sintetizat grafic 
în figura 2.
La funcționarea în regim de echilibru grupul 1 având statismul S1 și 
turația n01 se va încărca cu puterea activă P11 stabilindu-și punctul de 
funcționare în punctul A iar grupul 2 având statismul S2 și turația n02 
se va încărca cu puterea P21 stabilindu-și punctul de funcționare în 
punctul B. În acest regim cele două grupuri furnizează puterea totală 
P1 = P11+P21 . La creșterea consumului de putere activă cu ΔPC, pentru 
aducerea sistemului într-un nou punct de echilibru grupurile ar trebui 
să producă P2= P1+ΔPC.
La apariția acestui dezechilibru între puterea generată și cea consumată, 
puterea electrică Pe va crește, grupurile au tendința de a se frâna, iar 
turația, respectiv frecvența se vor diminua. Readucerea frecvenței la 
valoarea nominală f0 prin modificarea puterii de consemn se face la o 
valoare a turației egală cu cea inițială prin translatarea caracteristicilor 
1 și 2 în pozițiile 1’ și 2’, astfel încât la apariția unei variații a sarcinii cu 
ΔPC > 0 sub acțiunea SRAV punctul de funcționare al grupului 1 aflat la 
intersecția dintre caracteristica grupului 1 și caracteristica sarcini CS1 
corespunzător frecvenței f0 se va deplasa în punctul A’ (aflat la inter-
secția dintre caracteristica inițială a grupului 1 și noua caracteristică a 
sarcinii CS2) corespunzător noii valori a frecvenței f ’0. În această situație 
sistemele de reglare automată a vitezei (SRAV) vor sesiza variația de 
frecvență și pentru prelua cererea de putere activă suplimentară vor 
acționa în sensul creșterii puterii mecanice a turbinelor cu valoarea 
∆Pm= - ∆f /S prin creșterea admisiei debitului de abur și a coeficien-
tului D de variație a sarcinii cu frecvența care determină echilibrul 
ΔPgen = ΔPC prin creșterea ΔPC cu valoarea PD = DΔf . 
Astfel ca rezultat al acțiunii SRAV punctul de funcționare se va deplasa 
în punctul A” încărcând grupul 1 cu ΔP1. În mod similar punctul de 
funcționare al grupului 2 se deplasează din punctul B în B’ respectiv 
în B” asigurând încărcarea grupului cu ΔP2 , în felul acesta acoperind 
cererea de putere activă consumată ΔP = ΔP1 + ΔP2.

Fig. 3. Principiul reglării automate frecvenţă - putere [9].

Funcționarea la noul regim al celor două grupuri s-a făcut prin translatarea 
caracteristicilor statice 1 și 2 în pozițiile 1’ și 2’ la valoarea turației egală 
cu valoarea inițială, n, fără modificarea înclinării acestora, respectiv a 
statismelor S1 și S2 astfel încât A’A”= n'01 – n01 și B'B" = n'02 - n02 . În cazul 
în care numai o caracteristică este translatată, grupul aflat în funcțiune 
va prelua în totalitate cererea de putere , putând fi suprasolicitat. 
Neglijându-se pierderile de putere, variația puterii generată de cele 
două grupuri ΔPgen necesară pentru a acoperi deficitul de putere va fi 
egală cu variația sarcinii ΔPC [5]:
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  (9)

în care:
ΔPC0 - reprezintă variația sarcinii independentă de frecvență;
D(f - f0) - variația consumului datorită modificării frecvenței;
D - factor de amortizare și în mod uzual valorile lui variază în plaja 
1…2%.

Modelarea sistemelor de automatizare
O centralǎ conventionalǎ cu abur (CCA) reuneşte un complex de instalații 
prin care evolueazǎ diferite fluxuri de energie și masǎ. Fluxurilor de ener-
gie din cazanul de abur, din turbină şi transformarea energiei mecanice 
în energie electrică trebuie să-i corespundă un flux de informaţii care 
vehiculează valori de citire, mărimi de reglare, semnale de comandă de la 
instalaţie spre camera de comandă şi invers.
Automatizarea procesului într-o centrală termoelectrică se realizează printr-un 
complex de automate şi dispozitive care au drept scop reglajul turboagrega-
tului, reglajul cazanului, comenzile automate ale unor dispozitive auxiliare, 
dispozitive de cuplare automată şi sistemul de protecţie al agregatelor.
Conceptul actual de management organizaţional în centrale electrice se 
bazează descentralizarea funcţională şi automatizarea pe grupe funcționale 
a comenzilor automate. O grupă funcțională conţine programele de pornire, 
oprire, control, protecţie, blocaje tehnologice şi monitorizarea statutului 
în funcţie de complexitatea acestuia de operare şi pot fi divizate în mai 
multe subgrupe funcţionale în care este implementat sistemul de control 
al procesului tehnologic. Subgrupele nu interacţioneazǎ direct între ele, 
coordonarea funcţionǎrii lor făcându-se prin grupa funcţională. Coordo-
narea grupelor funcţionale se poate face la nivelul conducerii blocului 
prin calculatoare specializate de supraveghere a stării termice a cazanului 
şi turbinei, precum şi cu circuite logice necesare formării semnalelor de 
limitare în cazul indisponibilităţilor în instalaţie [7].
În fig.4 se prezintǎ o schemǎ simplificatǎ pentru o CCA punându-se în 
evidenţǎ modul general de organizare a automaticii unei centrale prin grupe 
funcționale având la bază principalele subsisteme și fluxuri de energie și 
masǎ precum şi principalele sisteme de reglare automată. 
I. Sistemul de automatizare al cazanului: sistemul de aprindere si su-
praveghere flacară, sistemul de ardere în regim, sistemul de vaporizare, 
sistemul de supraîncǎlzire şi instalatiile de ocolire, sistemul de alimentare 
cu aer (VA), sistemul de preîncălzire a aerului(PAR), sistemul de filtrare 
şi evacuare a gazelor arse (VGA). 
Instalaţii de alimentare şi anexe: alimentarea cu combustibil lichid si gazos 
pentru aprindere; alimentarea cu combustibil solid (cărbune); curaţirea 
suprafeţelor de încălzire; instalaţia de separare şi evacuarea a materialelor 
nearse mecanic. 
II. Sistemul de automatizare al turbinei: sistemul de comandă al turbi-
nei; gospodăria de ulei; conducta de abur viu; instalaţia de vid etanşare, 
instalaţia de condensat.
III. Sistemul electric: generatorul electric, instalaţia de ulei pentru etanşare 
şi instalaţia de răcire cu H2, excitaţia, staţia de tansformare şi alimentare 
servicii auxiliare.
IV. Instalaţia pentru apa de răcire (circuite principale): instalaţia pentru 
apa de răcire (circuite secundare), -instalaţia de tratare chimicǎ a apei de 
răcire;-instalaţia pentru aburul auxiliar.
V. Sistemul de automatizare al circuitului regenerative preîncălzitoare de 
joasă presiune(PJP), instalaţia de degazare a apei de alimentare, instalatia de 
pompare a apei de alimentare, preîncălzitoare de înaltă presiune (PIP).
VI. Instalaţii de alimentare şi anexe: instalația de demineralizare totală; 
instalația de tratare condens.

Fig. 4. Gruparea funcţională a sistemelor de automatizare într-o centală 
termoelectrică şi principalele sisteme de reglare.

Ȋn vederea interconectării centralelor termoelectrice cu sistemul electroe-
nergetic, în funcție de viteza de răspuns a acestora la variațiile principalilor 
parametrii de sistem, frecvență – tensiune, sunt utilizate mai multe posibile 
scheme de funcționare ale grupelor funcționale de automatizare și reglare, 
cazan – turbină – generator:

 � schema de funcționare turbina conduce cazanul;
 � schema de funcționare cazanul conduce turbina;
 � schema de funcționare integrată , cazanul și turbina conduc 

blocul;
 � schema de funcționare combustibilul conduce blocul.

Ȋn figura 5 este prezentată schema de funcționare turbina conduce cazanul. 
Specific acestei scheme este faptul că abaterea de putere constituie mărime 
de intrare pentru sistemul de reglare a presiunii aburului de admisie în 
turbină, iar abaterea de presiune împreună cu puterea de referință formează 
mărimea de intrare pentru sistemul de reglare sarcină cazan.[8]

Fig. 5 - Schema de funcţionare turbine conduce cazanul.

Acest sistem are avantajul unui răspuns rapid la cererea puterea acti-
vă în sistemul energetic. Pentru a participa la stabilizarea frecvenței  
și a prelua variațiile de putere activă din sistemul de putere, sunt 
recomandate turbinele în condensație pură de înalta presiune la care 
reglarea admisiei aburului se face prin laminare. Dezavantajul acestui 
sistem constă în instabilitatea cazanului la variațiile debitului de abur. 
Ȋn fig. 6 este prezentată schema cazanul conduce turbina. Specific 
acestei scheme este faptul că abaterea de presiune constituie mărime 
de intrare pentru sistemul de reglare a presiunii aburului de admisie 
în turbină, iar abaterea de putere rezultată din puterea de referință 
și puterea generată, formează mărimea de intrare pentru sistemul de 
reglare sarcină cazan. 
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Fig. 6. Schema de funcţionare cazanul conduce turbine.

