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Acces securizat de la distanță la 
sistemele SCADA ale stațiilor de 
epurare
�� Ing. TÓKOS Attila, dr. ing. Grigore VLAD, ing. Anamaria ORDACE, 

�� ing. BARTHA Csaba, S.C. I.C.P.E. BISTRIȚA S.A.

1. Sisteme SCADA în domeniul epurării apelor
Experiența îndelungată în domeniul tratării și epurării apelor, precum 
și numeroasele contracte de cercetare în domeniu motivează ICPE 
BISTRIȚA S.A. să aibă permanent ca obiective creșterea randamentelor 
stațiilor de epurare, optimizarea parametrilor de funcționare 
și reducerea costurilor de exploatare. Sistemele de tip SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) facilitează automatizarea 
și informatizarea proceselor, necesare pentru îndeplinirea acestor 
deziderate.
SCADA  permite monitorizarea, controlul și achiziția de date în mod 
centralizat prin intermediul unei rețele de comunicație, în vederea 
operării sistemelor dispersate geografic. Arhitectura elementară a 
unui sistem SCADA, aplicabilă și în domeniul epurării apelor, include 
următoarele componente:
�� Server SCADA cu aplicații specifice și eventual HMI (Human-

Machine Interface) - supraveghere
�� Automate programabile (PLC) cu programe specifice – control
�� Rețea de instrumentație (senzori, traductori) – achiziții de date
�� Rețea de date – conectează cele trei componente

Datele din câmp și cele introduse manual sunt citite de PLC 
(Programmable Logic Controller) sau RTU (Remote Terminal Unit) 
și sunt mai apoi transmise către calculatorul care rulează aplicația 
SCADA. Aplicația SCADA analizează și afișează datele primite cu scopul 
sprijinirii operatorului în luarea deciziilor pentru eficientizarea 
procesului.

2. Motivare acces securizat de la distanță. Metode tradiționale
Funcționarea societății moderne se bazează pe comunicațiile de date. 
Astfel, telefoanele, calculatoarele, Internet-ul și tehnologiile wireless 
și-au pus amprenta atât asupra vieții personale, cât și profesionale. 
Nu face excepție nici industria, unde pe zi ce trece apar echipamente 
noi cu capabilități avansate de control, iar rețelele de comunicații sunt 
tot mai adânc integrate în circuitele de control industrial. Rețeaua de 
date reprezintă o parte componentă esențială a sistemelor SCADA, 
făcând posibil transferul de date între celelalte elemente. 
O cerință imperativă a rețelelor de comunicație o constituie asigurarea 
accesului securizat la date pentru protejarea față de accesul 
neautorizat, care poate conduce la distrugere, modificări, utilizare 
nepotrivită sau divulgare inadecvată. Este obligatorie garantarea 
accesului securizat în rețelele industriale dată fiind importanța majoră 
a siguranței în funcționare a acestora.
Evaluarea de risc la securitate poate fi definită ca echilibrul dintre 
impactul pierderii controlului asupra bunurilor protejate și 
probabilitatea ca o amenințare la bunuri sa fie realizată [1]. Pierderea 
controlului asupra sistemelor SCADA are consecințe severe, cum 
ar fi: pierderi financiare, dezastre ecologice sau chiar pierderea de 
vieți omenești. De asemenea, amenințările la adresa securității sunt 
concrete.  În 2014, Dell a raportat un număr de 202.322 atacuri 
la SCADA în Finlanda, 69.656 în UK și 51.258 în US, numărul total 
dublându-se în cursul acelui an [2].
În mod tradițional, securitatea de acces la rețelele industriale se 
bazează pe principiul separării complete numit și „air gap”, prin 
care rețeaua de date și telemetrie nu are nici un fel de conexiune 
fizică la restul rețelei companiei și implicit nu are acces la internet. 
În acest mod, sistemul SCADA este accesibil doar din rețeaua locală 
cu ajutorul echipamentelor dedicate acestui scop. Securitatea datelor 
este foarte bună, dar are și un inconvenient major. Orice intervenție la 
sistemul SCADA necesită deplasare la fața locului, crescând costurile 
de exploatare. De exemplu, intervin costuri suplimentare de transport 
și eventual cazare pentru personalul specializat.
Accesul de la distanță la sistemele SCADA permite accelerarea 
vitezei procesului de mentenanță, scade costurile pe termen lung și 
minimizează efortul de modificare a proceselor similare. Posibilitatea 
accesului de la distanță impune implementarea de tehnici de securizare 
a accesului datorată conectării rețelei de date locale la o rețea publică, 

Fig. 1: Aplicaţie SCADA (SEAU Tecuci)
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în speță Internet-ul. Necesitatea acestor tehnici survine ca urmare a 
limitării destinației majorității protocoalelor de comunicație SCADA 
la rețele separate complet de Internet. MODBUS, unul dintre cele mai 
utilizate protocoale SCADA, deși transferă date pe o rețea IP, nu oferă 
protecție împotriva accesului neautorizat, procedeul de transmitere a 
datelor utilizat de MODBUS TCP implicând doar încapsularea acestora 
în pachete TCP.
O tehnică de securizare a accesului întâlnită frecvent la sistemele 
SCADA se bazează pe utilizarea de parole pentru fiecare dispozitiv din 
rețea. Adițional faptului că aceste parole sunt vulnerabile la atacuri, 
ele trebuie schimbate lunar conform politicilor firmelor de IT, lucru 
dificil pentru un număr mare de dispozitive, existând și pericolul 
pierderii accesului la respectivele dispozitive. 
Accesul de la distanță securizat se poate realiza prin instalarea de 
circuite de comunicații dedicate fără tehnici speciale de securizare, dar 
utilizarea unei astfel de scheme implică costuri ce se pot ridica la valori 
importante, chiar prohibitive. Utilizarea unei infrastructuri existente, 
publice de date este alternativa eficientă economic, dacă se îndeplinesc 
condițiile de siguranță în funcționare a sistemelor SCADA. 

3. Acces securizat la distanță prin VPN
Industria IT recurge la metoda VPN (Virtual Private Network) pentru 
transmiterea și accesarea la distanță a informațiilor într-o manieră 
sigură, rapidă și fiabilă în cadrul unei rețele publice (Internet), rețea 
care are de altfel securizare incertă. Procedeul este aplicat atât la 
conectarea centrelor de date ale companiilor, cât și la accesarea 
individuală a resurselor rețelei fără a fi efectiv în rețeaua locală. 
Tehnologia VPN este dezvoltată în jurul a două mecanisme principale: 
criptare și tunelare.
Criptarea are rolul de asigurare a confidențialității datelor la 
transmiterea lor printr-un mediu de transport care nu este sigur. Prin 
criptare datele sunt transformate într-o mulțime de caractere lipsite 
de sens pentru părțile care nu dețin “cheia”, adică codul digital necesar 
decriptării datelor. VPN criptează datele în vederea îngreunării citirii 
lor la interceptarea în timpul rutării prin Internet.
Frecvent, rețeaua privată nu este compatibilă cu rețeaua publică prin 
care se dorește transmiterea datelor. Tunelarea presupune încapsularea 
protocoalelor rețelei private în pachete IP pentru a obține transparența 
rețelei publice. În acest mod, se creează o rețea virtuală uniformă între 
rețele private indiferent de particularitățile lor.
Accesul la distanță prin VPN se obține prin utilizarea a două 
componente esențiale: NAS (Network Access Server) și software 
client. Utilizatorii cu software client se conectează la NAS, echipament 
identificat cu ajutorul adresei IP, via Internet printr-un proces de 
autentificare. Conexiunea odată stabilită devine calea de transfer 
pentru traficul de date în rețeaua virtuală creată. Oricare două noduri, 
aflate de altfel în rețele private diferite, sunt conectate punct-la-
punct, cât timp software-ul client este conectat la NAS. Astfel, VPN 
construiește un tunel stabil prin nebulozitatea rețelei publice.
VPN poate fi implementată pe o gamă largă de echipamente. Prin 
urmare, tehnologia VPN este aplicabilă fără probleme la sistemele 
SCADA ale stațiilor de epurare. Utilizarea ei în această sferă de activitate 
este motivată de multiplele avantaje pe care le generează:
�� accesibilitate datorată vastei extinderi a Internet-ului;
�� securitate ridicată prin utilizarea unor algoritmi de criptare și 

autentificare performanți;
�� cheltuieli reduse de implementare  dat  fiind faptul că se utilizează 

o infrastructură existentă și conexiuni la Internet de cost redus;
�� rapiditate și fiabilitate date de îmbunătățirea continuă a 

performanțelor Internetului;
�� acces universal în toată rețeaua (PLC, server SCADA, auxiliare);
�� transportarea oricărui tip de protocol industrial (S7 online, 

Modbus TCP, OPC etc.) având în vedere că tunelul VPN este complet 
transparent pentru utilizator.

4. Implementări VPN 
Cu o istorie de ordinul deceniilor, VPN a cunoscut numeroase 
implementări. Cele mai cunoscute sunt:
�� PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol);
�� L2TP (Layer 2 Tunnel Protocol ) / IPSec (Internet Protocol 

Security);
�� SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol);
�� OpenVPN.

