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Ecograph T RSG35
Universal Data Manager
Înregistrează, vizualizează și monitorizează

Ÿ Multifuncțional:

Construcție modulară cu până la 

12 intrări universale analogice

Ÿ Integrabil în sistem:

Datorită interfețelor uzuale 

(Ethernet și USB) și a 

protocoalelor de comunicație 

(Modbus TCP/RTU)

Ÿ Inteligent:

Notificare automată prin e-mail la 

depășirea limitelor stabilite și a 

alarmelor

Ÿ Simplu:

Operare intuitivă și server web 

integrat pentru punere în 

funcțiune rapidă

Ÿ Sigur:

Arhivarea datelor într-o memorie 

internă și adițional pe o memorie 

externă (card SD)

Ÿ Optimizat:

So� gratuit Field Data Manager 

(FDM) pentru operarea, stocarea 

și vizualizarea datelor în condiții 

de siguranță. 
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Cilindri standard cu amortizare autoreglabilă
Mereu cu reglare perfectă, chiar în condițiile modi�cării de sarcină sau viteză. 
Amortizare pneumatică cu autoreglare la poziția de capăt face ca instalarea 
să �e mult mai rapidă și reduce considerabil timpii morți ai mașinii. 
În plus, sporește productivitatea.

Scanați codul QR 
și veți avea în permanență
la dispoziție cele mai noi informații 
cu FESTO Automation app.

Doriti reducerea costurilor?    
Preferati o solutie sigura?
Avem exact raspunsul necesar.
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3) Roboţi:
Compania Yaskawa, prin divizia sa de 
roboţi Motoman, este cel mai mare pro-
ducător de roboţi la nivel global (cca. 20 
000 roboti/an).

Enumerăm mai jos câteva tipuri de aplicaţii 
ale roboţilor produşi de către Yaskawa:
- sudura cu arc;
- asamblare;
- tăiere;
- procesare;
- tehnologia injecţiei;
- înlăturare surplus material;
- împachetare;
- vopsire;
- paletisare;
- reparaţii paleti;
- “pick and place”;
- sudură în puncte.

Controlerele roboţilor sunt echipamente 
performate, capabile să asigure 
sinconizarea de până la 72 axe.

Mai multe detalii puteţi găsi la
http://www.motoman.com

Noul automat programabil din seria SLIO impune 
noi standarde. Cu ajutorul acestui PLC vă puteţi 
configura exact configuraţia hardware de care aveţi 
nevoie! Vă puteţi reduce în acelaşi timp costurile 
derivate din necesarul de piese de rezervă aflate pe 
stoc. Dacă până acum a trebuit sa apelaţi la multe 
tipuri de PLC-uri, vă putem oferi o variantă uşoară 
pentru realizarea unei configuraţii flexibile prin 
folosirea unui minim de componente.

Vă puteţi selecta PLC-ul SLIO din cele 2 versiuni 
hardware disponibile (cu sau fără Profinet Master) 
pentru a fi capabili să creaţi 24 de configuraţii hard-
ware, cu simplul ajutor al unui card de memorie:
1)  alegerea CPU-ului (014 sau 015);
2)  alegerea necesarului de memorie (0, 64, 128 sau 

256KB);
3)  alegerea unui alt Fieldbus suplimentar (MPI, 

Profibus Slave sau Master, dupa cum se poate 
vedea mai jos):

Procedura de configurare a memoriei şi a Field-
busului suplimentar se realizeaza simplu, cu ajutorul 
cardului de memorie VSC (VIPASetCard).

Modalitatea de configurare poate fi realizată şi 
online, la adresa: http://www.sliocpu.com/

Principalele caractersitici ale PLC-urile din gama 
SLIO:
-  interfaţa X1 (always integrated): PG/OP 

channel; 
-  interfaţa X2 (always integrated): RS485 (isolated): 

USS Master, ASCII, ETX/STX, 3964R, Modbus 
Master sau Slave (switchable);

-  interfaţa X3: RS 485 (isolated): MPI (always), 
Profibus Master or Slave (optional); 

- interfaţa X4: Profinet Master (CPU 015);
-  work memory: 64KB (256KB CPU 015);
-  bus rapid de date (48MB/s);
-  o gama de module I/O variate, inclusiv module ETS 

(Edge Time Stamp, cu ajutorul cărora se pot realiza 
sinconizari cu precizia de +/1 microsecunda);
Preţul de bază porneşte de la 395.00 € (pentru 

CPU 014). Pentru a veni în sprijinul clienţilor, VIPA 
GmbH a realizat un program “try and buy”: astfel, 
începând de la 1 Decembrie 2013, pentru aproxi-
mativ 60 zile, cei interesaţi pot ajunge în posesia 
unui CPU şi al unui card VSC (perioada maxima de 
5 zile, stoc limitat) pentru a putea testa noul CPU 
SLIO, în tehnologie Speed7.