Fig. 7. Răspunsul unei centrale termoelectrice în funcţie  
de cererea de putere activă.

După cum se vede în figura 7 în acest caz răspunsul este mai lent, creșterea 
puterii active făcându-se în urma creșterii suplimentare a debitului de abur, 
situație în care blocul are o bună stabilitate în funcționare

Concluzii 
În această lucrare au fost prezentate unele aspecte privind impactul mode-
lării sistemelor de automatizare din centralele termoelectrice în corelaţie 
cu răspunsul acestora la cererea de putere activă din sistem prin activarea 
rezervelor de reglaj primar secundar şi terţiar de putere terțiar în conformitate 
cu criteriile de fiabilitate, performanță economică și de eficiență energetică 
pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului electroenergetic
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Introducere
Lămpile fluorescente tubulare de joasă presiune 
au o utilizare largă în tehnica iluminatului. 
Radiaţiile vizibile, la aceste tipuri de lămpi, 
apar ca o consecinţă a fenomenului de electro-
luminescenţă. Sunt lămpi cu descărcare în gaze 
sau vapori metalici. Au forma unor tuburi lungi, 
de diametru mic (comparativ cu lungimea), cu 
axa dreaptă sau în formă de U. 
Descărcarea în vapori de mercur la joasă presi-
une se caracterizează prin faptul că aproximativ 
trei sferturi din puterea radiată de descărcare 
este în domeniul ultraviolet al spectrului, în 
liniile de rezonanţă de 253,7 nm şi 184,9 nm. 
În aceste condiţii eficacitatea luminoasă este 
scăzută (5-7 lm/W) şi este necesar fenomenul 
de fotoluminescenţă (sau fluorescenţă) prin 
excitarea unui luminofor cu liniile de rezo-
nanţă ale mercurului. Luminoforul trebuie să 
îndeplinească mai multe condiţii: să absoarbă 
o cât mai mare parte a energiei ultraviolete şi 
să o convertească în energie luminoasă cu un 
randament cât mai mare; să absoarbă cât mai 
puţin radiaţia vizibilă; să aibă inerţie luminoasă 
mare pentru a micşora efectul stroboscopic; 
să reziste efectelor ce au loc la funcţionarea 
lămpii, iar lumina emisă să aibă o compoziţie 
spectrală corespunzătoare. Randamentul cel 
mai ridicat se obţine cu luminofori din halo-
genofosfataţi care dau lumina albă. În tub se 
găseşte o atmosferă de argon la o presiune de 
3-4 mm coloană de Hg, precum şi câteva mg de 
mercur (Hg). Descărcarea electrică se produce 
în vapori de mercur, argonul având rolul de a 
micşora parcursul electronilor liberi. Electrozii 
tubului sunt din wolfram şi acoperiţi cu oxid 
de bariu şi sunt dublu spiralaţi [1].

Alimentarea corpului de iluminat
Montajul serie (tandem) din fig.1 permite 
alimentarea a două lămpi identice, de exemplu 
de 20W fiecare, printr-un singur balast de 40 
W. Dezavantajul acestui tip de montaj apare 
atunci când una din lămpi nu funcţionează, 
lampa în funcţiune este suprasolicitată durata 
ei de viaţă scăzând foarte mult.
În fig.1 se prezintă montajul pentru alimentarea 
a două tuburi fluorescente, printr-un balast 
inductiv şi două startere. Opţional există şi un 
condensator pentru îmbunătăţirea factorului de 
putere (de ex. 5µF/400V pentru 2x20 W).

Fig. 1. Montajul serie pentru alimentarea  
a două tuburi fluorescente

Măsurători experimentale
Pentru experimentări se utilizează un corp de 
iluminat cu două lămpi fluorescente cu vapori 
de mercur de joasă presiune 2x20 W (LFA 20) 
alimentate printr-un balast inductiv (BIF 40). 
Pentru realizarea măsurătorilor experimentale 
s-a utilizat un analizor portabil de energie şi de 
calitate a energiei electrice CA 8334 B (Chauvin-
Arnoux, Franţa) în conexiune monofazată şi cu 
un traductor de curent (tip cleşte) MN 93A (5A, 
100A) [2].
Coeficientul de distorsiune armonică a curen-
tului se calculează cu:

 [%]  (1)

iar pentru tensiune:

 [%]  (2)

unde cu 1 s-a notat fundamentala şi cu j s-a 
notat rangul armonicii. În practică, pentru 
consumatori de joasă tensiune THDi<5% şi 
THDu<8%.

Fig. 2. 
Tensiunea şi 
curentul prin 
lampă fără 

condensatorul 
C (fig. 1)

Fig. 3.  
Analiza 

armonică 
şi THDi a 

curentului  
din fig. 2

Fig. 4. 
Analiza 

armonică 
şi THDu a 
tensiunii  
din fig. 2

Factorul de putere total este:

   (3)

unde P este puterea activă totală (cu fun-
damentală şi armonici), iar S este puterea 
aparentă totală. 
Factorul de putere pentru fundamentală 
este:

   (4)

Fig. 5. 
Tensiunea şi 
curentul prin 

lampă cu 
condensatorul 

C=2,49 µF 
(fig. 1)

Fig. 6.  
Analiza 

armonică şi 
THDi a  

curentului  
din fig. 5

Fig. 7. 
Tensiunea şi 
curentul prin 

lampă cu 
condensatorul 

C=4,8 µF  
(fig. 1)

Odată cu creşterea capacităţii C (fig.1), utilizat 
pentru îmbunătăţirea factorului de putere, de-
fazajul dintre curent şi tensiune scade (fig. 2, 5, 
7), dar THDi creşte la valori inacceptabile (fig. 
3, 6, 8, THDi  > 5%).

Fig. 8.  
Analiza 

armonică şi 
THDi a  

curentului  
din fig. 7

Asupra îmbunătăţirii factorului de putere pentru lămpile 
fluorescente cu vapori de mercur de joasa presiune

Dr. ing. Gabriel Nicolae POPA, Dr. ing. Iosif POPA, Dr. ing. Sorin Ioan DEACONU, Dr. ing. Corina Maria DINIŞ

Universitatea “Politehnica” Timişoara
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Tabelul 1
I

[A]

THDi 

[%]

C

[µF]

P 

[W]

Q 

[VAr]

S 

[VA]

PF

[-]

DPF

[-]

0,4 9,4 - 53,7 81,5 97,6 0,551 0,554

0,29 14,5 2,49 53,35 38,4 65,75 0,811 0,82

0,105 25,2 4,8 54,7 11,65 55,9 0,978 1

În tabelul 1 se prezintă cele trei situaţii:
 � fără îmbunătăţirea factorului de putere 

(fig. 2);
 � cu  îmbunătăţirea factorului de putere 

(fig. 5, 7).

Din tabelul 1 se observă că, prin utilizarea unui 
condensator pentru îmbunătăţirea factorului de 
putere, Q şi S scad, iar PF şi DPF cresc (pentru 
C = 4,8 µF, PF = 0,978).

Concluzii
În cazul lămpilor fluorescente cu vapori de 
mercur de joasă presiune, prin utilizarea con-
densatoarelor pentru îmbunătăţirea factorului 
de putere, factorul de putere creşte peste 
valoarea factorului de putere neutral (0,92), 
dar unda de curent se abate foarte mult de la 
sinusoidă (THDi creşte de 2-3 ori). Se impune 

un studiu asupra utilizării unor filtre pasive 
pentru ameliorarea formei de undă a curentului 
absorbit din reţea.
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Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă organizate de Asociaţia 
Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice (ARPEE) şi 
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) 

are loc lansarea lucrării Cartea Albă „Eficienţa energetică în România”, 
realizată de Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice 
(ARPEE). De asemenea, cu această ocazie se parafează protocolul de 
colaborare între CCIB, reprezentată de Sorin Dimitriu, preşedinte, şi 
ARPEE, reprezentată de Gilles Humbert, preşedinte.

„ARPEE are ca membri fondatori nouă companii private importante 
din România (ABB, Alstom, Dalkia, EnergoBit, Elcomex, GDF SUEZ 
Energy România, Lafarge, OMV Petrom si Pricewaterhouse Coopers), 
care au pornit de la premisa că eficienţa energetică este o prioritate 
fundamentală în România, în special ca urmare a transpunerii noii 
Directive privind eficienţa energetică (2012/27/UE), în vederea va-
lorificării potenţialului remarcabil de economisire a energiei existent 
în ţară”, punctează Gilles Humbert, preşedinte ARPEE. 

Pornind de la aceste considerente, în lucrare – care reflectă angaja-
mentul ARPEE de a se implica, alături de instituţiile publice în eforturile 
de a îmbunătăţi eficienţa energetică în România – sunt abordate subiecte 
precum: cadrul legal, servicii de eficienţă energetică, performanţa 
energetică a clădirilor, cogenerare şi termoficare, acorduri voluntare, 
eficienţa energetică a sistemelor electrice, promovarea investiţiilor în 
domeniu, îmbunătăţirea cadrului instituţional. 