Performanțele și reducerea cheltuielilor sunt principalele criterii ce 
intervin în selecționarea unei variante de VPN. Un VPN ușor de utilizat 
se dovedește economic pe termen lung, dacă se ia în considerare 
gradul de dificultate atât în instalare și creare, cât și în mentenanță și 
gestionare. În contextul în care asigurarea securității datelor este de 
importanță critică, nu este de neglijat nici viteza de transfer a datelor. 
Un VPN lent poate conduce la numeroase complicații.  
PPTP este integrat în majoritatea sistemelor de operare. Windows 
oferă suport nativ pentru PPTP începând cu Windows 95. Totodată, 
nu este necesar hardware suplimentar, ci doar accesorii software 
necostisitoare, fapt ce simplifică utilizarea. Compatibilitatea cu cea 
mai mare parte a echipamentelor și ușurința în instalare au făcut din 
PPTP un protocol arhi-folosit. Aceste beneficii sunt însă anihilate de 
securitatea necorespunzătoare datorată criptării elementare. PPTP 
nu oferă criptare de la sine, bazându-se pe mecanismele de securitate 
ale PPP (Point-to-Point Protocol). Acest protocol folosește “chei” de 
doar 128 biți, ce s-au dovedit expuse la breșe [3]. 
O versiune mai nouă de VPN, care păstrează facilitatea în instalare 
și configurare caracteristică PPTP, dar combate majoritatea 
vulnerabilităților acestui protocol învechit, este L2TP/ IPSec. 
Ușurința în implementare survine din includerea sa în multe din 
sistemele de operare, atât desktop, cât și mobile. Ca și PPTP, L2TP 
nu asigură criptare de la sine. Acesta implementează criptarea IPSec, 
considerată sigură prin recurgerea la algoritmi performanți precum 
AES (Advanced Encryption Standard). Acest algoritm folosește chei 
de 256 biți pentru protejarea de informații până la strict secrete [4] 
și a devenit „standardul de aur” pentru criptarea cu cheie simetrică 
[5]. Inconvenientul major al L2TP/ IPSec este viteza redusă cauzată 
de dubla încapsulare. După încapsularea datelor în format L2TP, ele 
sunt criptate cu IPSec.
O altă implementare de VPN, ce garantează securitatea datelor, dacă 
se folosește algoritmul AES, este SSTP. Însă, deoarece este un protocol 
proprietate Microsoft, nu poate fi revizuit de părți independente, nici 
nu este garantată eficiența în funcționarea pe alte platforme. 
La polul opus al standardelor proprietare, se află protocoalele open-
source. Importanța metodei open-source pentru îmbunătățirea 
securității este evidențiată de legea lui Linus: “fiind dați suficienți 
ochi, orice defect e superficial” [6]. În spațiul soluțiilor VPN open-
source, s-a impus OpenVPN cu peste 10 milioane de utilizatori de la 
întemeiere [7]. 
În OpenVPN, criptarea se bazează pe librăria OpenSSL. Diversitatea 
de algoritmi criptografici din această librărie include: 3DES, AES, RC5, 
Blowfish, CAST-128, Camellia etc. Securitatea metodei OpenVPN este 
probată și atinge apogeul la criptarea cu AES. De asemenea, aplicarea 
procedeului de autentificare cu ajutorul certificatelor sporește gradul 
de securizare. Adițional, OpenVPN folosește chei temporare, o nouă 
cheie fiind generată la fiecare schimb. Acest lucru reduce drastic 
efectuarea cu succes a atacurilor MitM (Man in the Middle).
OpenVPN poate fi setat să ruleze pe un număr semnificativ de porturi 
TCP și UDP. La configurarea pe portul TCP 443, OpenVPN nu este 
expus blocării și poate ocoli majoritatea firewall-urilor restrictive 
prin mascarea traficului VPN în trafic standard HTTPS (HyperText 
Transfer Protocol Secure). În cazul în care nu există riscul blocării, 
se recomandă folosirea porturilor UDP, setare care optimizează 
viteza rețelei. Din punctul de vedere al vitezei de transfer și al 
fiabilității, OpenVPN s-a dovedit foarte performant chiar și între 
noduri îndepărtate și conexiuni cu timpi mari de așteptare.
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Securitatea, fiabilitatea, viteza și caracterul de open-source 
nominalizează OpenVPN la statutul de standard de facto în aria 
tehnologiilor VPN. Singurul dezavantaj este reprezentat de necesitatea 
instalării de software suplimentar, deoarece OpenVPN nu este integrat 
în niciunul dintre sistemele de operare populare. Acest inconvenient 
este însă unul minor, dacă se ia în considerare faptul că instalarea 
este de ordinul minutelor pe aproape orice platformă și este extrem 
de prietenoasă.
Aceste caracteristici fac ca OpenVPN să poată să asigure accesul 
securizat de la distanță la sistemele SCADA ale stațiilor de epurare 
prin funcțiile pe care le oferă:
�� tunelarea unei rețele sau subrețele IP sau chiar un adaptor ethernet 

virtual printr-o singură conexiune TCP sau UDP;
�� facilități de autentificare și criptare puternice;
�� utilizarea oricărui tip de cifru sau dimensiuni de chei de criptare 

suportat de bine cunoscutul pachet de programe OpenSSL;
�� tunelare prin NAT (Network Address Translation) și / sau rețele 

cu alocare de adrese IP dinamică.

5. Acces securizat la distanță prin OpenVPN
La configurarea unei conexiuni cu OpenVPN, se creează un tunel 
punct-la-punct între server și client. Flexibilitatea OpenVPN permite 
extinderea domeniului rețelei prin adăugarea de mașini atât pe partea 
de server, cât și pe partea clienților. 
O structură simplificată a rețelei virtuale constă în accesarea sistemului 
SCADA a unei singure stații de epurare prin conectarea echipamentelor 
din rețeaua locală direct la NAS. De exemplu, componenta server 
OpenVPN se instalează pe un server cu sistem de operare Debian 
GNU/Linux, iar un router VPN sau orice alt echipament, care suportă 
software-ul client OpenVPN, joacă rolul de client, ce accesează 
rețeaua SCADA. În condițiile în care serverul OpenVPN beneficiază 
de o conexiune la Internet cu adresă IP publică și fixă, se pot face 
multiple conexiuni VPN simultane. Rețeaua VPN configurată în acest 
mod permite acces transparent în nucleul rețelei SCADA. Astfel, există 
posibilitatea intervenției de la distanță în programarea PLC-urilor, 
accesarea aplicației SCADA prin remote desktop sau VNC, sau chiar 
instalarea unui server SCADA suplimentar în altă locație geografică.

Fig. 2: Accesarea de la distanţă a sistemului SCADA a unei singure staţii 
de epurare

Granularitatea în alocarea drepturilor de acces permite server-ului 
OpenVPN să deservească simultan mai mulți beneficiari (stații de 
epurare diferite) fără să fie afectată negativ siguranța în funcționare a 
rețelelor SCADA respective. Această capabilitate facilitează constituirea 

unei topologii alternative a rețelei virtuale prin conectarea mai 
multor obiective industriale la un dispecerat central. Metoda reduce 
semnificativ costurile de exploatare. De exemplu, rețeaua SCADA a 
fiecărei stații de epurare include câte un router VPN, pe care rulează 
software-ul client. Acesta stabilește prin Internet conexiuni tunelate 
la NAS, server-ul OpenVPN aflat în rețeaua dispeceratului central.

Fig. 3: Conectarea sistemelor SCADA a mai multor staţii de epurare la un 
dispecerat central

Echipamentele din componența rețelelor create cu OpenVPN pot fi 
de o largă varietate, datorită posibilității de rulare pe o mare parte 
din platformele existente (Windows, Linux, Android, iOS, MacOS) 
atât a componentei server, cât și a componentei client. Exemple de 
echipamente pe care s-a rulat cu succes OpenVPN:
�� PC-uri cu sistem de operare Windows sau Linux;
�� tablete cu sistem de operare Android sau iOS;
�� telefoane pe baza de Android sau iPhone;
�� routere Mikrotik RB2011, RB951, RB912.

6. Exemplu concret de implementare 
În cazul stațiilor de epurare din cadrul clusterului Bistrița, Beclean, 
Salva și Sângeorz-Băi s-a impus de către beneficiar monitorizarea 
lor dintr-un dispecerat central. Accesarea securizată de la distanță 
a mai multor obiective distanțate geografic a generat necesitatea 
utilizării unei topologii complexe, ce se poate implementa în mod 
fiabil cu OpenVPN. 
 Rețeaua virtuală s-a realizat cu ajutorul unor routere de mare 
performanță, produse de Mikrotik, capabile să funcționeze atât ca 
server, cât și client. Concret, în rețeaua locală a dispeceratului central 
s-a integrat un router RB2011 pe care s-a configurat componenta 
server OpenVPN. Același tip de echipament a fost inclus în rețelele 
locale ale stațiilor de epurare, unde are rol de client. La cele nouă 
stații de pompare s-au folosit routere RB912 dotate cu modeme GPRS, 
routere configurate în mod client.
Routerele, configurate astfel, transferă în mod transparent atât 
datele de proces culese de PLC-uri, cât și fluxul de date primite de la 
sistemele de supraveghere video ale stațiilor de epurare. Transportul 
uniform de protocoale distincte pe o singură infrastructură, posibil 
prin OpenVPN, conduce la reducerea costurilor în comparație cu 
utilizarea de magistrale de date independente.
Serverul OpenVPN aflat în dispeceratul central, pe lângă securizarea 
conexiunilor, realizează controlul accesului în interiorul rețelei VPN. 
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Au fost definite reguli clare pentru fiecare nod din rețea prin limitarea 
accesului doar la resursele strict necesare, lucru ce contribuie la 
asigurarea integrității datelor proprii fiecărui obiectiv.
Adițional monitorizării centralizate a proceselor tehnologice 
din cluster, implementarea permite și accesul rețelei din afara 
dispeceratului central, prin instalarea de software client și conectarea 
la server printr-un proces de autentificare și generarea prealabilă 
a unui certificat. Această facilitate contribuie, de asemenea, la 
eficientizarea exploatării sistemelor SCADA.

Fig. 4: Implementare OpenVPN (clusterul Bistriţa, Beclean, Salva şi 
Sângeorz-Băi)

Accelerarea vitezei procesului de mentenanță, scăderea costurilor 

pe termen lung și minimizarea efortului de modificare a proceselor 
similare recomandă accesarea de la distanță a sistemelor SCADA ale 
stațiilor de epurare. OpenVPN  creează tunele sigure, rapide și fiabile 
pentru transferul datelor sensibile. Majoritatea stațiilor de epurare 
de apă uzată și tratare de apă potabilă construite de ICPE Bistrița 
au încorporate facilități de acces la distanță prin OpenVPN. Exemple 
recente sunt stațiile de epurare ape uzate de la Alba Iulia; clusterul 
Bistrița, Beclean, Salva și Sângeorz-Băi; Tecuci și Tg. Bujor.
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Problematica implementării unui 
model de calcul hidraulic pentru un 
sistem de transport gaze naturale, 
utilizând programul SIMONE
�� Ing. Mihai PĂTÎRNICHE, Dr. Ing. Dorin BICHIŞ,

�� SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaş

La momentul de față, la nivelul Sistemului Național de Transport al Gaze-
lor Naturale (SNT) este în curs de finalizare implementarea unui sistem 
de tip SCADA, de monitorizare centralizată și control de la distanță pen-
tru echipamentele tehnologice și parametrii de funcționare ai SNT.
Componenta inteligentă a acestui sistem SCADA, care asigură procesa-
rea informațiilor în scopul stabilirii unor referințe în aprecierea stării de 
funcționare a SNT este realizată prin intermediul programului SIMONE. 
Acesta este un program de calcul hidraulic care realizează simularea pro-
cesului de curgere ce are loc la nivelul conductelor unui sistem de trans-
port al gazelor naturale, descris de următorul sistem neliniar de ecuații 
diferențiale cu derivate parțiale (care descriu legi de conservare):

 (masă)

 (mișcare)

 (energie)  

și care este completat cu ecuația de stare care descrie tranziția între stă-
rile termodinamice ale gazului:
p = Z(p,t)rRT
Mărimile necunoscute ale acestui sistem de ecuații sunt funcțiile distribu-
ite în timp (t) și spațiu (x): p-presiunea, Qm-debitul masic, ρ-densitatea 
și T-temperatura gazelor iar parametrii sunt: A-secțiunea de curgere, 
g-accelerația gravitațională, h-elevația, D-diametrul interior, λ-factorul 
de frecare hidraulica, cp-căldura specifică la presiune constantă. Prin 
Z s-a notat coeficientul de compresibilitate iar QE reprezintă fluxul de 
căldură prin peretele conductei cu mediul înconjurător (sol). Programul 
are implementate diferite formule pentru calculul factorului de compre-
sibilitate precum și un model de calcul al transferului de căldură prin 
pereții conductei bazat pe cunoașterea temperaturii solului și al coefi-
cientului de transfer termic.
Totodată, pe lângă curgerea gazului prin conducte mai este modelată și 
curgerea gazului prin robinete, robinete de reglare, stații de comprima-
re. De asemenea programul permite realizarea simulărilor cu gaze de 
calitate diferită (compoziții diferite la surse) iar rezultatele simulărilor 
includ și calitatea gazului în orice punct al sistemului de transport.
În urma integrării acestor modele ale componentelor de bază ale unui sis-
tem de transport se obțin modelele de simulare (calcul hidraulic) a curgerii 
gazelor prin sisteme de transport cu o structură deosebit de complexă.
Un model SIMONE pentru realizarea calculelor hidraulic pe un sistem de 
transport este format, în principiu din două componente și anume:
1. componenta statică dată de rețeaua de elemente tehnologice ce for-

mează infrastructura sistemului de transport (tronsoane de con-
ductă, robinete, stații de comprimare, surse, etc). interconectate 
funcțional - denumită și topologie - elemente tehnologice ce sunt 
descrise prin parametrii de proiectare (lungime, diametru interior 

și elevație tronson de conductă, diametru robinet, presiune maxi-
mă de regim etc.) – denumite proprietățile topologiei;

2. componenta dinamică dată de scenariul de simulare (calculul hidrau-
lic propriu-zis) care cuprinde valorile inițiale cunoscute ale mărimilor 
caracteristice procesului de curgere a gazului (presiuni, debite, tem-
peraturi, etc) în anumite puncte ale rețelei sau impuse mărimilor spe-
cifice elementelor de control (presiune impusă la consumator, debit 
injectat în sistem de o sursă, temperatură gaz, presiune reglată robi-
net de reglare, debit refulat setat stație de comprimare etc.) – mărimi 
denumite parametrii scenariului de simulare.