Vom continua în numărul următor prezentarea 
primului CPU din seria S7 cu port de EtherCAT 
Master.

Noul PLC de la VIPA: SLIO CPU

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

www.assembla.ro
info@assembla.ro

(continuarea din numărul trecut):
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1. Introducere
Protocoalele de comunicație ale primelor 
sisteme SCADA s-au dezvoltat ca protocoale 
proprietare, ele fiind create de producători ca 
părți ale acestor sisteme, pentru a răspunde 
propriilor nevoi. În timp, acest aspect a de-
venit un puternic dezavantaj, împiedicând 
dezvoltarea sistemelor SCADA prin adăugarea 
componentelor produse de terți, datorită ina-
daptării prin lipsa standardizării. De asemenea, 
producătorii de sisteme SCADA au descoperit 
că existența unor standarde deschise ar  aduce 
multe beneficii. În consecință, producătorii 
de sisteme SCADA au convenit asupra unor 
standarde deschise.
Beneficii pe termen scurt ale standarde 
deschise

 ¾ Interoperabilitate între echipamentele 
diferiților producători. Achiziția de com-
ponente ale sistemului SCADA de la diferiți 
furnizori devine posibilă, echipamentele 
fiind compatibile și comunicând imediat 
între ele, iar costurile de integrare se 
elimină.

 ¾ Reducerea diversității de protocoale care 
trebuie integrate.

 ¾ Reducerea timpului cu testarea, maintenanța 
și învățarea.

 ¾ Reducerea costurilor software.
 ¾ Timpi mai scurți de procurare și insta-

lare.
 ¾ Îmbunătățirea documentării.
 ¾ Asigurarea dovedirii caracteristicilor de 

conformitate prin testare.
Beneficii pe termen lung ale standardelor 
deschise

 ¾  Extinderea ușoară a sistemului.
 ¾  Viața lungă a produsului.
 ¾  Mai multă valoare adăugată produselor 

de către vânzător.
 ¾  Adaptarea rapidă la noi tehnologii.
 ¾  Ieftinirea operării de bază.

2. Dezvoltarea standardelor 
SCADA
Scurtă istorie. La sfârșitul anilor 1980 și la 
începutul anilor 1990, a apărut protocolul de 
comunicație bazat pe modelul ISO denumit OSI 
(Open System Interconection) cu 7 straturi. O 
variantă simplificată a acestui model, având 
numai 3 straturi, a fost propusă de IEC ca 

model de bază pentru comunicațiile SCADA, 
cu denumirea Enhanced Performance Archi-
tecture (EPA).
Modelul EPA a devenit în 1990 baza sistemelor 
de transmisie de date IEC 870 la Telecontrol 
Equipement and Systems (1990-1993). Una din 
comonentele sale, IEC 870-5 a definit princi-
palele formate ale protocolului de transmisie 
denumite FTP1.1, FTP1.2, FT2 și FT3.
Standardul DNP3 este o derivație a protocolului 
IEC 870-5 care utilizează formatul FT3, unul 
din cele 4 formate specificate de IEC 870-5 
(figura 1).
Protocoalele DNP3 și IEC 870-5 au cea mai 
mare răspândire dintre toate protocoalele în 
aplicațiile SCADA, specializându-se astfel:

 ¾ Protocolul IEC 870-5-101 este mai întâlnit 
în Europa, fiind specializat pentru aplicațiile 
din domeniul electric.

 ¾ Protocolul DNP3 este mai întâlnit în Ame-
rica de Nord și de Sud, Asia, Australia, 
Africa de Sud, fiind specializat pentru 
domeniile electric, petrol și gaze, rețele 
de apă (inclusiv tratarea apelor reziduale), 
securitate etc.