„Eficienţa energetică este o resursă imensă pentru România, este 
o soluţie modernă pentru o creştere economică sustenabilă, crearea 
de locuri de muncă, creşterea suportabilităţii facturilor enegetice, 
reducerea dependenţei energetice şi, în final, o securitate energetică 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014 

COMUNIC AT  D E  PR E SĂ
Eficienţa energetică, soluţie pentru creşterea 
sustenabilă a economiei româneşti

mai mare a ţării”, subliniază Mihnea Constantinescu, ambasador pen-
tru securitatea energetică. „Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Energiei (ANRE) a realizat deja acţiuni concrete pentru 
definirea unui nou cadru instituţional şi legislativ al eficienţei ener-
getice în România, între care analiza SWOT a Planurilor Nationale 1 
si 2 de eficienţa energetică, împreună cu BERD, şi postarea pe site-ul 
ANRE a proiectului noii legi a eficienţei energetice”, precizează Emil 
Calotă, vicepreşedinte al ANRE

Potrivit specialiştilor ARPEE, în prezent, România consumă de 
2,5 ori mai multă energie pe unitatea PIB în comparaţie cu media UE. 
Pierderile energetice în sectorul industrial ating 30-35% din energia 
consumată, în timp ce la clădiri se constată pierderi energetice de 
cca. 40-50% din energia consumată. „Dorim ca activitatea ARPEE să 
contribuie în mod substanţial la consolidarea politicilor energetice din 
România şi la crearea unei platforme de acţiune comună a instituţiilor 
guvernamentale, a celor de reglementare, precum şi a reprezentanţi-
lor mediului de afaceri”, afirmă Dan Ioan Gheorghiu, consilier pentru 
energie al primului ministru.

„În ultimii ani subiectul eficienţei energetice s-a aflat permanent 
pe agenda Camerei bucureştene. Consider că parteneriatul între 
CCIB – organizaţie cu tradiţie de peste 145 de ani în reprezentarea şi 
susţinerea mediului de afaceri – şi ARPEE – Asociaţie aflată la început 
de drum, dar recomandată de calitatea membrilor fondatori şi de spe-
cialiştii de prestigiu care i s-au alăturat – se va dovedi benefic pentru 
comunitatea de afaceri, datorită proiectelor pe care le vom dezvolta 
împreună. Mă refer, de exemplu, la organizarea unor evenimente de-
dicate promovării pe piaţa noastră a bunelor practici din alte ţări cu 
experienţă solidă în domeniu şi a unor soluţii a căror aplicare poate 
conduce la eficientizarea activităţii curente a companiilor, dar şi la un 
mediu mai curat”, afirmă Sorin Dimitriu, preşedintele CCIB.

În completare, Aureliu Leca, director executiv ARPEE, punctează: 
„obiectivul ARPEE este de a promova şi susţine activităţile de dezvoltare 
a eficienţei energetice în toate domeniile, alături de factorii politici 
şi administrativi de decizie, în interesul consumatorilor industriali şi 
casnici. Creşterea eficienţei energetice este o soluţie importantă la 
efectele liberalizării pieţelor de energie”. 

ARPEE estimează că eficienţa energetică poate genera un beneficiu 
pe termen lung de 5-7 miliarde euro, ceea ce reprezintă o creştere de 
4-6% a PIB, fără un consum suplimentar de energie. 

Biroul de Presă al CCIB
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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Odată cu intrarea în Uniunea Europeană a 
apărut și necesitatea alinierii la normele 
acesteia privind managementul resur-

selor de apă. Astfel în ultimii ani s-au reabilitat 
și construit noi rețele de apă potabilă și stații 
de tratare a apei, pentru ca orice localitate să 
dispună de apă curentă.

În cadrul proiectelor de reabilitare și construire 
de noi rețele de apă potabilă, necesitatea monito-
rizarii principalilor parametrii ai apei a devenit 
de importanță fundamentală pentru asigurarea 
optimizării și siguranței procesului. 

Pentru a îmbunătăți serviciile oferite utilizato-
rilor, este necesară implementare unui sistem 
de telegestiune care să permită operatorilor 

Ing. Cosmin Ștefan GAJU, 

Ing. Lucian DUMITRESCU, 

Dir. gen. Constantin ALEXANDRU

de apă regionali asigurarea continuității în 
furnizare, o calitate mai bună și o micșorare a 
pierderilor de apă din sistem, reducând astfel 
costurile de exploatare.

Sistemul de telegestiune conceput de MIKON 
SYSTEMS oferă posibilitatea monitorizării și 
gestiunea parametrilor de presiune și debit, 
utilizând echipamente de câmp cu alimentare 
pe baterii și transmitere GSM/GPRS.

Sistemul a fost instalat în peste 100 de locații 
din Valea Jiului, jud. Caraș Severin sau jud. 
Giurgiu. 

Astfel, s-au instalat în cămine din diferite 
locații, traductoare de presiune și debitmetre 
electromagnetice alimentate din baterii inter-
ne de mare capacitate, conectate la o unitate 
de telegestiune alimentată de asemenea cu 
baterii și având o durată de funcționare de 
pâna la 4 ani. 

În cadrul dispeceratului local s-a instalat un 
server tip PC și un router GPRS. La un interval 
de timp cuprins între 4 și 24 de ore, software-ul 
de momonitorizare și gestiune achiziționează 
din teren un pachet de informații referitoare la 
starea sistemului și evoluția parparametrilor de 
debit și presiune, informații pe care le stocheaza 
și gestionează într-o bază de date.

În cămine s-a instalat și un senzor de efracție, 
care în timp real transmite atât la dispecerat 
cât și pe telefoanele mobile ale operatorilor, 
o alarmă în format SMS cu momentul în care 
capacul caminului a fost deschis.

Software-ul de monitorizare a fost conceput să 
poată realiza automat rapoarte cu referire la 
starea și evoluta parparametrilor, să realizeze 
grafice de evoluție în timp real a acestora și să 
gestioneze alarmele recepționate din teren.

Diferența față de alte sisteme de telegestiune 
similare este ca direct de la dispecerat, opera-
torii pot seta și modifica praguri de presiune 
și debit, doar trimițând un SMS către unitatea 
de telegestiune. 

De asemenea, posibilitatea de interogare 
directă a unității de telegestiune, permite 
operatorului printr-un simplu SMS, să afle 
oricând informații despre starea sistemului și 
valorile de debit și presiune din acel moment, 
fără a fi nevoit să aștepte transmiterea zilnică 
a pachetului de date.

SC MIKON SYSTEMS SRL 
Str. Castranova, nr. 20, Sector 6
Telefon.  021-760.05.58, 0744567704, 
 0752244494
e-mail:  office@mikon.ro; 
 cosmin.gaju@mikon.ro
web:  www.mikon.ro

SISTEM DE TELEGESTIUNE 
PENTRU MONITORIZAREA 
REȚELELOR DE APĂ 
POTABILĂ







EtherCAT este de multă vreme o opține 
de comunicare în lumea echipamentelor 
de la Yaskawa. Fie că este vorba despre 
convertizoare de frecvență (de exem-
plu V1000 și A1000) sau de produse din 
gama servo (Sigma V) posibilitățile de 
conectare la diferite rețele rămân un 
standard al echipamentelor Yaskawa 
(cât și al celor de la VIPA).

SC Assembla Engineering SRL - Your VIPA Yaskawa Team  
Tel.: +40 740 683000 / +40 735 683000  

www.assembla.ro
info@assembla.ro

EtherCAT master CPUs

O premiera mondiala:
Primul PLC cu EtherCAT 

master din gama S7

Performantele HW ale PLCurilor:
Ambele PLC-uri (315SN/EC și 317SN/EC) ofe-

ră o interfață EtherCAT master cu un ciclu de cel 
puțin 500 microsecunde. La fel ca la aproape toa-
te celelalte PLC-uri din seria Speed7, existența 
unui un port de PB Master este o caracteristică 
esențială. Binenînțeles că acest port poate fi pa-
rametrizat și ca PB Slave sau serial, RS485. În plus, 
CPU-ul 317SN/EC este dotat și cu busul de date 
de mare viteză SpeedBus. De asemenea, interfața 
RJ45 Ethernet pentru PG/OP și portul MPI sunt un 
standard binecunoscut al acestei clase de PLC-uri.

Memoria standard de minim 1024 kBytes poa-
te fi extinsă cu ajutorul cardurilor MCC (Memory 
Configuration Card) până la 8192kBytes.

O punte între lumea SIMATIC și EtherCAT:

Cu aceste noi CPU-uri, VIPA a trecut deja la cul-
tivarea importanței tehnologiei EtherCAT pentru 
lumea automatizărilor atât din punct de vedere 
tehnologic cât și comercial. Cu ajutorul utilitaru-
lui Speed7 EtherCAT Manager de VIPA s-a creat 
posibilitatea de a conecta lumea SIMATIC (Profi-
bus/Profinet) cu EtherCAT, o conexiune unică în 
această formă. În practică acest utlilitar rulează 
lîngă Simatic Manager (V5.5), care ramâne pro-
gramul de baza pentru programarea CPU-urilor. 
Știm deja că mulți utilizatori așteptau de multă 
vreme acest lucru.

O alta opțiune pentru utilizator este folosirea 
platformei de programare Speed7 STUDIO: con-
figurarea rețelei EtherCAT devine la fel de ușoară 
ca aceea a configurării unei rețele Profibus sau 
Profinet.

Într-o rețea EtherCAT, utilizatorul are mult mai 
multe opțiuni de a conecta echipamente - mai 
multe decât într-o rețea Profinet, de exemplu. 