În urma simulării modelului hidraulic, care constă, practic, în rularea 
unui scenariu de calcul construit pe reprezentarea topologică, progra-
mul SIMONE rezolvă numeric sistemul de ecuații diferențiale care de-
scrie procesul de curgere, cu condițiile inițiale impuse.
Rezultatul calculului numeric îl constituie mulțimea valorilor inițial ne-
cunoscute ale mărimilor caracteristice procesului de curgere a gazului în 
toate punctele (presiuni, temperaturi, debite injectate sau debite consu-
mate etc.) și pentru toate elementele rețelei (debitul transportat printr-
un tronson, cantitatea de gaze existentă în fiecare tronson de conductă 
etc.) – denumite variabilele scenariului de simulare.
Programul SIMONE dispune de propriul editor grafic de rețea de sistem 
de transport care permite:
• construirea rețelei, prin utilizarea unui set de obiecte grafice de 

simulare (tronson de conductă, robinet, robinet de reglare, stație 
de comprimare, etc.) și ajustarea ulterioară a acesteia pentru a 
urmări modificările ce pot apărea în infrastructura sistemului de 
transport;

• specificarea proprietăților elementelor rețelei (lungimi, diametre, 
rugozitate, presiuni limită de regim etc);

• adăugarea de etichete cu valorile mărimilor pentru facilitarea vi-
zualizării rezultatelor de calcul în diferite puncte sau pentru dife-
rite elemente ale rețelei;

• introducerea parametrilor de calitate ai gazului în punctele sursă 
ale sistemului de transport, sub formă de fracții molare sau volu-
mice pe baza cărora se calculează densitatea, puterea calorifică 
superioară, presiunea critică și temperatura critică, sau, la rândul 
lor, aceștia din urmă pot fi introduși separat ca valori calculate de 
utilizator ce vor fi folosite de programul SIMONE.

Încărcarea rețelei de elemente ale unui sistem de transport se poate 
face în programul SIMONE și sunt sub forma unui fișier descriptiv text, 
utilă în cazul rețelelor complexe de simulare.
Realizarea calculelor hidraulice specifice rezolvării sistemului de ecuații 
diferențiale care descrie un regimuri staționare sau dinamice de cur-
gere al gazului se face prin rularea de scenarii statice sau dinamice în 
urma cărora rețeaua este dusă dintr-o stare inițială impusă de utiliza-
tor într-o stare finală rezultată prin impunerea de către utilizator a pa-
rametrilor scenariului de simulare.
Rezultatele scenariilor de simulare pot fi vizualizate direct pe sche-
ma grafică de simulare pentru fiecare punct sau obiect de simulare sau 
pot fi exportate în afara programului SIMONE sub formă de tabele cu 
structura configurabilă de către utilizator (tip mărimi, unități de mă-
sura, etc.) în scopul procesării ulterioare cu alte instrumente de calcul 
(export date în EXCEL).
Topologia SNT este rezultatul agregării și ordonării informațiilor despre 
infrastructura SNT cuprinse în schemele tehnologice ale SNT, baza de 
date GIS și tabelul cu evidențele obiective ale SNT conformă cu cerințele 
de realizarea a modelului de rețea de transport specifică programu-
lui SIMONE.
Topologia SNT este stocată sub forma unei scheme funcționale în for-
mat AUTOCAD, cu elementele componente cuprinse și descrise în ta-
bele în format EXCEL.
Pe schemă sunt figurate contururile aferente zonelor de bilanț din SNT 
și împărțirii pe exploatări teritoriale care permite agregarea rezultate-
lor calculelor pe zone de bilanț și exploatări teritoriale.
Schema funcțională a SNT este rezultatul liniarizării schemelor tehnolo-
gice ale zonelor din SNT (exploatări teritoriale) și simplificării a scheme-
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lor nodurilor tehnologice ale SNT din punctul de vedere al reprezentării 
numai a elementelor de infrastructură SNT care contribuie la realizarea 
circulației fluxurilor de gaze din SNT, respectiv: tronsoane de conduc-
tă, robinete de închidere, robinete de reglare, consumatori SNT, surse 
SNT și stații de comprimare gaze.
Practic, cei 13.000 km de conducte ai SNT au fost împărțiți prin inter-
mediul a circa 8.700 de puncte în peste 5.800 tronsoane de conductă, 
conectate funcțional prin circa 3.200 de robinete de închidere, peste 
120 de robinete de reglare (grupate în noduri tehnologice, interconec-
tări sau de-a lungul traseului conductelor), 145 surse și peste 1.100 
consumatori.
Trebuie menționat că topologia SNT se actualizează permanent având 
în vedere dinamica infrastructurii de transport.
La nivelul Dispeceratului Național de Gaze Naturale (DNGN) din Mediaș, 
prin utilizarea programului SIMONE se intenționează realizarea:
• calcului cantităților de gaze existente și stocate în conductele sis-

temului de transport;
• calculul capacităților de transport;
• urmărirea calității gazelor naturale transportate (determinare pu-

terii calorifice superioare la consumatori);
• evaluarea pierderilor tehnologice pe zone de bilanț;
• dimensionarea conductelor noi și amplasarea optimă a stațiilor de 

comprimare în SNT, aferente proiectelor de dezvoltare, etc.
În cadrul DNGN-Mediaș, într-o primă fază, având în vedere posibilitățile 
tehnice existente (sistem SCADA în curs de finalizare) a fost implemen-
tat calculul cantității totale de gaze existente în conductele din SNT (LP-
SNT) prin intermediul unui model hidraulic SIMONE offline al SNT care 
permite rularea de scenarii statice de simulare pe topologia SNT având 
ca parametrii: presiunile, temperaturile, debitele, stările robinetelor 
înregistrați la un anumit moment determinat de timp.
Această cantitate calculată la un anumit moment de timp pe baza para-
metrilor furnizați de sistemul SCADA constituie o măsură a integrității 
fizice a SNT la acel moment de timp.
Totodată, cantitatea LP-SNT ce rezultă din calculul zilnic, pe baza pa-
rametrilor de ora 06.00, este utilizată mai departe pentru închiderea 
ecuației de echilibrare comercială a SNT, fiind publicată și pe situl de in-
ternet al TRANSGAZ conform cerințelor cuprinse în Codul Rețelei pen-
tru informarea utilizatorilor de rețea.
Metoda de calcul implementată prin utilizarea programului SIMONE pre-
zintă o serie de limitări dintre care cea mai importantă este considerarea 
unui regim staționar și izoterm de curgere a gazelor și care este rezulta-
tul utilizării unei infrastructuri SCADA aflată încă în faza de realizare.
Totodată, calculul LP-SNT se bazează, în principal, pe presiunile măsu-
rate prin SCADA în anumite puncte din SNT.
O descriere simplificată a metodei de calcul se poate face pe baza tronso-
nului circular de conductă de lungime L, diametru interior D și diferența 
de nivel Dh între intrarea (1) și ieșirea (2), de din figura 1, respectiv sis-
temului de ecuații diferențiale care descrie curgerea staționară (rezultat 
din sistemul anterior prin anularea termenilor care exprimă variațiile 
mărimilor necunoscute cu timpul).
Astfel procesul de curgere staționară izotermă realizat de-a lungul 

axei conductei Ox cu viteza v(x) și la temperatura constantă a gazului 
T(x)=Tmed ce se poate observa prin intermediul volumului de control de-
finit ca volumul interior al tronsonului de conductă: V=A.L, cu elementul 
de volum: dV=A.dx este descris de următorul sistem de ecuații:

ecuația conservării masei: 

ecuația de mișcare: 

ecuația de stare: .

Rezolvarea acestui sistem neliniar de ecuații diferențiale pentru aflarea 
distribuțiilor spațiale p(x), r(x), v(x) ale mărimilor caracteristice proce-
sului de curgere de-a tronsonului de conductă, se face numai prin me-
tode numerice și necesită, în plus, și cunoașterea unor seturi de valori 
limită (de frontieră) pe extremitățile tronsonului ale mărimilor carac-
teristice, seturi de forma: 
{p(1), r(2), v(2)} sau {p(2), r(1), v(1)}.

Fig. 1: Tronson 
de conductă de 

transport

La nivelul elementului de volum dV=A.dx cantitatea elementară (masa) 
de gaze existentă în acest volum este:

Prin însumarea cantităților elementare de masă dm pe întregul volum  
V=A.L al tronsonului de conductă, se obține cantitatea LP de gaze exis-
tentă în tronson, respectiv:

La nivelul programului de calcul hidraulic SIMONE este implementată 
o metodă numerică de calcul, dezvoltată de furnizorul programului SI-
MONE, pentru rezolvarea sistemului de ecuații diferențiale care descrie 
procesul de curgere al gazelor naturale (inclusiv posibilități de selec-
tare a diferite formule de calcul a parametrilor procesului de curgere: 
factor de compresibilitate, factorul de frecare, etc).
Schematizat procesul de determinare a LP-SNT ce rezultă din implemen-
tarea metodologiei de calcul bazată pe utilizarea unui model SIMONE 
offline al SNT este prezentat în figura 2.