O rețea completă poate fi asigurată și nu-
mai cu echipamente VIPA, ca o combinație între 
PLC-ul cu port de EtherCAT și o stație distribuită 
EtherCAT din seria SLIO: 053-1EC00. Binenînțeles, 
rețeaua poate fi extinsă și cu produsele Yaskawa, 
aproape toată gama de invertoare și produse ser-
vo fiind capabile de a putea fi conectate într-o 
rețea EtherCAT.

(Simatic este marcă înregistrată a Siemens)

M a i  m u l t e  d e t a l i i  v ă  p u t e m 
pune la dispoziție și la expoziția 
RAILF-Romcontrola 2014, unde 
ne puteți găsi în Pavilionul C4, 
standul 28. 
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Protocoalele sistemului SCADA.
Standardul IEC 60870-5

Conf. dr. ing. Eugen DIACONESCU, Universitatea din Piteşti

În numărul anterior al revistei s-a prezentat 
unul dintre cele mai cunoscute protocoale 
de comunicație utilizat de sistemele SCADA 
și probabil cel mai răspândit în toată lumea, 
DNP3. În acest număr se prezintă un protocol 
cunoscut și răspândit în special în Europa, în 
cadrul aplicațiilor pentru domeniul electric: 
IEC 60870-5.

Standardul IEC 60870-5 este de fapt o colecție 
de standarde elaborate de International Elec-
trotechnical Commision și dedicate domeniului 
SCADA, utilizate in special în industriile din 
domeniul electric din Europa. Standardul IEC 
60870-5 este specific aplicațiilor din domeniul 
electric deoarece majoritatea obiectelor sale 
software se referă la acest domeniu. Totuși, 
standardul poate fi utilizat și în alte industrii 
pentru că are și obiecte de date cu destinație 
generală.
Standardul a fost dezvoltat în intervalul de 
timp 1988 - 2000 de către IEC, fiind denumit 
inițial IEC 870. Standardul a fost finalizat într-o 
primă etapă în 1995 odată cu publicarea IEC 
870-5-101 (denumit și T101), la acel moment 
acoperind doar sistemele comunicând prin 
transmisie serială de debit mic. Ulterior, până în 
anul 2000, s-a extins și peste rețelele utilizând 
stiva de protocoale TCP/IP .
Standardul IEC 60870 este organizat ierarhic, 
fiind compus din 6 părți la care se adaugă un 
număr de standarde însoțitoare. Fiecare parte 
este structurată într-un număr de secțiuni, 
publicate succesiv și separat. Standardele 
însoțitoare detaliază definițiile din modulele 
standardului descriind obiectele prin informații 
specifice domeniului de aplicație.
O importanță specială are modulul IEC 60870-
5-104 (Network Access using Standard Trans-
port Profiles) pentru că definește transportul 
mesajelor pentru rețelele bazate pe stiva de 
protocoale TC/IP.

Descrierea standardului
În descrierea sa, protocolul poate fi prezentat 
sub următoarele aspecte: topologia sistemului, 
structura mesajelor, adresarea, transportul 
mesajelor, funcțiile de la nivelul utilizatorului 
și aplicațiilor, obiectele de date ale aplicației și 
interoperativitatea. În continuare se va face însă 
doar o prezentare sumară a caracteristicilor 

principale, pentru că o dezvoltare completă ar 
necesita un spațiu mult prea mare.

Structura rețelei acoperite
Singurele configurații de bază acceptate ale 
T101 sunt rețelele punct-la-punct (Fig. 1) și 
multipunct (multidrop) în mai multe variante 
(figurile 2a, 2b, 2c, 2d). De asemenea, mai este 
permisă configurația “submaster-stations”, caz 
în care un RTU acționează ca master, avînd 
legate mai multe RTU (Fig. 6). 

Fig. 1 Topologia de reţea punct-la-punct

Fig. 2a Topologia multipunct  
(punct la punct multiplu)

Fig. 2b Topologia stea multi-punct

Fig. 2c Topologia multi-punct în linie

Fig. 2d. Topologia multi-punct în inel
T101 este destinat comunicației utilizând 
legături de transmisie serială binară de bandă 
îngustă. Comunicația poate fi de tip balansat 
sau nebalansat.
În cazul comunicației nebalansate, doar mas-
terul poate iniția dialogul transmițând primele 
cadre. Acest aspect simplifică proiectarea 
rețelei deoarece nu vor exista coliziuni între 
datele transmise. Dialogul va fi inițiat la cerere, 
datele fiind disponibile numai la solicitare ex-
plicită. Comunicația nebalansată este potrivită 
atât pentru legăturile punct-la-punct, cât și 
pentru rețelele multidrop. Principalele avan-
taje ale acestui tip de comunicație este lipsa 
coliziunilor între mesaje și o implementare 
mai ușoară a nivelului data-link, prin numai 
câteva funcții.
Comunicația balansată este disponibilă doar în 
cazul legăturilor punct-la-punct. Masterul tre-
buie să implementeze o secvență de interogare 
ciclică pentru a interoga stațiile slave, dar poate 
accepta și mesaje nesolicitate de la slave. 
Printre caracteristicile notabile ale comuni
cației balansate sunt următoarele:

 � Oricare stație poate iniția dialogul.
 � Utilizează mai eficient sistemul de 

comunicație.
 � Pot apărea coliziuni între pachetele de 

date în timpul comunicației.
 � Sunt necesare procedee software supli-

mentare pentru evitarea coliziunilor sau 
refacerea datelor.

Observație. Întotdeauna standardul IEC 60870-5 
presupune o structură ierarhică, astfel că pen-
tru orice două stații comunicând una cu alta, o 
stație este master, iar cealaltă este slave.
În standardul T101 se mai definește și o “di-
recție de monitorizare” pe lângă o “direcție 
de control”. În consecință:

 � Datele monitorizate din process, de regulă 
valori analogice achiziționate, sunt trimise 
în direcția de monitorizare, iar comenzile 
sunt trimise în direcția de control.

 � Dacă o stație emite atât date monitorizate 
cât și comenzi, ea acționează atât ca stație 
controlată cât și ca stație de control.

Structura protocolului și a mesajelor
Ca și protocolul DNP3, IEC 60780-5-101 (T101)  
are la bază un model de comunicație simpli-



a u t o m a t i z ă r i

Automatizări şi Instrumentaţie 1/2014  |  19

ficat cu 4  straturi cunoscut sub numele EPA 
(Enhanced Performance Arhitecture) care 
are 3 straturi preluate din modelul OSI cu 7 
straturi. La cele trei straturi s-a mai adăugat un 
al patrulea, denumit User Process, Fig. 3. 

EPA

OSI cu 7 niveluri User process

Application Application IEC-60780-5-101

Presentation User Process

Session Application

Transport Data Link

Network Physical

Data Link Data Link

Physical Physical

Fig. 3 Relaţia dintre modelul OSI cu  
7 niveluri şi modelul EPA

Nivelul fizic. Nivelul fizic al rețelei este destinat 
transmisiei și recepției datelor convertite în 
formă digitală (biți sau octeți), prin semnale 
electrice recunoscute de interfețe. Mesajele în 
T101 au în general o structură de dimensiune 
variabilă pentru utilizarea eficientă a lățimii 
de bandă a canalului de comunicație. 
Structura cadrului serial transmis la nivelul 
fizic al datelor prin canalul de comunicație, 
interpretat de la stânga la dreapta, este urmă-
toarea: ...Bit-start(0),bbbbbbbb,Bit-paritate-
pară,Bit-stop(1)... (similar cu RS232C).
Nivelul data-link. Cadrul de date de la nivelul 
data-link conține informațiile de adresă, de 
control și datele aplicațiilor. Formatul cadrului 
utilizat de T101 este cunoscut ca formatul 
FT1.2, în două forme de codare: una variabilă 
(pentru comenzi și date, Fig. 4a), și una fixă 
(numai pentru comenzi, Fig. 4b). În plus, mai 
există un cadru format dintr-un singur caracter 
(1 octet) utilizat numai pentru confirmare/
ACK (Fig. 4c). Conținutul datelor utilizator 
ASDU (Application Service Data Unit) este 
prezentat în Fig. 5.

Cadrul de lungime variabilă

Start 0 x 68

L - Lungimea

L - Lungimea

Start 0 x 68

C - Control

A - Adresa

A - Adresa

Date utilizator ASDU

CRC - Suma de control

End 0 x 16

Fig. 4a

Cadrul de lungime fixă

Start 0 x 10

C

A

A

Suma Control

End 0 x 16

Fig. 4b

Caracter unic de control

0 x E3

Fig.4c

Identificator al 
unităţii de date

Identificator de tip

Calificator al structurii variabile

Cauza transmisiei

Adresa ASDU

Obiect 1
Informaţii

Adresa informaţii obiect

Elementele informaţiei

Amprenta de timp

Obiect 2
Informaţii

Adresa informaţii obiect

Elementele informaţiei

Amprenta de timp

Fig. 5 Structura datelor utilizate (ASDU)

Comunicația la nivelul data link pentru T101 
respectă o serie de principii, printre care:

 � Numai cadrele de lungime variabilă pot 
conține date.

 � Lungimea maximă a datelor unui cadru 
variabil poate fi de 253 octeți.

 � Lungimea L este repetată (Fig. 3a), egalitatea 
dintre cele două câmpuri fiind o condiție 
pentru validarea cadrului transmis.

 � Lungimea maximă a unui cadru variabil 
este de 261 octeți.

 � Lungimea cadrului fix este de 5 sau 6 octeți 
(adresa poate avea 1 sau 2 octeți).

 � O adresare de tip “broadcast” (difuzare) 
este identificată prin codurile de adresă 
OxFF (1 octet), sau OxFFFF (2 octeți).

 � Suma de control este modulo 256 aplicat 
domeniului din cadrul variabil cuprins 
între ultimul caracter de start și suma de 
control (cei L octeți).

 � Se permite cel mult 1 bit interval neutilizat 
între caractere în interiorul cadrului și 33 
biți pauză după detectarea unei erori de 
către receptor.

Stații primare și secundare
Noțiunile de primar și secundar se referă la 
abilitatea unei stații de a iniția comunicația. 
Doar stația primară poate iniția comunicația. 
Stația secundară/slave trebuie să aștepte până 
când este interogată de stația primară înainte 
ca ea să transmită date.
În cadrul sistemului ierarhic arborescent, 
o stație secundară poate fi și stație primară 
pentru stațiile controlate, Fig. 6.

Fig. 6 Ierarhie de staţii primare şi secundare

Transmisiile nebalansate și 
balansate
În legătură cu termenii “primar” și “secundar” 
se pune problema caracterului balansat sau 
nebalansat al transmisiei.
În cazul nebalansării, doar stația care con-
trolează poate fi stație primară pentru una 
sau mai multe stații secundare. La nivelul 
legăturii de date nebalansate, stațiile nu sunt 
“peer-to-peer”. În comunicația nebalansată nu 
există posibilitatea de coliziune a mesajelor 
între stațiile controlate deoarece acestea nu 
transmit simultan informații.
În cazul balansării, oricare stație din configurația 
rețelei poate să acționeze ca primară, ceea ce 
înseamnă că poate iniția transmisiunea. Această 
configurație mai este denumită și “peer-to-
peer”. La nivelul fiecărei stații, din punct de 
vedere software, înseamnă că pe fiecare stație 
sunt active două procese: unul pentru starea 
de “primar”, iar al doilea gestionează starea 
“secundar”, Fig. 7.

Fig. 7 Comunicaţie “peer-to-peer”  balansată

Serviciile de comunicație
Serviciile de comunicație sunt asigurate prin 
funcții sau proceduri. Procedurile de transmisie 
sunt seturi de reguli prin care se asigură răspun-
suri la cererile stațiilor. În cadrul standardului 
se utilizează următoarele proceduri:

 � Send/No replay. Prin această procedură, 
stația emițătoare transmite un mesaj sau 
o comandă fără răspuns din partea stației 
receptoare. Se utilizează în special pentru 
realizarea emiterii de tip “broadcast”.

 � Send/Confirm. Procedura se folosește 
pentru a transmite o comandă sau o dată 
în mod sigur. Răspunsul de confirmare de 
primire este obligatoriu.

 � Request/Respond. Prin această procedură 
se obțin date de răspuns (nu doar o con-
firmare) de la stația controlată.

Conform standardului IEC 60870-5, achiziția 
de date se face prin următoarele metode:

L 
- L

un
gi

m
ea
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1. prin polling;
2. transmisie ciclică (periodică) de date;
3. achiziție de evenimente;
4. interogare generală.

Metodele de achiziție sunt privite diferit, după 
cum acestea sunt analizate la nivelul data-link, 
sau la nivelul aplicație. Acestea sunt: pollingul, 
interogarea generală, achiziția de evenimen-
te, transmisia ciclică de date și scanarea în 
background.

 � Pollingul (interogarea secvențială a fie-
cărei stații, pentru a-i da posibilitatea să 
transmită) se utilizează în comunicația 
nebalansată la nivelul data link.

 � Interogarea generală poate crea o “imagine” 
a sistemului (aplicației) la un moment dat. 
Interogarea generală se face de stația care 
controlează, imediat după inițializare sau 
după un incident, pierderi de memorie, etc. 
După recepționarea interogării generale, 
stațiile controlate răspund trimițând date 
statice.

 � Achiziția de evenimente are rolul cel mai 
mare în reducerea benzii de transmisie. 
Evenimentele au loc de regulă la nivelul 
aplicației. Evenimentele la o stație controlată 
pot fi: depășirea pragului de alarmare ale 
variabilelor analogice, schimbarea punctului 
de funcționare a instalației, etc. Transmisiei 
de evenimente i se poate asocia o priori-
tate. Evenimentele sunt generate de stația 
controlată. La transmitere se asociază și 
un cod care arată cauza transmisiei (cause 
of transmission): COT <3>.

 � Transmisia ciclică de date este utilizată 
pentru transmisia la intervale de timp mai 
mari, dar fără întrerupere. Este generată 
de stația controlată, codul pentru cauza 
transmisiei fiind COT<1>.

 � Scanarea în background este cam același 
lucru cu transmisia ciclică de date, dar 
operează cu o rată mai lentă decât aceas-
ta. Rolul său este de a asigura securi-
tatea datelor față de pierderile de date 
sau coruperea memoriei, etc. Scanarea 
în background este generată la stațiile 
controlate. Scanarea în background se 
face pentru obținerea și transmiterea în 
general a datelor care nu au o amprentă 
de timp. Pe lângă datele de identificare se 
transmite și cauza transmiterii COT<2>. 
Este o operație care poate avea loc cu o 
prioritate scăzută în sistem.

Sincronizarea ceasurilor
Sincronizarea ceasurilor este o operație foarte 
importantă în sistemele SCADA, având rolul 
de a asigura că datele cu amprentă de timp au 
atașat timpul corect.
Procesul de sincronizare, se desfășoară în 
mare în modul următor:

 � Stația master transmite un mesaj conținând 
timpul după ceasul său, la una sau mai 
multe stații slave diferite  (poate fi un 
broadcast).

 � Stațiile receptoare primesc noul timp și își 
modifică propriul timp la timpul din mesaj 
plus un timp de corecție reprezentând timpul 
de transmitere la care se adaugă un timp 
de procesare și înregistrare în propriul 
dispozitiv de ceas și în memorie. 

 � În continuare, stația receptoare transmite 
datele pe care le are în buffer, după care mai 
trimite un mesaj de confirmare conținând 
timpul propriului ceas la momentul în care 
stația master a emis comanda de sincro-
nizare. Stația master poate utiliza acest 
timp pentru a calcula întârzierea de timp 
la transmiterea mesajelor între stații.

Descrierea algoritmilor procesului de sincro-
nizare și de calcul în detaliu al întârzierilor, 
care sunt relativ simpli,  depășește cadrul 
acestui articol. În cazul standardului IEC 
60870-5-104, procedura de sincronizare este 
mai complexă.

Standardul IEC 60870-5-104
Nevoii de a avea un standard de protocol de 
comunicație pentru rețeaua de tip Internet i 
s-a răspuns cu standardul IEC 60870-5-104 
(T104). Diferența dintre T104 și T101 con-
stă în înlocuirea completă a mecanismului 
de transport mesaje la T04 prin preluarea 
straturilor Transport (TCP), Network (IP) și 
de asemenea Data-Link și Physical din stiva 
de protocoale a internetului.  T104 nu are 
specificații pentru aceste niveluri deoarece 
ele sunt implementate deja. În consecință, 
arhitectura standardului IEC 60870-5-104 
are structura din Fig. 8.

Fig. 8  Arhitectura IEC 60870104

Sumară comparație între 
standardele DNP3 și IEC 60780-5
Între cele două standarde există atât asemănări 
cât și deosebiri din punct de vedere tehnic și 
functional. 

Asemănările se datorează în special faptului 
că ambele standard au o origine comună (IEC 
870)  de la care păstrează multe similarități 
în structura cadrelor de date. Câteva dintre 
caracteristicile commune sunt:

 � Implementează operații de tip polling și 
raportare prin excepție.

 � Acceptă mesaje nesolicitate.
 � Dispun de proceduri și metode de sincro-

nizare și amprentă de timp, atât pentru 
date cât și pentru evenimente.

 � Asigură o înaltă fiabilitate și securitate 
transmisiilor de date.

 � Deosebirile sunt destul de numeroase la 
nivelul detaliilor, de exemplu:

 � Există unele limitări/restrângeri ale unor 
caracteristici sau funcționalități ale unui 
standard în raport cu altul, lungime diferită 
pentru unele câmpuri din mesaje, etc.

 � Mesajele T101 tind să fie mai scurte decât 
ale DNP3, dar numărul lor tinde să fie 
mai mare.

 � DNP3 pare mai flexibil decât T101, dar este 
mai complex, în timp ce ce T101 pare mai 
simplu, dar și ceva mai rigid.

 � DNP3 este susținut de o autoritate de 
certificare.

 � T101 permite comunicația balansată (limi-
tată însă numai la topologia punct-la-punct) 
sau nebalansată, în timp ce DNP3 suportă 
numai comunicația balansată.

 � Formatul FT1.2 (T101) este mai simplu 
decât formatul FT3 (DNP3), dar beneficiază 
de o protecție la erori mai mică.