Fig. 2: Procesul de determinare a LP-SNT
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Prin SCADA care realizează monitorizarea și controlul parametrilor 
de operare ai SNT, datele măsurate asociate acestor parametri (presi-
uni, temperaturi, debite) sunt aduse într-o Bază tampon date SCADA, 
având în vedere că SCADA așa cum este conceput pentru TRANSGAZ 
este un sistem închis.
Prin intermediul unei Aplicații WEB de colectare a datelor din SCAFA 
este realizată interogarea acestei baze de date, pe baza mapării codu-
rilor punctelor topologie cu codurile instrumentației SCADA amplasa-
te în SNT, pentru furnizarea datelor înregistrate la momentele de timp 
(datele de ora 06.00) și pentru punctele de topologie utilizate de me-
toda de calcul a LP-SNT.
Totodată, din SNT, la nivelul Exploatărilor teritoriale care realizează 
atât manevrarea robinetelor din SNT pentru dispecerizarea gazelor 
cât și lucrările de mentenanță (care presupun la rândul lor manevra-
rea robinetelor pentru crearea condițiilor de lucru), dispecerii com-
pletează stările robinetelor modelului de calcul pe baza mapării codu-
rilor acestora cu codurile robinetelor fizice din SNT și le completează 
în tabelul de stocare din interfața grafică a Aplicației WEB de colecta-
re a stării robinetelor.
Cele două rapoarte generate de aplicația WEB la nivelul DNGN-Mediaș, 
care cuprind datele din SCADA și stările robinetelor modelului de calcul 
sunt transferate în modulul EXCEL în care este implementată logica de 
Pregătire a parametrilor de intrare ai scenariilor de simulare.
Întreținerea topologiei SNT în sensul corelării acesteia cu dinamica in-
frastructurii de transport se realizează pe baza informațiilor transmi-
se și validate din baza de date GIS. Această bază de date este la rândul 
ei întreținută fie în urma efectuării de măsurători directe a lungimilor 
conductelor din SNT, fie pe baza informațiilor care privesc actualiza-
rea sau modificarea infrastructurii de transport primite de la nivelul 
Exploatărilor Teritoriale.
Din topologia SNT informațiile necesare actualizării modelului SIMO-
NE al SNT sunt încărcate în rețeaua de simulare a acestuia prin trans-
fer în format de fișier text.
Tot în rețeaua de simulare a modelului este încărcată și compoziția 
medie a gazelor pe SNT calculată ca media ponderată a compozițiilor 
gazelor la surselor SNT prelevate din SNT, cu frecvență lunară de către 
Laboratorul măsurători calitate gaze.
Fișierul text generat de modulul EXCEL de pregătire parametri de in-
trare este încărcat în scenariul static de simulare al modelului SIMO-
NE offline al SNT.
Spre exemplificare referitor la volumul de date de intrare pentru reali-
zarea unui scenariu de calcul se prezintă tabelul următor:

Nr. crt. Tipul de date Număr

1 Presiuni 508

2 Debite 1257

3 Temperaturi 509

4 Stări robinete închidere 3282

5 Stări robinete reglare 127

Prin rulări repetate ale scenariului de simulare sunt eliminate toate me-
sajele de eroare sau de avertizare prin efectuarea unor corecții cores-
punzătoare ale parametrilor de intrare ai scenariului.
După tratarea tuturor acestor erori si avertizări se obține cantitatea de 
gaze LP-SNT existentă în conductele din SNT la momentul de timp afe-
rent înregistrării datelor SCADA și stării robinetelor din SNT din care 
s-au generat parametrii de intrare.
Evaluarea calității acestui calcul s-a făcut printr-o analiză de corelație cu 
balanța comercială a TRANSGAZ. Astfel, într-o formă simplificată, ecuația 
de echilibrare comercială aferentă unei zile gaziere (ora 06 zi calendaris-
tică - ora 06 zi calendaristică următoare) rezultă din integrarea ecuației 
de continuitate între începutul și sfârșitul zile gaziere, respectiv:
PL(k) = DLP(k) + CT(k) + e(k)
în care: PL(k) – diferența dintre cantitatea de gaze intrată în SNT și 
cantitatea de gaze ieșită din SNT pe parcursul zilei gaziere k, DLP(k) 
– diferența dintre LP-SNT de sfârșit de zi gazieră și cel de început de 

zi gazieră, CT(k) – consumul tehnologic propriu al SNT (pierderi prin 
neetanșeități, etc.). Prin e(k) s-a notat cantitatea de gaze nemăsurabilă 
rezultat atât al incertitudinii instrumentației de măsurare a debitelor 
de gaze cât și al metodei de calcul a LP.
Pentru exemplificare, evoluția pe o anumită perioadă de timp a mărimi-
lor PL și DLP (care statistic sunt serii de timp staționare) este prezenta-
tă în figura 3.a). După cum se observă în figura 3.b, în care este repre-
zentată variația mărimii DLP funcție de mărimea PL, există o corelație 
puternică între aceste două mărimi, corelație care poate fi cuantificată 
prin coeficientul Pearson cu valori cuprinse între -1 și 1.

în care cov(X,Y) reprezintă covarianța mărimilor X și Y.

a) Evoluția în timp a PL și DLP

b) DLP funcție de PL
Fig. 3

 
Pe perioada de timp analizată a rezultat: RPL,DLP=0,994 ceea ce indică o 
corelație pozitivă, puternică între cele două mărimi. Totodată pe baza 
coeficientului Pearson s-a putut calcula și coeficientul de determinare 
R2 care arată, în situația de față, ce procent din variația mărimii DLP 
este determinat de de variația mărimii PL.
Valoarea obținută, respectiv R2

PL,DLP = 98,8%, arată o bună deter-
minare a LP-SNT prin această metodă.
După finalizarea implementării infrastructurii informaționale SCADA 
metoda de calcul a LP-SNT va fi dezvoltată în continuare, prin utilizarea 
unui model de calcul ce va lua în considerare curgerea în regim dina-
mic neizoterm a gazelor prin SNT și care va fi calibrat permanent (ajus-
tarea rugozității conductelor pe baza comparării valorilor calculate cu 
cele măsurate pentru parametrii de funcționare ai SNT).
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Achiziționarea unui produs este influențată în 
mare măsură de ambalaj. La nivel global, se consi-
deră că tranzacțiile de bunuri ambalate însumea-
ză aproximativ 99% dintre cazuri. Într-o econo-
mie de piață, cu o concurență acerbă, ambalajele 
sunt elemente de promovare a produselor prin 
grafică și etichetă. 
Importanța ambalajului este evidențiată de 
cerințele pe care acesta trebuie să le îndeplineas-
că pe parcursul circuitului străbătut de produs: 
producător - distribuitor - consumator final. Din 
punct de vedere comercial, ambalajul permite 
asigurarea în cele mai bune condiții a manevră-
rii, conservării, depozitării și transportului pro-
duselor, precum și prezentarea detaliilor legate 
de componență, utilizare și, dacă este cazul, ter-
men de valabilitate.
Metodele de ambalare trebuie să țină cont de faptul că 
ambalajul și produsul formează un sistem unitar. 
 Activitatea industrială de producție și ambalare 
este în continuă creștere și diversificare a meto-
delor de eficientizare a resurselor. Ambalarea se 
poate face pe linii semiautomate sau automate de 
mare productivitate, care pot realiza operații de 
formare și desfacere, de umplere și de închide-
re a ambalajelor. Pot exista și operații secunda-
re: imprimarea codului de produs, introducerea 
de documente diverse cu indicații legate de aces-
ta sau obiecte de reclamă, etichetare etc.; ˝toate 
aceste operații se realizează pe parcursul proce-
sului de ambalare.
În ultimii ani, siguranța produsului dar și a consuma-
torilor a devenit o cerință foarte importantă în pro-
cesul de obținere a ambalajului – s-au creat chiar și 
ambalaje inteligente, care pot bloca actul de cumpă-
rare în cazul în care condițiile de siguranță prestabi-
lite nu au fost respectate – procesul de ambalare este 
astfel într-o continuă modernizare și adaptare.

Soluții Festo pentru  
End Line Packaging în industrie
Festo oferă soluții inteligente pentru activitatea 
de ambalare, prin care componentele corect con-
figurate asigură respectarea și eficientizarea teh-
nologiei de producție. 
Fiabilitate și rezistență, igienă și siguranță, 
diferențiere și flexibilitate: acestea sunt cerințe 
standard pentru o ambalare corespunzătoare. 
Festo vă poate sprijini la fiecare pas al procesu-
lui: fie ambalare primară, secundară sau terțiară. 
În funcție de tehnologia utilizată, putem propu-

ne cea mai bună soluție de automatizare: elec-
trică, pneumatică, servo-pneumatică sau mixtă. 
Prin intermediul portofoliului de produse și a 
experienței din domeniul automatizărilor indus-
triale, cu Festo aproape orice este posibil.

Portal linear pentru aplicații pick&place 
– EXCT

Sistem de manipulare de mare viteză, cu 
funcționalitate robotizată, realizând peste 90 de 
selecții/minut, și utilizare optimă a spațiului de 
instalare:
�� Potrivit pentru mișcare orizontală și verticală, 

precum și pentru poziționare precisă;
�� Soluție standard cu alimentare de energie in-

tegrată pentru elementele de pneumatică și 
pentru senzori;
�� Vibrații reduse, care asigură o durată lungă 

de funcționare;
�� Design compact.

Soluție cu sistem mecatronic – Tripod EXPT 

Acest sistem este potrivit pentru mișcarea sar-
cinilor mici, cu cerințe ridicate de dinamică 3D. 
Beneficiați de respectarea căii de lucru cu pre-
cizie înaltă, și de o gamă largă de profile de cale 
predefinite.

Sistem de control CMCA 

Un sistem de control, gata de instalare, specific 
aplicației fiecărui client. Festo oferă sisteme de 
manipulare gata de instalare inclusiv cabinete de 
control făcute la comandă: proiectare, comandă, 
punere în funcțiune, testare și livrare conform 
cerințelor.
Pentru fiecare stadiu al procesului de ambala-
re, Festo vă poate ajuta să creșteți eficiența și 
siguranța, oferind soluții potrivite din punct de 
vedere al costurilor, cu viteză de lucru ridicată și 
acționare precisă, dar și format ușor de ajustat.

Etichetare
Prin utilizarea produselor și soluțiilor propuse, 
puteți obține toate caracteristicile cheie pentru 
eficientizarea procesului modern de etichetare: 
soluții ce asigură viteză ridicată și fiabilitate, dar 
permit ajustarea ușoară a formatului. Astfel vă 
puteți baza pe un proces de etichetare sigur.

Servomotor EMMS/E-AS cu controller CMMP 

Asigură menținerea vitezei de etichetare constantă.
Controllerul CMMP poate realiza interpolarea căi-
lor. Acesta din urmă prezintă de asemenea funcții 
de siguranță integrate pentru cuplu și oprire de 
siguranță: Safe Torque Off (STO), respectiv Safe 
Stop 1 (SS1). 

End Line Packaging –
- Procesul de ambalare perfecționat
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Ambalare paleți
Paletul deja încărcat va necesita o poziționare 
precisă și sigură, alimentarea cu folie trebuie să 
fie perfect sincronizată, astfel sunt necesare de-
plasări lungi cu rigiditate ridicată și control sen-
sibil al ambalajului. 
Cilindrul standard DSBC - pentru poziționarea 
sigură, delicată și totuși rapidă a paletului, acest 
cilindru beneficiază de sistem de amortizare cu au-
toreglare tip PPS. Este ușor de instalat, nu necesită 
reajustări și asigură amortizarea optimă. 