 � T101 are mai multe elemente de configurat 
la nivel inferior, ceea ce complică integrarea 
în unele cazuri. Deși DNP3 pare mai complex, 
nu este necesar ca toate caracteristicile sale 
să fie implementate dacă nu sunt utilizate, 
ceea ce îl face mai flexibil.

În consecință, alegerea între DNP3 și IEC 60870-
5-101/104 depinde de o multitudine de factori 
ce trebuie analizați în raport cu aplicația dorită. 
De asemenea, trebuie să se aibă în vedere că 
pentru sistemul SCADA mai sunt disponibile 
și alte standarde de comunicație, de exemplu: 
Profibus, Foundation Fieldbus, UCA (Utility 
Communication Architecture) etc.
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Produsele și serviciile adresate dumneavoas-
tră sunt dedicate întregului ciclu de viață 
al produsului, furnizând date de măsurare 
precise și fiabile. 
Traductoare și senzori, sisteme de achiziții 
date și pachete software marca Hottinger 
Baldwin Messtechnik (HBM) Germania, 
principalul partener SPECTROMAS.
Produsele HBM sunt dedicate pentru următoa-
rele aplicații generale: măsurători de mărimi 
mecanice, electrice și termice; monitorizarea 
proceselor industriale; realizarea de standuri 
de testare funcțională și a calității produselor; 
verificări metrologice și calibrare; tehnologia 
cântăririi.
Categoriile de mărci tensometrice, traductoare 
și senzori disponibili acoperă o gamă extinsă 
de produse: 
�� Traductoare de cuplu/turație cu ieșire ana-

logică și digitală cu măsurători de până la 
300kN·m, la turații de maxim 60.000 rpm;
�� Traductoare pentru măsurarea forței de 
tracțiune și compresiune până la 10MN 
pentru solicitări statice și dinamice;
�� Traductoare de presiune ce asigură măsu-

rători de până la 15.000 bari;

�� Traductoare de deplasare inductive cu do-
meniu de măsurare (0 – 500) mm;

Menționăm că la cerere aceste produse pot fi 
personalizate astfel încât să satisfacă cerințele 
dumneavoastră specifice la un raport optim 
calitate/preț.
Indiferent de domeniul de activitate, gama 
de sisteme de achiziții de date (Quantum 
X, MGCplus, Somat, Genesis High Speed, 
espressoDAQ, Canhead, PMX ) asigură o 
fiabilitate și eficiență crescută. 
Sistemele beneficiază de tehnologia APM ”Ad-
vance Plug and Measure”, detectând automat 
tipul de senzor conectat, eliminând astfel timpul 
alocat unei configurări complexe. Sistemele 
depășesc bariera compatibilității numai cu 
traductoare și soluții software marca HBM, 
acestea putând fi utilizate și împreună cu 
soluții ofertate de către alți producători cum 
ar fi Labview sau CANape. 
Pachetele software oferite de HBM includ 
soluții pentru achiziție, vizualizare și analiză 
date (catman®AP, catman®Enterprise și  
Perception), oboseală și durabilitate (gama 
nCode), controlul proceselor  (FASTpress 
Suite) și tehnologia cântăririi (AED_Panel).

aduce în cadrul RAILF - Romcontrola 2014, 26-29 martie, Romexpo - Pavilion C4  
sisteme de măsură şi control de ultimă generație, adaptate cerințelor dumneavoastră!

Sediu București
Adresa: Str. Biharia, nr 67-77, Sector 1
Metav Business Park, Corp R, et. 1, 
RO-013981 
Telefon: 021-310 1095, 021-310 5190
Fax: 021-311 2388
E-mail: info@spectromas.ro

Birou Cluj-Napoca
Adresa: Str. Târnavelor, nr. 2,
RO-400597 
Telefon: 0264-588378, 0722-365821
Fax: 0264-588378
E-mail: dragos.muntean@spectromas.ro www.spectromas.ro

www.scanare3d.com             www.cantariri.ro

Implicarea în mediul indus-
trial și universitar, încheierea 
de parteneriate externe și 
reprezentarea exclusivă a 
unor lideri mondiali în do-
meniul sistemelor de măsură 
și control, coroborate cu 
experiența dobândită în cei 
peste 10 ani de activitate, ne 
propulsează în topul firme-
lor de profil din România, 
calificând SPECTROMAS 
drept partenerul ideal în 
instrumentație.

Așteptăm cu deosebit interes întâlnirea cu dumneavoastră în cadrul RAILF – Romcontrola 2014!

Pentru informați i  privind întreg  portofol iul  de  produse SPECTROMAS,  accesați  www.spectromas.ro .
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Detecţia gazelor combustibile 
şi toxice din mediu atmosferic 
sau industrial

Drd. ing. Gabriela TELIPAN,

Dr. ing. Lucian PĪSLARU-DĂNESCU

Dr. ing. Corina Alice BĂBUŢANU

INCDIE ICPE-CA, Bucureşti

Introducere
Pentru detecţia gazelor combustibile şi toxice din mediu atmosferic sau 
industrial se utilizează dispozitive tip senzor care prezintă avantaje 
majore faţă de tehnicile instrumentale de analiză a gazelor: sensibilitate 
ridicată în prezenţa gazelor, dimensiuni reduse, timp scurt de răspuns, 
adaptabilitate la circuit electronic şi, nu în ultimul rând, preţ scăzut. 
Senzorii de gaze pot fi consideraţi ca fiind o interfaţă între mediul chi-
mic şi modulele electronice de afişare. Funcţionarea lor se bazează pe 
diferite principii, după cum urmează: semiconductori  (conductivitate 
electrică), electrochimici (tensiune, curent, impedanţă), termici (conţinut 
de căldură), magnetici (detecţia câmpului magnetic), radianţi (frecvenţă, 
intensitate), etc. Mecanismul de detecţie al senzorilor de gaze se bazează 
pe adsorbţia fizică şi/sau chimică, urmată de desorbţie, fenomene care  
au loc la suprafaţa sau în volumul materialului sensibil al senzorului. 
Aceste interacţiuni produc modificări fizice ale senzorului care sunt 
în interdependenţă cu prezenţa gazului detectat. Detecţia gazelor se 
bazează pe principii cum sunt: conductivitatea electrică, polarizarea 
electrică, activitatea electrochimică, proprietăţi optice, proprietăţi 
dielectrice şi proprietăţi magnetice. Senzorii de gaze combustibile şi 
toxice sunt integraţi în sistemele de măsurare şi monitorizare, în buclă 
deschisă. De asemenea, senzorii de gaze combustibile şi toxice prezin-
tă un interes deosebit şi pentru faptul că sunt din ce în ce mai mult 
integraţi pe calea inversă a sistemelor specifice de reglare automată. 
Lucrarea prezintă diferite tipuri de senzori pentru detecţia gazelor 
combustibile şi toxice şi principiile de funcţionare asociate. 

Categorii de senzori de gaze
Cei mai utilizaţi senzori sunt împărţiţi în 2 categorii: senzori calzi şi 
senzori reci. Senzorii calzi sunt de tip semiconductori pe bază de oxizi 
semiconductori SMO şi MOS (tranzistor cu efect de câmp) care funcţi-
onează la temperaturi înalte, în general în domeniul 200-500°C. Aceşti 
senzori se bazează pe reacţia dintre oxigenul adsorbit pe suprafaţa 
oxidului şi moleculele de gaz. Semnalul senzorului provine din variaţia 
de conductivitate a oxidului provocată de reacţia cu gazele analizate. 
Senzorul MOSFET conţine un oxid semiconductor dopat şi un izolator 
(oxid) acoperit cu un metal nobil cu rol de catalizator. Semnalul de ieşire 
al senzorului se bazează pe variaţia de potenţial a senzorului datorată 
polarizării electrice, când moleculele de gaz reacţionează pe suprafaţa 
catalizatorului. Sensibilitatea şi selectivitatea acestor senzori sunt 
dependente de temperatura de operare, tipul de oxid semiconductor 
şi de metalul de dopare. Datele din tabelul 1 prezintă o serie de oxizi 
semiconductori simpli sau în combinaţie, temperaturi de operare şi 
tipul de gaz detectat [1].
Senzorii electrochimici se bazează pe măsurarea concentraţiei de 

gaz prin variaţia tensiunii (senzori potenţiometrici) sau a curentului 
(senzori amperometrici) ai celulei electrochimice formate din electrolit 
şi electrozi. Elementele sensibile sunt constituite din electroliţi ioni 
selectivi bazate pe materiale oxidice ca ZrO2-Y2O3 sau NASICON sau 
materiale polimerice ca de exemplu NAFION. Senzorii electrochimici 
sunt utilizaţi în special pentru detecţia gazelor toxice. 
Senzorii reci operează la temperatura ambiantă. Aceşti senzori sunt 
compuşi din materiale sensibile, polimeri organici conductori, ca de 
exemplu: polipirol, polianilină, politiofeni, senzori oscilatorii şi senzori 
optici. Senzorii de gaze având ca  element sensibil polimerii organici 
conductori funcţionează în baza variaţiei conductivităţii polimerului 
prin reacţia acestuia cu gazul de detectat. Sensibilitatea şi selectivitatea 
acestor senzori pot fi îmbunătăţite prin adăugare în cantităţi mici de 
săruri sau oxizi metalici. Senzorii ultrasonici se bazează pe principiul 
conform căruia, adsorbţia moleculelor de gaz pe suprafaţa stratului 
sensibil produce o scădere a frecvenţei, datorită creşterii masei şi 
modificării viscozităţii stratului sensibil. Senzorii tip microbalanţă 
cu cuarţ QMB şi/sau BAW undă acustică de volum precum şi SAW 
undă acustică de suprafaţă, se bazează pe acelaşi principiu. Senzorii 
QMB [2-4] conţin un material piezoelectric oscilator de exemplu cuarţ 
acoperit cu o membrană sensibilă. 
Tabelul 1. Răspunsul la gaze al oxizilor semiconductori