Axe electrice cu curea dințată sau șurub EGC, ser-
vo-motoarele și controllerele asigură mișcarea pe 
verticală a foliei, pentru finalizarea în siguranță a 
ambalării paletului. 
 

Procesul de ambalare pe linie complet automată 
utilizează diferite tehnologii, ce asigură fiecare 
pas al ambalării până la aranjarea în lăzi și pale-
tizare, eliminând activitatea costisitoare și obo-
sitoare de încărcare și așezare manuală a produ-
selor. Un alt avantaj al automatizării proceselor 
de ambalare constă în faptul că, în timpul între-
gului proces, produsul nu este atins cu mâna și, 
prin urmare, procesul este mult mai igienic, as-
pect foarte important în industria alimentară, far-
maceutică și cosmetică.

Festo vă pune la dispoziție un pachet complemen-
tar, de la o singură sursă. Axe electrice cu curea 
dințată sau șurub EGC, axe cu șurub EGC-HD cu 
ghidaj heavy-duty, axă electrică DGEA, control-
ler CPX-CEC-M1, controller CMMP, precum și un 
cabinet de control potrivit. La cerere, specialiștii 
Festo vă pot susține în acțiunea de punere în 
funcțiune, pentru a începe procesul de ambala-
re cât mai repede.

Aplicarea ambalajului 
termoretractabil
Acest pas al procesului se desfășoară cu o repeta-
bilitate ridicată, necesitând rezultate precise de 
fiecare dată: role speciale transportă cu precizie 
folia astfel încât ambalajul să se potrivească per-
fect întotdeauna.
Utilizarea valvelor proporționale VPPM asigu-
ră controlul precis și continuu al tensionării foli-
ei utilizate la ambalare. 

Modulele analog CPX-4AE-T controlează până la 
4 senzori ai terminalului electric modular CPX, cu 
un interval de control al temperaturii de la -200°C 
până la 850°C, pentru menținerea temperaturii de 
lucru în intervalul optim.

Controllerul CMMP, prezentat mai sus, realizea-
ză interpolarea căilor, controlul curbei electrice 
sau sincronizarea componentelor master-slave, 
asigurând eficientizarea procesului.

Paletizare
Această sarcină necesită procese eficiente de în-
cărcare pentru sarcini mari, cu viteză ridicată și 
accelerare dinamică, precum și control precis pen-
tru asigurarea unui nivel minim de vibrații. Festo 
vă oferă soluția perfectă care îndeplinește toate 
aceste cerințe, și suplimentar, aveți la dispoziție 
o varietate largă de grippere, potrivite pentru un 
număr ridicat de aplicații și obiecte diferite.
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Unitate de acționare  
MTR-DCI și axe electrice DMES

Facilitează schimbarea rapidă a formatului, pen-
tru diferite dimensiuni de ambalaj și înlocuiește 
nevoia de ajustare manuală.

Ridicarea cartoanelor
Caracteristicile distinctive ale soluțiilor eficiente: 
îndepărtarea în siguranță a tăvilor, poziționarea 
corectă a acestora și ridicarea cu precizie a cutii-
lor, având de asemenea și o rezistență ridicată la 
uzură, prin robustețe și durabilitate.

Generator de vid VN 

Generarea distribuită de vid pentru timpi de eva-
cuare mai mici, chiar și pentru volume ridicate 
este esențială pentru asigurarea preciziei aces-
tui pas.

Axa electrică DGEA - 

preia funcția de mișcare liniară la stația de ridicare 

Încărcarea cutiilor
Încărcare dinamică de mare precizie și ajustare 
ușoară a formatului. Pentru procesarea de am-
balaje voluminoase vă puteți baza pe soluțiile 
noastre puternice. Portalul linear pentru aplicații 
pick&place – EXCT și sistemul de control CMCA 
prezentate mai sus, sunt soluțiile ideale pentru 
acest stadiu al procesului de ambalare.
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Senzori folosiți în cadrul 
automobilului
Partea I - Senzori optici

�� As. dr. ing. Bogdan-Adrian ENACHE, Conf. dr. ing. Eugen DIACONESCU, 

�� Universitatea din Pitești

În contextul actual al crizei economice, industria auto a fost prima 
care a dat semne de revitalizare. Folosind strategii agresive de mar-
keting și diferite programe care au ca scop reducerea poluării prin 
înnoirea parcului auto, numărul de automobile produse este în conti-
nuă creștere: de la 84 de milioane estimate în anul 2013 până la 104,5 
milioane pentru anul 2019. În acest context al dezvoltării accelerate 
o direcție importantă este reprezentată de automobilul autonom. Ast-
fel unul dintre obiectivele majorității producătorilor este să introdu-
că pe piață un automobil complet autonom până în anul 2028.
Realizarea unui automobil complet autonom este strâns legată de 
dezvoltarea de noi tehnologii în domenii conexe cum ar fi: senzori și 
traductoare, componente electronice, comunicații de date, software 
etc. Dintre acestea dezvoltarea de senzori și traductoare pentru in-
dustria auto este de primă importanță.  
Motivația dotării vehiculelor cu o mare diversitate de senzori este dată 
atât de caracteristicile actuale ale traficului auto cât și de apariția unor 
concepte noi. Aglomerările de vehicule mergând în convoi cer siste-
me senzoriale și de control mai performante deoarece consecințele 
defectărilor mecanice sau electrice (de exemplu explozia unui pneu), 
în trafic, într-o “coloană” de autovehicule, pot fi catastrofale. Concep-
tul “drive-by-wire” (înlocuirea transmiterii mecanice a comenzilor 
de la șofer la dispozitivele de control prin conexiuni electronice), a 
condus la creșterea complexității senzorilor. Alte cerințe, ca redu-
cerea poluării sau nevoia de vizibilitate mai bună pe șosea, sau în 
jurul vehiculului au contribuit, de asemenea, la adăugarea unor noi 
tipuri de senzori pe vehicule.
În prezent, pentru industria auto, se produc în fiecare an, cca. 3.9 mi-
liarde de senzori așteptându-se ca numărul acestora să crească la 4,4 
miliarde în următorii ani – Fig. 1. Repartiția acestora se face în funcție 
de tipul de automobil și astfel pentru o mașină din clasa medie nu-
mărul de senzori folosiți este de 40, în timp ce pentru o mașină de 
lux numărul acestora este de cca. 2,5 ori mai mare ajungând la 100.

Fig. 1. Producţia de senzori la nivel mondial pentru industria auto

Clasificarea acestor senzori se face în funcție de localizarea lor și de 
funcțiile pe care le îndeplinesc astfel:
�� senzorii din cadrul sistemului de propulsie furnizează informații 

despre starea de funcționare a automobilului: turație, tempera-
turi, presiuni, tensiuni, curenți, emisii de noxe, nivel de combus-
tibil etc.

�� informațiile furnizate de senzorii de pe șasiu se folosesc la siste-
mele de stabilitate, evitare a coliziunilor, presiune în roți etc.
�� senzorii de pe caroserie furnizează informații sistemelor care au 

scop siguranța pasagerilor și confortul acestora: acționarea air-
bag-urilor, pornirea ștergătoarelor, pornirea farurilor etc.

O altă clasificare se poate baza pe tipul măsurandului fizic sau pe 
metoda de măsurare: 
�� în structura vehiculului se pot întâlni senzori sau traductoare de 

temperatură, presiune, debit, turație, compoziția carburantului 
sau emisiilor de gaze, accelerație, poziție, cuplu, distanțe scurte 
sau lungi, de tip radar etc. 
�� senzorii și traductoarele pot fi de asemenea capacitivi, inductivi, 

magnetici (efect Hall), piezoelectrici, optici în domeniile vizibil 
sau infraroșu, cu laser sau microunde etc.
�� o categorie specială de senzori se bazează pe procesarea și ana-

liza imaginilor captate cu videocamere.
Autorii și-au propus o trecere în revistă a mulțimii de senzori 
care echipează în prezent toate tipurile de vehicule. Datori-
tă numărului și diversității lor, prezentarea se va face în mai 
multe articole. În acest număr al revistei vor fi prezentați sen-
zorii optici.
Senzorii optici folosiți în cadrul automobilului – Fig. 2, sunt senzori 
care emit, primesc sau modulează lumina. În prezent aceștia sunt 
folosiți doar în cadrul sistemului de propulsie și în cadrul carose-
riei. În cele mai multe cazuri îndeplinesc funcții de: determinare a 
turației, determinare a cuplului, pornirea automată a ștergătoarelor, 
controlul automat al farurilor etc.

Fig. 2. Repartiţia senzorilor optici în cadrul automobilului

1. Utilizări tradiționale ale senzorilor optici
1.1 Senzorul optic de turație
Senzorul optic de turație este folosit în cadrul sistemului de aprin-
dere pentru determinarea turației arborelui cotit în vederea stabi-
lirii momentului optim de producere a scânteii. Este în esență un 
encoder optic format dintr-un LED, o fotodioda și un disc cu fante 
- Fig. 3a. Fotodioda este conectată în cadrul unui sistem de ampli-
ficare care furnizează la ieșire o tensiune de +0,8V pentru perioa-
da în care fasciculul de lumină nu ajunge la aceasta sau de +2,4V în 
cazul în care fotodioda este în dreptul unei fante. Turația n se deter-
mină folosind relația:

Nn
F

=   (1)

unde N este numărul de impulsuri dintr-o anumită perioadă de timp, 
iar F este numărul de fante de pe disc.
O altă variantă de senzor - Fig. 3b, folosește un disc cu 360 de fante 
plasate la 1° distanță între fiecare pentru determinarea turației mo-
torului și o serie de fante mai mari plasate mai aproape de arborele 
discului pentru determinarea poziției pistoanelor. Una dintre aceste 
fante este mai lată decât celelalte și ea corespunde poziției punctului 
mort superior (PMS) al pistonului din primul cilindru.
Din cauza impurităților care se strângeau în zona fotodiodei și care 
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conduceau la erori de citire, aceste tipuri de senzori au fost aban-
donate în favoarea senzorilor de tip inductiv sau Hall. În prezent 
traductoarele optice de turație se mai folosesc pe automobile DA-
EWOO Matiz și KIA.

Senzor de turaţie

Senzor de turaţie şi poziţie

Fig. 3. Senzorul optic din cadrul sistemului de aprindere

1.2 Senzor optic de cuplu
Un principiu asemănător cu cel folosit de senzorul optic de turație 
este implementat și în cadrul senzorului optic de cuplu și poziție 
unghiulară. Acest senzor este folosit în cadrul sistemului de direcție 
asistată și transmite unității centrale ECU cuplul și poziția aplicate 
de conducătorul auto volanului. Sistemul în care este utilizat acest 
senzor este compus dintr-o bară de torsiune, două discuri cu fante, 
două fotodiode și un LED - Fig. 4.

Fig. 4. Senzor optic pentru direcţie asistată

Principiul de funcționare se bazează pe captarea luminii care stră-
bate cele două discuri cu fante de către cele două fotodiode. Modifi-
carea cuplului produce si modificarea suprafețelor de suprapunere 
a discurilor și astfel și a cantității de lumină care este captată de fo-
toreceptoare. Sistemul folosește două fotoreceptoare A și B pentru a 
compensa pierderile în intensitate care apar pe durata de funcționare 
a LED-ului. Cele două foto-receptoare sunt plasate la un unghi de 90° 
între ele pe două trasee diferite de lumină astfel încât atunci când in-
tensitatea luminoasă de pe un traseu crește pe celălalt să scadă. Cu-
plul M este calculat pe baza relației:

A BM K
A B

= ⋅   (2)

unde A și B sunt semnalele de ieșire de la cele două fotodiode, iar K 
este o constantă a barei de torsiune. 
Valoarea cuplului este dată de valoarea raportului din relația 2, iar 
semnul relației determină sensul de rotire (orar sau trigonometric). 
Ținând cont că cele două trasee sunt afectate în mod egal de trecerea 
razelor de lumină se poate observa că valoarea cuplului nu depinde 
de valoarea intensității luminoase a LED-ului folosit. Acest sistem a 

fost introdus destul de recent pe piață, în anul 2010, dar gradul de 
utilizare este în continuă creștere în prezent atingând cifra de 10 
milioane de unități.
1.3 Senzor optic de ploaie
Senzorul optic de ploaie a fost dezvoltat în anii `80, dar a intrat în 
producție și folosire după anii `90. Rolul lui este să păstreze parbri-
zul curat prin acționarea ștergătoarelor în funcție de condițiile me-
teorologice și de viteza de croazieră a automobilului. Senzorul este 
proiectat să sporească confortul conducătorului auto prin adaptarea 
vitezei de acționare a ștergătoarelor de parbriz.
Elementele componente ale senzorului sunt prezentate în Fig. 5 și 
cuprind un LED, o fotodiodă și un circuit de condiționare a semna-
lului pentru a determina diferitele tipuri de ploaie.

Fig. 5. Senzor optic de ploaie

Când parbrizul este curat lumina emisă de LED este reflectată la ele-
mentul de detecție, dar când picăturile de ploaie ajung pe parbriz in-
tensitatea fasciculului luminos reflectat se modifică în funcție de di-
mensiunea și de numărul acestora.
Caracteristica senzorului în funcție de tipul de ploaie, de dimensiu-
nea picăturilor și de timpul de acționare a ștergătorului de parbriz 
este prezentată în Fig. 6. Din aceasta, se observă că zona de sensibi-
litate maximă a senzorului este pentru ploaie moderată cu dimensi-
unea picăturilor între 0,3 -2,3 mm.

Fig. 6. Caracteristica senzorului optic de ploaie

 Senzorul de ploaie se folosește doar în cazul în care poziția comuta-
torului pentru acționarea ștergătorului de parbriz se află pe treapta 
“intermitent”. Pentru această treaptă senzorul de ploaie stabilește 
perioada de pauză dintre doua acționări succesive ale ștergătorului 
care variază între 0s (funcționare continuă) și 24s.
1.4 Senzor optic pentru determinarea radiației solare și a 
crepusculului
Acest tip de senzor folosește o fotodiodă pentru detectarea căldu-
rii provenite de la soare care este sensibilă la lungimi de undă din 
spectrul infraroșu plus o fotodiodă pentru determinarea crepuscu-
lului care este sensibilă la lungimi de undă din spectrul vizibil. Cele 
două fotodiode sunt montate într-o singură capsulă care este am-
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plasată la baza parbrizului. Fotodioda sensibilă la radiația solară 
transmite date care sunt folosite de sistemul de încălzire, ventilație 
și aer condiționat pentru a păstra temperatura constantă. Fotodio-
da de crepuscul acționează un releu care pornește sau oprește sis-
temul de iluminat exterior astfel încât să asigure condițiile de vizi-
bilitate optime pentru conducătorul auto.

2. Noi utilizări ale senzorilor optici folosiți în cadrul 
automobilului
Progresele tehnologice în domeniul optoelectronicii și mai ales a fi-
brei optice au permis determinarea unor mărimi specifice funcționării 
automobilului care până acum erau imposibil sau foarte greu de eva-
luat. Dintre acestea cele mai importante sunt: determinarea stării de 
încărcare (SoC) a acumulatorului plumb-acid, determinarea nivelu-
lui de noxe și mai ales a concentrației compușilor pe bază de azot, 
determinarea momentului de producere a detonației etc.
Pentru determinarea acestor mărimi au fost proiectați și realizați o 
serie de senzori care în prezent se găsesc în faza de testare urmând 
a fi implementați în cadrul automobilului în viitorul apropiat. 
2.1 Senzor optic pentru determinarea SoC a unui  
acumulator Pb-acid
Este bine cunoscută dependența dintre densitatea electrolitului și 
SoC a acumulatorului plumb acid. Astfel pe măsură ce acumulatorul 
se descarcă (SoC scade), tensiunea de la bornele fiecărui element 
scade de la 2,12 la 1,75 V/element și densitatea electrolitului se re-
duce de la 1,28 g/cm3 la 1,12g/cm3. Această modificare a densității 
electrolitului este elementul măsurat de senzorul optic pentru de-
terminarea SoC a bateriei.
Principiul de măsură - Fig. 7a, se bazează pe modificarea indicelui de 
refracție al unui lichid o dată cu variația concentrației acestuia. 

a. Principiul de măsură

b. Construcția senzorului
Fig. 7. Senzorul optic pentru măsurarea SoC la un acumulator Pb-acid

Construcția senzorului - Fig. 7b, cuprinde două fibre optice una pe 
post de transmițător și una pe post de receptor amplasate într-un 
tub de sticlă imersat în electrolit. Lumina emisă de LED se propa-
gă prin intermediului transmițătorului până la suprafața reflectori-
zantă de la baza bateriei de unde este reflectată și captată de recep-
tor ajungând astfel la fotodiodă. Intensitatea luminoasă recepționată 
depinde de indicele de refracție al electrolitului și în urma compa-
rării cu intensitatea luminoasă transmisă se determină densitatea 
electrolitului. 

2.2 Senzor optic pentru determinarea concentrației compușilor 
pe bază de azot din gazele de eșapament
În gazele de eșapament pe lângă monoxid și dioxid de carbon se mai 
găsesc și hidrocarburi aromatice nearse și o serie întreagă de compuși 
pe baza de azot: NO, NO2, N2O etc. Acești compuși au un efect nega-
tiv asupra mediului înconjurător motiv pentru care începând cu anul 
2000 s-a început monitorizarea lor prin limitarea cantității maxime 
emise de 0,25 g/km. Normele de poluare din anii următori au redus 
această cantitate la 0,08 g/km prin EURO VI în anul 2014, prin ur-
mare se impune creșterea preciziei de măsurare a lor.
Un astfel de senzor pentru determinarea concentrației compușilor pe 
bază de azot din cadrul gazelor de eșapament se bazează pe principiul 
spectroscopiei în infraroșu. Astfel, în zona spectrului electromagnetic 
între 2 - 14 µm majoritatea speciilor de molecule prezintă o semnătu-
ră spectrală unică.  Acest senzor folosește un laser care emite cuante 
de lumină cu lungimea de undă de 5,3 µm și durata de 42 ns în colec-
torul de evacuare. Această lumină este apoi captată de o lentilă aco-
perită cu ZnSe și care are distanța focală de 2,54 cm. Diferența dintre 
pulsurile de lumină emise și cele captate corespunde concentrației 
compușilor pe bază de azot din gazul de eșapament.
2.3 Senzor optic pentru determinarea momentului de producere 
a detonației
Acest senzor se folosește în cadrul sistemului de aprindere și are rolul 
de a determina apariția rateurilor la declanșarea scânteii. Senzorul 
folosește o fibră optică rezistentă la temperaturi înalte - Fig. 8, care 
este montată în camera de ardere și care transmite lumina produsă 
în urma detonației la un fotoreceptor. Fotoreceptorul emite un sem-
nal proporțional cu cantitatea de lumină din camera de ardere.

Fig. 8. Senzor optic pentru determinarea momentului de detonaţie

3. Perspectivele senzorilor optici 
În prezent numărul de senzori optici este relativ redus în cadrul au-
tomobilului, îndeplinind funcții legate de confortul conducătorului 
auto și al pasagerilor. Dar o dată cu dezvoltările tehnologice din do-
meniul optoelectronicii aria de folosire al acestor senzori se poate 
extinde acoperind zone din cadrul sistemului de aprindere, sistemu-
lui de alimentare cu energie electrică, sistemului de siguranță. 
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SEL-735 este un terminal numeric care com-
bină funcțiile de analizor de calitate al energi-
ei cu funcțiile excepționale ale unui contor cu 
clasa de precizie 0.2S. Prin folosirea protocoa-
lelor de comunicație avansate, SEL-735 trans-
mite în timp real informații critice și înregis-
trări de evenimente la nivel superior (SCADA, 
sisteme de telegestiune). SEL-735 este conto-
rul potrivit atât pentru mediul industrial cât și 
în stațiile de transformare și  în centrale. 

Capabilități ale analizorului de calitate
Conform standardului IEC 61000-4-30, SEL 
– 735 măsoară și înregistrează:
�� Curenți, tensiuni, puteri, energii, armonici 

(până la gradul 63) și interarmonici, flick-
er-e și dezechilibre în rețea, 
�� 4 intervale de timp pentru agregarea da-

telor măsurate, de 200 ms , 3 secunde, 10 
și 120 de minute,
�� Evenimente de tip COMTRADE, 
�� THD, factori de tip K și factori de vârf până 

la armonica de gradul 63,
�� Evoluția  profilelor de sarcină cu rezoluție 

de 3 secunde.
Împreună cu pachetul software oferit gratu-
it,  ACSELERATOR QuickSet® SEL-5030, SEL 
-735 generează grafice  ale înregistrărilor pa-
rametrilor de sistem. 

Raport profil sarcină

Raport goluri de tensiune

Raport timp utilizare

Verificare montaj corect în circuitele de curent 
şi tensiune

Funcții superioare de contorizare 
pentru stații centrale și consumatori 
industriali
SEL – 735 este prevăzut cu funcții de 
contorizare: 
�� Clasă de precizie 0.2S, 
�� Măsurare în cele 4 cadrane,
�� Înregistrări multiple de profile de sarcină,
�� Timpi de utilizare, înregistrarea energi-

ei cerută/consumată pentru intervale de 
timp configurabile,
�� Compensarea prin calcul a pierderilor în 

transformatoare și linii.

Acurateţea de măsurare

Integrarea în sisteme de comunicații 
superioare (SCADA, sisteme de 
telegestiune)
Pentru o integrare facilă în sistemele superi-
oare SEL – 735 este prevăzut cu următoarele 
funcții de securitate și comunicații:
�� Parole pentru fiecare nivel de acces,
�� Funcții de configurare a securității portu-

rilor de comunicații,
�� Porturi Ethernet pe infrastructură de 

cupru sau fibră optică,
�� Protocoale de comunicații de tip IEC 

61850, DNP3, Modbus,
�� Compatibililate cu MV-90 folosind interfață 

serial modem sau Ethernet.