Oxizi  
semiconductori

Răspuns specific 
la gaz

Temperatura 
de funcţionare 

(°C)

Energia de 
activare a 

conducţiei (eV)

Rezistenţa 
în aer (Ω)

SnO2
CH4, CO, H2,  
C3H8, NOx, 

300 0,66 2105

TiO2
CO, H2, C3H8,  
H2NOx, H2S

500
450 O,77 2106

WO3
CH4, CO, C3H8,  

NO2, H2S
500
450

0,72
1,13

103

104

La0, 8Sr0, 2MoO3
CO, H2, NO2,  

derivaţi cloruraţi 350 0,74 107

CrNbO4 CO, H2, C3H8 280 0,52 2104

TiNb2O7 CO, H2C3H8 0,94 2105

WNb4O13
H2, C3H8

H2S
450
250 0,48 106

107

CoTa2O6 H2, CO 550 U/S* 2107

CuTa2O6
CO, H2, C3H8

H2S
380
380 0,74 2105

BaSn0,9Ce0,1O3 CO, H2 400 0,67 107

Ba6FeNb9O30 CO, H2, C3H8 530 0,43 106

BaTi7Nb4O25 CO, H2, C3H8 520 0,72 5106

Na0,1Nb0,1W0,9O3
CO, H2

H2S
420
250 1,09 105

CS4SiW12O40
CO, H2, C3H8

H2S
470
300 0,64 2104

Rb4SiW12O40 H2S 300 1,00 104

K4SiW12O40 H2S 330 1,38 7104

Ga2O3 H2, CH4 550 N/A** 103

V2O50,55/Al2O30,45 NO 315 N/A

*  Date insuficiente pentru stabilirea energiei de activare
** Date inaccesibile
Senzorii SAW [5-6] conţin 2 perechi de electrozi tip interdigital depuşi pe 
un substrat piezoelectric de tip cuarţ sau niobat de litiu, stratul sensibil 
fiind plasat între substratul piezoelectric şi electrozi. Selectivitatea 
şi sensibilitatea sunt determinate de compoziţia stratului sensibil şi 
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frecvenţa de operare. Senzorii optici de gaze funcţionează în baza faptului 
că sursa de lumină excită moleculele de gaze rezultând un semnal al 
proprietăţilor optice ca: absorbanţa, reflectanţa, chemiluminescenţa 
sau fluorescenţa. În tabelul 2 se prezintă date cu privire la aceste tipuri 
de senzori precum şi caracteristicile lor funcţionale, [7].
Tabel 2 Caracteristici funcţionale pentru diferite tipuri de gaze

Caracteristica SMO MOSFET CP QMB SAW

Selectivitate Slab Moderat Moderat Mare Mar e

Sensibilitate >0,1 ppm >0,1 ppm 0,01 ppm >0,1 ppm ppb

Reproductibilitate Slaba Buna Buna Moderat Moderat

Dependenta cu 
temperatura Joasa Joasa Mare Moderat Mare

Gaz purtator Aer (O2) Aer (O2) Inert/ 
Aer (O2)

Inert/ 
Aer (O2)

Inert/   
Aer (O2)

Dependenta cu 
umiditatea Moderata Moderat Mare Mica Mica

Temperatura de 
operare,oC 200-500 100-200 Ambient Ambient Ambient

Timp de raspuns(s) 0,5-5 0,5-5 20-50 20-50 20-50

Timp de revenire Rapid Rapid Lent Lent Lent

Durata de viata (ani) 3-5 1-4 1-2 <2 <2

Tehnologii utilizate în fabricarea senzorilor 
pentru detecţia gazelor combustibile şi toxice
În realizarea senzorilor, se utilizează tehnologiile straturilor groase şi 
subţiri, care pot fi utilizate şi împreună. 
Senzori de gaze obţinuţi prin tehnologia straturilor groase
Senzorii de gaze de tip semiconductor pe bază de oxizi semiconductori 
cu straturi groase au fost primii senzori realizaţi. Aceştia au fost fabri-
caţi prin presarea unei serpentine de încălzire şi fire de electrozi în 
materialul semiconductor. Materialul sensibil adus sub formă de pastă, 
a fost depus pe un tub din alumină, unde încălzitorul a fost separat de 
strat. Ulterior, structurile de senzori au fost obţinute prin serigrafie 
pe electrodul depus pe un substrat de alumină, prevăzut cu încălzitor 
depus pe partea opusă a substratului. Tehnica serigrafică de depunere 
a stratului oxidic pe substratul senzorului comportă trei etape:
Obţinerea pudrei oxidice prin metode ca sol gel sau precipitare, des-
compunere termică săruri sau oxizi;
Obţinerea pastei prin umectarea pudrei oxidice într-un compus organic 
terpineol sau alcool polivinilic sau cu apă distilată;
Serigrafierea pastei pe substratul senzorului.
Elementele sensibile oxidice se sintetizează prin metode chimice pornind 
de la soluţii de săruri, metal pur dizolvat în acizi cu rol de precursori 
şi/sau descompunere termică a sărurilor sau oxizilor. Materialele de 
dopaj, de exemplu cele cu rol de catalizatori, se pot introduce în timpul 
preparării pastei oxidice prin amestecarea pudrei oxidice calcinată cu 
soluţia de sare sau prin adăugare de metale (metoda coloidală) [8-9]. 
În acest caz, s-a presupus că suprafaţa oxidului semiconductor absoar-
be metalul cu rol de catalizator din soluţie. Cantităţile de catalizator 
care se introduc sunt în general mici, de 1-3%. Materialele de dopaj 
cel mai des utilizate sunt Pt, Pd, Au, Cu [10], sau La şi Ca [11-12]. În 
pofida structurii complicate microscopice şi chimice, aceşti senzori 
au o bună sensibilitate prin alegerea riguroasa a materialului şi a 
metodei de preparare. 
Senzori obţinuţi prin tehnologia straturilor subţiri
În tehnologia straturilor subţiri tehnicile se împart în mai multe  ca-
tegorii: tehnica sol gel, depunere chimică în vapori (CVD), depunere 

fizică în vapori (PVD), magnettron sputtering şi depunere în radio 
frecventa. 
Tehnologia straturilor subtiri bazată pe depunerea fizică în vapori 
are câteva limitări sau dezavantaje, privitoare la neomogenitatea 
compoziţiei stratului oxidic depus şi dificultăţi în controlul grosimii 
stratului. Metoda depunerii prin descărcare (sputtering), este scumpă 
şi duce la formarea de straturi subţiri dense care nu sunt bune pentru 
aplicaţii în senzori de gaze. Metoda sol gel este cea mai promiţătoare 
pentru obţinerea straturilor subţiri nanostructurate şi prezintă o serie 
de avantaje faţă de celelalte tehnici de depunere ca de exemplu cea de 
depunere în vapori, prin faptul că presupune un echipament simplu cu 
posibilitatea de sinteză la temperatură joasă, posibilitate de a obţine 
particule ultrafine, abilitate de control al formei particulelor şi adiţia de 
dopanţi simultan cu obţinerea elementelor sensibile. În plus, obţinerea 
unor straturi oxidice poroase şi cu suprafeţe specifice mari, conduce 
la mărirea sensibilităţii senzorilor la gaze, [13].
În figura 1 se prezintă o serie de modele de senzori de gaze pe baza 
de oxizi semiconductori.

Fig. 1. Configuraţia senzorilor semiconductori:

a) substat tubular; b) substrat plachetă cu grilă de electrozi interdigitali; c) 
substrat plachetă cu grilă de electrozi plaţi.
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Dacă prin tehnologia straturilor groase se obţin straturi de ordinul 
zecilor şi sutelor de microni, prin tehnicile depunerii prin straturi 
subţiri, se obţin grosimi de strat cuprinse între 20 şi 1000 nm. Conform 
acestui criteriu apar şi diferenţe majore de microstructură a straturilor 
sensibile obţinute prin cele două tehnici de depunere. Filmele subţiri 
oxidice sunt în general compacte, cu porozitate mică, unde interacţi-
unea cu gazul este limitată la exteriorul suprafeţei oxidului. Pe de altă 
parte, în cazul senzorilor realizaţi prin tehnologia straturilor groase, 
gazul de detectat poate penetra prin stratul gros oxidic şi astfel, in-
teracţiunea gaz oxid poate apare în întreg stratul oxidic. Acest fapt a 
condus la concluzia că stratul gros este mai sensibil decât cel subţire, 
deoarece variaţia de conductivitate a stratului oxidic nu este limitată 
la exteriorul stratului oxidic ci în interiorul acestuia.