SEL – 735: Monitorizarea rețelei în timp 
real folosind sincrofazori
Unele dintre cele mai noi funcții oferite stan-
dard de analizorul de calitate a energiei elec-
trice și contorul digital SEL – 735 sunt monito-
rizarea și furnizarea de informații în timp real 
cu privire la starea rețelei folosind sincrofazo-
rii conform standardului IEEE C37.118-2011. 
Această nouă funcție permite monitorizarea 
în timp real a sistemului energetic national 
(SEN) și a parametrilor care pot duce la even-
tuale avarii, permițând luarea deciziilor pen-
tru evitarea unor defecte majore în sistem. 

Tensiune de referinţă în algoritmul 
sincrofazorilor

PMU instalate în diferite locaţii

Folosit ca PMU (Phasor Measurement Unit), 
contorul SEL – 735 transmite următoarele 
date de sincrofazori: frecvență, unghi de fază, 
valori ale curentului și tensiunii de secvență 
directă, 4 valori analogice configurabile și 14 
variabile digitale. Echipamentul publică și 
transmite date definite conform standardului 
IEEE C37.118.2 care permite concentratoare-
lor de tip PMU să colecteze date eficient. 
Folosirea acestui analizor este, alături de alte 
relee comercializate de EnergoBit, una din-
tre soluțiile prin care compania poate asigu-
ra o eficiență crescută în operarea rețelelor 
energetice. 
Oferind măsurători de mare precizie în timp 
real și funcții noi, analizorul SEL - 735 este ideal 
atât pentru companiile din segmentul industrial, 
cu un consum semnificativ de energie electrică, 
cât și pentru operatorii rețelelor de transport 
și distribuție a energiei. Acesta poate fi ușor in-
tegrat în orice tip de rețea, fiind compatibil cu 
orice sistem de comunicații specific, prin pro-
tocoalele IEC61850, DNP3, Modbus. 

SEL-735 – analizor de calitate şi contor
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Parteneriate de succes pentru o mai bună 
dezvoltare a abilităţilor practice ale studenţilor şi 
integrarea pe piaţa muncii 

�� Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRAŞAN, Prof. dr. ing. Sergiu Stelian ILIESCU, 

�� Prof. dr. ing. Dorin CÂRSTOIU S.l. dr.ing. Nicoleta ARGHIRA, 

�� S.l. dr.ing. Iulia STAMATESCU, S.l. dr. ing. Grigore STAMATESCU, 

�� As.dr.ing. Vasile CALOFIR, S.l. dr. ing. Nicoleta IGNAT

�� Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Automatică şi 

�� Calculatoare, Departamentul de Automatică şiInformatică Industrială, 

�� Laboratorul de Sisteme Informatice Industriale (http://www.shiva.pub.ro/)

Practica profesională a devenit o necesitate în mediul universitar, 
în condiţiile în care cea mai mare provocare pentru instituţiile de 
învăţământ superior din zilele noastre a devenit aceea de a asigura 
compatibilitatea dintre oferta de studii şi cerinţele unui mediu pro-
fesional tot mai competitiv. Dincolo de a oferi un răspuns plauzibil 
la tipica întrebare „Ce devii după ce termini facultatea?”, Universi-
tatea trebuie să îşi concentreze eforturile în direcţia stabilirii acelor 
demersuri care îi vor asigura credibilitate şi siguranţă tânărului ab-
solvent, care, de prea multe ori, se vede abandonat pe o piaţă a mun-
cii agresivă şi uneori suprasaturată. Doar aşa Universitatea dobân-
deşte autoritatea necesară pentru a le asigura propriilor absolvenţi 
şanse reale de a ocupa un loc de muncă potrivit calificărilor proprii, 
fără a fi necesare stagii costisitoare şi descurajante de respecializa-
re după o absolvire solicitantă.
În acest context, parteneriatul Universităţi-Studenţi-Companii este ne-
cesar pentru o mai bună dezvoltare a abilităţilor practice ale studenţilor 
în vederea unei integrării rapide pe piaţa muncii. Strânsa colaborare 
dintre universităţi şi mediul economic poate ajuta la corelarea progra-
mei de studiu cu cerinţele pieţii muncii şi la realizarea unei îmbinări 
de succes a pregătirii teoretice cu cea practică pentru a creşte şansele 
absolvenţilor de a fi angajaţi în domeniul tehnic de specialitate urmat 
precum şi de a oferi şansa companiilor de a avea angajaţi bine pregătiţi 
în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea.
Astfel, proiectul “Din Scoala HaI să ne orientăm şi pregătim pentru o 
Viaţă Activă (SHIVA)”, cofinanţat din Fonduri Social Europene, derulat 
în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB), Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare, a urmărit dezvoltarea competenţelor şi 
abilităţilor practice ale studenţilor, necesare viitorului loc de muncă, 
prin intermediul stagiilor de pregătire practică din domeniile “Ingi-
neria Sistemelor” şi “Știinţe inginereşti Aplicate” precum şi consilie-
rea, orientarea profesională de către personal specializat, astfel încât 
studenţii să îşi poată contura mai bine un profil de carieră viitor ţi-
nând cont de motivaţia, aspiraţiile şi abilităţile individuale. Cele două 
obiective urmăresc: conştientizarea studenţilor asupra importanţei 
pregătirii practice, în special a stagiului de practică şi schimbarea 
conceptului de practică tradiţionala prin dezvoltarea unor colabo-
rări pro-active între mediul universitar şi economia reală. 
Nu a fost neglijată nici posibilitatea de a dezvolta un profil de cerce-
tare al absolventului, proiectul fiind dezvoltat de către UPB în cola-

borare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică 
şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH).
Site-ul proiectului prezintă informaţii detaliate atât despre obiecti-
vele şi partenerii din proiect, dar şi despre activităţile curente şi re-
zultatele acestora (http://shiva.pub.ro/ProiectSHIVA/ ). Până în pre-
zent au fost dezvoltate o serie de 42 de parteneriate cu firme care 
doresc să ofere stagii de practică, fiind disponibile peste 260 de lo-
curi în cadrul companiilor de prestigiu (figura 1), cu experienţă re-
levantă în domeniul automaticii şi informaticii aplicate. Tematica 
specifică şi numărul de locuri de practică propuse de către firmele 
partenere sunt disponibile pe site-ul proiectului.

Fig 1. Companii partenere care au oferit stagii de practică prin proiectul SHIVA

De menţionat că prin acest proiect s-a continuat colaborarea pe care 
colectivul nostru a avut-o de mai mult timp cu Asociaţia pentru Au-
tomatizări şi Instrumentaţie din România (AAIR), entitate care ne-a 
semnalat necesitatea unei activităţi susţinute de practică pentru 
studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, fapt observat şi de 
echipa noastră. Astfel a existat o consultare permanentă cu AAIR (fi-
gura 2), cu Preşedintele Asociaţiei, domnul dr.ing. Horia Moţit, asu-
pra aspectelor care pot conduce la o practică reuşită a studenţilor 
în cadrul firmelor de automatică şi informatică industrială, domnul 
Preşedinte contribuind la încheierea de parteneriate în cadrul pro-
iectului cu firme membre ale asociaţiei AAIR.

Fig.2. Conferinţa de deschidere a proiectului

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară nr.2 „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Din Scoala Hai să ne orientăm şi pregătim pentru o Viaţă Activă (SHIVA)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/134386
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Stagiile de practică au presupus: sesiuni de training în cadrul firme-
lor pe echipamente reale şi în mediu industrial, proiectare, dezvolta-
re de soluţii tehnice şi testare pe echipamente precum si experienţă 
de lucru în echipă şi independent.
Pentru selecţia studenţilor, au fost recreate condiţiile de recrutare de 
pe piaţă precum: interacţiunea cerere-ofertă (conferinţa intermedi-
ară, care a pus faţă în faţă cererea şi oferta, studenţii şi firmele par-
tenere ce ofereau un stagiu de practică în cadrul companiei, Figura 
3), formularea de opţiuni ale studenţilor, prezentarea competenţelor 
şi aptitudinilor acestora, selecţia preliminară, interviul şi decizia fi-
nală. S-a observat ca majoritatea firmelor preferă încadrarea unui 
număr rezonabil de participanţi la practică de maxim 4 studenţi 
însă există şi firme care au capacitatea de a încadra între 5 şi 20 de 
studenţi (Figura 4).

Fig 3. Conferinta intermediara

Fig 4. Distribuţia numărului de studenţi acceptaţi în pratică de către firme

În cadrul proiectului au fost consiliaţi 396 de studenţi dintre care 
178 şi-au desfăşurat stagiul de practica prin proiectul SHIVA. Acti-
vitatea de consiliere şi orientare profesională a presupus: sesiuni de 
consiliere de grup, consiliere directa personalizata, consiliere on-li-
ne, elaborare rapoarte de feedback, organizarea de vizite de studiu 
şi excursii tematice pentru studenţi ca suport pentru serviciile de 
consiliere şi orientare profesionala.
Au fost organizate pentru grupuri de 10-20 de studenţi, sub suprave-
gherea cadrelor didactice, trei vizite de studiu (Electrotel Alexandria, 
Syscom Dudu şi Centrul Renault de la Titu) şi două excursii tematice 
(Autocamioane Roman Brasov, OMV-Petrom CCPP Brazi si Rompe-
trol Rafinare Constanta – Platforma Petrom, Oil Terminal, Centrala 
Nucleara Cernavoda). Vizitele de studiu au urmărit vizitarea unei in-
treprinderi/institut/organizatie – un potential loc de munca sau or-
ganizator de stagiu de practica, şi au inclus o prezentare a activităţii 
companiei, atat din punct de vedere tehnic dar şi ca organizare. Ex-

cursiile tematice (Figura 5) s-au desfăşurat pe parcursul mai multor 
zile şi au inclus vizitarea mai multor întreprinderi complexe de tip 
fabrică, centrală sau alte organizaţii în care studenţii pot vizualiza 
diverse tipuri de automatizări, moduri de implementare a informa-
ticii industriale, aplicaţii ale ingineriei în diverse domenii

Fig 5. Excusii tematice (sus - OMV-Petrom CCPP Brazi; jos - CNE Cernavodă)

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au reprezentat o situaţie 
de tip „win-win” pentru toate cele trei entităţi implicate în proces 
(studenţi, firme şi universitate). Astfel, printre beneficiile de care se 
bucură studenţii participanţi se numără: consilierea şi orientarea pro-
fesională de către personal specializat, pentru a contura un profil viitor 
de cariera ţinând cont de interesele, valorile şi abilităţile individuale; 
îmbunătăţirea aptitudinilor practice ale studenţilor precum şi a mun-
cii în echipă; obţinerea unei experienţe profesionale de 3 luni, ce con-
stituie o experienţă utilă în CV şi o mai bună inserţie a studenţilor pe 
piaţa muncii, eventual chiar la agentul economic unde au desfăşurat 
stagiul de practică. Printre beneficiile de care se bucura firmele parte-
nere putem enunţa: un posibil angajat bine format la terminarea stu-
diilor; deschiderea sau îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu uni-
versitatea precum şi promovarea produselor şi tehnologiilor firmei 
prin intermediul viitorilor ingineri. Universitatea câştiga o corelare a 
programei de studiu cu cerinţele pieţii muncii; îmbinarea pregătirii 
teoretice cu cea practică pentru a creşte şansele de integrare rapidă 
a absolvenţilor pe piaţa muncii precum şi îmbunătăţirea colaborării 
dintre universităţi şi mediul economic.
Prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenţilor, aceştia 
şi-au mărit capacitatea de a învăţa şi inova în acelaşi timp, existând 
un context prielnic atât pentru firmele din domeniul tehnic cât şi 
pentru mediul academic.
Acest proiect a fost şi un bun prilej de a consolida în mentalul 
studenţilor automatişti importanţa şi larga aplicabilitate a ingine-
riei în automatică, fapt subliniat şi de reprezentanţii firmelor parte-
nere la conferinţa de închidere a proiectului.
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1.Generalităţi
În ultima perioadă, traseul de montaj al con-
ductelor (montate subteran sau aerian) pen-
tru transport gaze naturale devine extrem 
de îngust, datorită unor limitări cum ar fi : 
construcţii industriale sau particulare, lipsa 
acordului proprietarilor, existenţa unor liniii 
electrice prezenţa altor conducte .
Se pune astfel problema amplasării conducte-
lor, în unele situaţii, pe trasee comune cu li-
niile electrice aeriene. Distanţa de amplasare 
a conductelor subterane faţă de LEA,care în 
condiţiile normativelor existente este posibi-
lă a fi de 2 m faţă de fundaţia unui stâlp LEA 
sau de cea mai apropiată priză de pământa-
re indiferent de tensiunea LEA, face ca aces-
tea să fie influenţate de inducţia LEA, în sens 
negativ, astfel încât potenţialul de protecţie 
catodică EIR free se deplasează spre zone în 
care conducta nu mai este protejată catodic 
contra coroziunii. Curenţii induşi de LEA în 
conducte se numesc în literatura de speciali-
tate şi curenţi de dispersie alternativi. 
Interesant este faptul că vor fi influenţate pu-
ternic negativ, conductele cu izolaţii (ne re-
ferim aici la învelişul izolant faţă de acţiunea 
factorilor de mediu) de calitate superioară 
, încadrate din punct de vedere calitativ ca 
fiind izolaţii bune şi foarte bune. Lipsa pori-
lor în aceste izolaţii presupune lipsa contac-
telor cu solul a părţilor metalice a conduc-
telor . Inducţia apărută în astfel de conducte 
(datorită funcţionării LEA la diferite nivele 
de curenţi), nedrenată către sol , poate pro-
duce spike-uri de 5 – 6 V, extrem de probl-
matice din punct de vedere al izolaţiilor apli-
cate pe conductă. Coroziunea unei conducte 
subterane sub curenţii induşi este tratată în 
multe lucrări de specialitate parte din studii 
fiind concretizate în cerinţele din standar-
dul EN 15280[5].Mecanismul de coroziune 
al conductelor metalice sub curent alterna-
tiv este descris de altfel suficient de clar în 
acest standard.
Conductele de transport gaze naturale sunt 

protejate pasiv prin izolaţii şi activ prin staţii 
de protecţie catodică. Printr-o staţie de pro-
tecţie catodică se injectează un curent în 
conductă ce urmează a fi protejată. Curen-
tul circulă prin sol de la priza anodică spre 
conductă şi pătrunde în conductă prin locu-
rile în care izolaţia este deteriorată. Curen-
tul intrat în conductă produce o negativare. 
Dacă negativarea este suficientă, astfel încât 
potenţialul EIR free măsurat în orice punct al 
conductei este cuprins între -850 mV şi -1100 
mV (potenţial măsurat între conductă şi un 
electrod de Cu/CuSO4) conducta este consi-
derată a fi protejată catodic , riscul coroziu-
nii fiind minim chiar în condiţiile în care izo-
laţia conductei este deteriorată. Dacă peste 
acest potenţial se suprapune o tensiune al-
ternativă (indusă sau de altă natură) în con-
ductă apar curenţi de dispersie alternativi ce 
poate produce coroziune.
Probabilitatea coroziunii datorită curenţilor 
de dispersie alternativi poate fi estimată luând 
în considerare diferiţi factori care se utilizea-
ză în general în conjuncţie, cum ar fi: 
�� tensiunea alternativă indusă în conductă
�� potenţialul OFF conductă-sol 
�� densitatea curentului alternativ
�� potenţialul ON 
�� raportul curentului a.c/d.c. 
�� caracteristicile solului: rezistivitate, pH e.t.c.

2. Dispozitiv de drenare a curenţilor 
de dispersie
Pentru utilizarea tensiunii induse de liniile 
electrice în conductele de transport a fost re-
alizat şi testat un dispozitiv care cuplat între 
conductă şi o priză de pământare poate limita 
efectele corozive ale tensiunii alternative şi 
suplimentar utilizează tensiunea indusă pen-
tru protecţia catodică a conductei. 
Dispozitivul în execuţie finală a fost testat 
de autor şi de o echipă de ingineri din ca-
drul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş pe o 
serie de conducte ale S.N.T.G.N. Transgaz 
S.A. Mediaş. 

3. Demonstrarea eficacităţii 
dispozitivului
În momentul iniţial al execuţiei măsurăto-
rilor situaţia existentă la faţa locului a fost 
următoarea:
�� conductele măsurate sunt pozate subte-

ran la o distanţă de 70 m şi respectiv de 
135 m faţă de mijlocul LEA 400 kV şi au 
ani de punere în funcţiune diferiţi;
�� potenţialele EON măsurate între conduc-

tă şi electrodul de referinţă CuCuSO4 în 
momentul iniţial al execuţiei măsurători-
lor, cu osciloscopul catodic, sunt prezen-
tate în Fig.1 şi respectiv Fig. 2;
�� rezistivitatea solului a fost de 44,4 Ωm.

Fig.1 Conductă amplasată la 135 m de linia 
electrică

Fig.2 Conductă amplasată la 70 m de linia 
electrică

Se observă din formele de undă de mai sus 
prezenţa unor curenţi de dispersie de ampli-
tudini mari pe purtătoarea de 50 Hz( frec-
venţă care provine de la linia electrică aeri-
ană de 400 kV din zonă)
Montarea unui dispozitiv denumit DDCD 2 
între conducte şi o priză de pământ demon-
strează funcţionarea dispozitivului chiar pe 
o priză de pământare cu rezistenţa de dis-
persie de 4 Ω .Astfel după montarea dispo-
zitivului de drenaj semnalul pe conducta din 

Utilizarea curenților de dispersie pentru 
protecția catodică a conductelor de 
transport gaze naturale 
�� Dr. ing. Liviu ANCĂȘ
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Fig.1 devine cel din Fig,3 şi cel din Fig.2 de-
vine cel din Fig.4.

Fig.3

Fig.4

Se constată o scădere în ambele situaţii a 
potenţialului Vrms şi o creştere a potenţialului 
de protecţie în curent continuu.
Rezultate mult mai spectaculoase se obţin la 
scăderea rezistenţei de dispersie a prizelor de 
pământare la care sunt cuplate dispozitivele 
de drenaj ale curenţilor de dispersie.

4.Simulări de funcţionare a DDCD2
Modelarea funcţionării dispozitivului este 
prezentată Fig. 5 .Schema prezintă exact com-
portarea on site a DDCD2.

Fig.5

Comportarea la diferite frecvenţe posibile 
(ce a fost executată cu programul ORCAD) a 
fi induse în conducte produse de curenţi de 
dispersie este prezentată în Fig.6 . Fig. 6
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Frecvenţele sunt în ordine : 50 Hz, 725 Hz, 
5 kHz, 50 kHz. Simularea s-a făcut pentru 
rezistenţe de dispersie ale prizelor de pă-
mânt de 2 Ω. Din analiza figurilor se obser-
vă funcţionarea corespunzătoare a DDCD 2 
la toate frecvenţele testate. 
Culoarea vişinie a graficelor reprezintă frecven-
ţa iniţială iar culoarea verde reprezintă semna-
lul după montarea DDCD 2 conform Fig.6.

5. Concluzii:
1. Au fost executate măsurări privind com-

portarea dispozitivului DDCD 2 pe con-
ductele de transport şi a fost pus in 
evidenţă faptul că influenţa curenţilor 
de dispersie generaţi de inducţia liniilor 
electrice aeriene este prezentă în con-
ductele îngropate. 

2. A fost simulată funcţionarea DDCD 2 în la-
borator prin utilizarea de programe spe-
cializate ,rezultând o funcţionare cores-
punzătoare a acestuia.

3. Dispozitivul studiat DDCD2, are avanta-
jul că din sinusoida indusă în conductă 
face posibil drenarea spre sol numai a 
alternantei pozitive dăunătoare protec-
ţiei catodice. Dispozitivul studiat limitea-
ză „superior” alternanţa negativă. Prac-
tic alternanta negativă (parte din ea care 
nu este limitata de dispozitiv) a semna-
lului sinusoidal se suprapune peste sem-
nalul generat de staţia de protecţie ca-
todica (semnal de protecţie catodica) al 
conductei producând un efect de prote-
jare catodica a conductei.

4. Dispozitivele de drenaj testate au o efici-
enta certă bine pusa in valoare. S-au ob-
ţinut practic pe prize de pământ cu re-
zistenta de dispersie de aproximativ 3 
ohmi o creştere a potenţialului conduc-
ta sol de peste 200 mV (chiar 500 mV) în 
orice punct al conductei măsurate ,creşte-
re absolut semnificativă. Aceste creşteri 
trebuie privite ca negativări de potenţi-
al necesare protecţiei catodice.

5. Dacă priza de pământare are rezistente 
de dispersie sub mai mici 3 ohmi se poate 
afirma ca numai utilizând aceste dispo-
zitive se poate proteja catodic o conduc-
tă în apropierea liniilor electrice aerie-
ne cu tensiuni mai mari sau egale cu 20 
kV. Priza de pământare trebuie ampla-
sată la maxim 5 m de conductă pentru ca 
dispozitivul să fie eficient 

6. Dispozitivele mai prezintă avantajul că 
practic nu mai trebuie păstrată o distan-

ţă minimă de protecţie între LEA şi con-
ductele îngropate .

7. Este suficientă montarea unui dispozitiv 
de drenaj a curenţilor de dispersie la 2 km 
unul de altul în cazul în care există para-
lelisme cu LEA având tensiunea mai mare 
de 20 KV. Este indicată utilizarea dispozi-
tivelor la paralelisme ale conductei cu LEA 
20 kV aflate la distanţe mai mici de 30 m 
sau 100m pentru paralelisme cu alte LEA 
cu tensiunea mai mare de 20 kV. 

8. Din datele pe care le avem, modul prezen-
tat de utilizare a curenţilor induşi de lini-
ile electrice aeriene pentru protecţia ca-
todică a conductelor metalice izolate are 
caracter de pionierat în domeniu.

9. Avantajele acestui dispozitiv sunt clar 
evidenţiate prin: 

• simplitatea instalării ;
• costuri reduse de instalare;
• utilizarea tensiunii induse în conductă 

ca sursă de tensiune pentru funcţionarea 
dispozitivului;

• limitarea spike-urilor de tensiune indu-
să la valori care nu compromit izolaţia 
conductei;

• protejarea catodică a conductelor în apro-
pierea liniilor electrice fără a fi necesa-
ră instalarea unor staţii de protecţie ca-
todică suplimentare.
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