Firme producătoare de senzori
În tabelul 3 se prezintă date privind senzorii pentru detecţia gazelor 
combustibile şi toxice produşi de firma SENSYDINE.
Tabel 3. Senzori SENSYDINE

Senzor Pret, EURO

Senzor de NH3 514

Senzor de Cl2 411

Senzor de H2 442

Senzor de gaze combustibile 306

Senzor de HCl 518

Senzor de HCN 411

Tabelul 4 prezintă senzori de gaze toxice produşi de firma CROWCON 
şi domeniile de măsură asociate.
Tabel 4. Domenii de măsură pentru senzori CROWCON

Senzor CO H2S SO2 NO NO2 Cl2 H2 HCN HCl
Domeniu de măsură 

standard, ppm 250 25 10 100 10 5 1000 25 10

Domeniu maxim, ppm 2000 1000 500 500 100 20 2000 100 100

Tabelul 5 prezintă senzori de gaze combustibile şi caracteristici de 
detecţie, produşi de firma CROWCON. 
Tabel 5. Senzori de gaze combustibile produşi de firma CROWCON

Gaz LIE % vol (limita inferioara de explozie Domeniu de masura, %LIE

Acetilena 2,5 0-100

Butan 1,8 0-100

Etan 3 0-100

Etilena 2,7 0-100

LPG 2 0-100

Metan 5 0-100

Petrol 1,3 0-100

Propan 2,2 0-100

Tabelul 6 prezintă tipuri de senzori si caracteristici de funcţionare 
produşi de firma General Monitors-SUA.
Tabel 6. Senzori fabricaţi de General Monitors SUA

Tip senzor Gaz Domeniu de măsura, ppm Timp de răspuns, sec

Electrochimic Amoniac 0-50, 0-100 <120

Infrarosu Dioxid de carbon 0-5000 ≤ 15

Electrochimic Monoxid de carbon 0-100, 0-500 <30

Electrochimic Clor 0-10, 0-20 <60

Electrochimic Dioxid de clor 0-3 <60

Electrochimic Acid clorhidric 0-20 <100

Electrochimic Hidrogen sulfurat 0-20, 0-50, 0-100 <30

Electrochimic Oxid de azot 0-100 <10

Electrochimic Dioxid de azot 0-20 <30

Electrochimic Oxigen 0-25% din volum <15

Electrochimic Ozon 0-1 <90

Electrochimic Dioxid de sulf 0-20 <10

Senzorii de gaze produşi de către Figaro Engineering Inc. sunt folosiţi în 
echipamente de detectare a gazelor din întreaga lume în domeniul sigu-
ranţei, sănătăţii, sisteme de control şi instrumente de măsură. Aplicaţii 
uzuale ale senzorilor de gaze in clud alarme rezidenţiale şi comerciale/
industriale pentru gaze toxice şi explozive, verificare de alcool în respi-
raţie, control automat pentru cuptoare cu microunde, sisteme de control 
a calităţii aerului/ventilaţie pentru locuinţe şi automobile, [14].

a) Figaro TGS 2610 CLP  
Gas Sensor

b) LPM 2610 – C13 modul  
pre-calibrat pentru gaz LP

FCM6812 modul pre-calibrat  
pentru gaze combustibile

CDM 416a - modul pre-calibrat 
pentru gaz pentru monitorizare CO2 

Fig. 2. Senzori realizaţi prin tehnologia straturilor groase  
de către Figaro Engineering Inc. [14] 
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Firma în anul 2013 a realizat o cifră de afaceri 
de 1,085 milioane de Euro, cu un număr de 
35 de angajaţi, date ce îl poziţionează în 
categoria firmelor mici.
Technosam dispune de competenţele necesare 
pentru realizarea lucrărilor specifice ingi-
neriei din domeniul controlului industrial, 
după cum urmează:
�� licenţe plătite la zi pentru softurile uti-
lizate 
�� personal ingineresc specializat și cu 
experienţă în proiectare (Obs. utilizăm 
softul e-Plane), precum și în elaborarea 
programelor pentru PLC-uri și sisteme 
SCADA.
�� tablotieri și personal tehnic specializat 
pentru execuţia, montarea și punerea în 
funcţiune a sistemelor de automatizare 
și a instalaţiilor electrice
�� personal specializat pentru service 

�� spaţii adecvate pentru proiectarea și 
execuţia lucrărilor contractate
�� spaţiu pentru depozitare materiale și 
magazin pentru desfacere
�� dotări cu instrumentaţie adecvată dome-
niului de activitate
�� scule și truse de electrician de ultimă 
generaţie

Orice produs sau serviciu prestat de firmă, 
are la bază rezultatele analizei profilului 
beneficiarilor săi, a cerinţelor și așteptărilor 
acestora.
Managementul strategic al firmei este asigu-
rat de patronatul firmei, iar managementul 
executiv de către directorul executiv. Firma 
nu a avut evenimente deosebite, nu a fost 
sancţionată, nu este și nu a fost in insolvenţă, 
nu are debite neachitate către bugetul de 
stat, bănci, furnizori sau angajaţi.

Firma are toate acreditările și autorizările 
necesare pentru funcţionare: 
�� Autorizare ANRE
�� Certificare sisteme de calitate, mediu și 
sănătate și securitate in muncă,
�� ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 
18001
�� Statut de Integrator de Sistem sau Distri-
buitor Oficial pentru companiile Siemens, 
Schneider Electric, Eaton, SMC, Atlas 
Copco și altele. 

Referinţele firmei, competenţele și valoarea 
adăugată de specialiștii firmei in domeniul 
ingineriei, sunt argumentele care asigură 
increderea clienţilor noștri.
Printre clienţii importanţi menţionăm următo-
rii: Daewoo Mangalia, Contitech, Ford Craiova, 
Autonova, Mondiala, Friesland, Ave Impex, 
Tauril, Plastica, Electrolux, Unio etc. 

Proiecte de succes:
�� Sistem de acţionare, automatizare, 
comunicaţie și SCADA pentru comandă 
și monitorizare instalaţie de alimentare 

cu apă potabilă pentru municipiul Dej, 
jud. Cluj
�� Sistem de acţionare, automatizare, 
comunicaţie și SCADA pentru staţia de 
epurare ape uzate din localitatea Brad, 
jud. Hunedoara
�� Automatizarea liniei tehnologice pentru 
reutilizarea rebuturilor de gresie și faianţă 
la firma Sanex Cluj
�� Automatizarea liniei tehnologice pentru 
linia de transport cereale la rezerva de stat 
din localitatea Podoleni, jud. Neamţ
�� Modernizarea liniei tehnologice pentru 
abatorul de păsări din Sfântu Gheorghe, 
jud. Covasna
�� Modernizarea sistemului logistic de trans-
port cereale, Insula Mare a Brăilei
�� Sistem SCADA de monitorizare a instalaţiei 
de producere a aerului comprimat la 
uzinele Ford Craiova

Cota de piaţă a firmei este in concordanţă 
cu capabilitatea și limitele ei, fiind in jurul 
cifrei de 0.85%, iar rata marjei comerciale 
se incadrează în limitele practicate în acest 
domeniu de activitate, între 5-10%. 
În ceea ce privește politica de marketing, 
firma folosește mai multe tehnici, precum: 
marketingul direct, participare la evenimente 
specifice: conferinţe, seminarii, expoziţii și 
promovarea vânzărilor în cadrul asociaţiilor 
patronale din care firma face parte.

Obiectivele comerciale pentru anul în curs 
ale firmei sunt: 
�� Creșterea cifrei de afaceri cu: 5% 
�� Creșterea ratei profitului cu: 4%

440186 Satu Mare, Str. Fagului, Nr.35 
Mob: 0722-380382

Tel: 0261-769285/Fax:0361-881664
E-mail:office@ technosam.ro

www.technosam.ro

Motto: Omenirea zilelor noastre iși consumă rezervele energetice de parcă ar fi ultima 
generație de pe pământ !!

TECHNOSAM, are statut de 
persoană juridică, fiind o 
organizație de tip SRL, cu o 
vechime de peste 16 ani. A 
fost fondată în anul 1997, iar 
la finele anului 2013, avea 
un patronat format din trei 
persoane fizice, cu un capital 
social de 87.000 Ron. 

Ca și obiect de activitate, 
Technosam SRL dezvoltă 
aplicații la cheie (proiectare, 
execuţie, montare, punere în 
funcțiune, service, livrare pie-
se de schimb) pentru auto-
matizări industriale (electrice, 
pneumatice, hidraulice) și 
pentru infrastructura de apă 
potabilă și uzată, precum și 
pentru proiecte de eficiență 
energetică.
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Sunteți într-o cursă contra-cronometru cu producția?
Creați noi tendințe în industria auto?
Noi sprijinim performanța în industria auto.

à WE ARE THE ENGINEERS 
       OF PRODUCTIVITY.

FESTO SRL
Str. Sf. Constantin nr.17
Sector 1, București
Tel: 021.3000.720
Fax: 021.31.024.09
Email: festo@festo.ro
Website: www.festo.ro

Obiectivul Dvs: operarea e�cientă a liniilor de producție 
Soluția noastră: soluții complete, e�ciente și sigure cu echipamente electrice și pneumatice

Indiferent de procesul de producție pe care îl folosiți, Festo vă stă alături oferindu-vă mai mult 
decât componente și subsisteme. Punem la dispoziția bene�ciarilor din industria auto soluții 
inteligente, servicii customizate și experiența internațională a concernului.
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