Fig. 1 Principalele protocoale SCADA

 3. Protocolul DNP3
Protocolul DNP3 a fost proiectat special pen-
tru aplicații SCADA. A fost conceput pentru 
transmiterea de pachete mici de date în mod 
sigur, mesajele ajungând la destinație în mod 
determinist. Din acest punct de vedere diferă 
de protocoale gen FTP care pot transmite 
fișiere foarte mari, dar într-un mod neagreat 
în SCADA.
3.1 Caracteristici ale DNP3
DNP3 are multe caracteristici care conferă 
flexibilitate și securitate:

 ¾  Permite înregistrarea mesajelor marcate 
în timp și secvențelor de evenimente. 

 ¾  Divide mesajele în mai multe cadre pentru 
a asigura controlul optim al erorilor și 

secvențe rapide de comunicație.
 ¾  Permite topologii peer-to-peer și de ase-

menea master-slave.
 ¾  Permite topologii cu multiple mastere.
 ¾  Acceptă obiecte definite de utilizator.
 ¾  Asigură raportarea evenimentelor 

(excepțiilor) fără interogare din partea 
masterului.

 ¾  Asigură schimburi de date cu numai răs-
punsuri.

 ¾  Permite difuzarea mesajelor.
 ¾  Asigură transferul securizat al fișierelor.
 ¾  Permite adresarea pe o singură linie a peste 

65000 de dispozitive.
 ¾  Asigură sincronizarea în timp și marcarea 

evenimentelor în domeniul timp.
 ¾  Oferă confirmare pentru straturile data-

link și aplicație.

Topologiile de sistem ale protocolului DNP3
Configurațiile de rețea în care pot fi întâlnite 
stațiile SCADA sunt: master-slave (figura 2), 
multidrop (figura 3), ierarhie (figura 4) și 
master multiplu (figura 5).

Fig. 2 Master-slave 

Fig. 3 Multidrop 

Fig. 4 Ierarhie

Fig. 5 Master multiplu

Modelul de stivă de protocoale al DNP3 este 
prezentat în figura 6.

Protocoalele sistemelor SCADA. DNP3
Conf. dr. ing. Eugen DIACONESCU, 

Universitatea din Piteşti



a u t om a t i z ă r i

Automatizări şi Instrumentaţie 5-6/2013  |  7

Fig. 6 Stiva de protocoale DNP3

Nivelul pseudo-transport al DNP3 este o 
combinație cu funcțiuni limitate inspirate din 
nivelurile Transport și Rețea ale OSI.
3.2 Detalierea funcționării DNP3
DNP3 este un protocol optimizat pentru 
aplicațiile SCADA.
DNP3 admite modurile de lucru operaționale 
de tip interogare (polling) și “operare liniștită” 
(quiescent operation), ultima fiind o formă 
de raportare a excepțiilor (reporting by ex-
ception).
În al doilea mod de lucru, masterul rămâne în 
așteptare, atât timp cât la slave nu are loc un 
eveniment care să solicite raportarea sa. Mas-
terul acceptă astfel “răspunsuri nesolicitate”, 
când au loc evenimente neașteptate la slave.
Totuși și în cazul operării “liniștite”, au loc 
interogări la interval mai mari, fixe de timp, în 
special cu scopul verificării comunicației.
Deși stațiile non-master pot iniția comunicații 
prin DNP3, totuși numai stațiile master pot 
iniția cereri de date sau genera comenzi că-
tre alte stații. Acest tip de comunicație este 
denumită “balansată”.
Interogarea (pollingul) în DNP3
DNP3 permite atât metoda de operare 
tradițională pentru achiziția de date din pro-
ces (pollingul clasic) cât și metode de operare 
alternative. Prin modul report-by-exception 
se reduce substanțial debitul de comunicație 
(“lățimea de bandă”). În loc ca dispozitivul 
slave să raporteze stației master starea tuturor 
punctelor sale, el va raporta doar schimbările. 
Metoda impune ca stația master SCADA să 
înregistreze sigur starea curentă a tuturor 
dispozitivelor slave și ca orice schimbare la 
slave să fie transmisă în totală siguranță la 
master, altfel baza de date poate să-și piardă 
coerența și în consecință daunele pot fi mari. 
Reducerea cerințelor de comunicație, obținută 
în acest caz poate permite însă conectarea 

unui număr mai mare de dispozitive slave 
la master.
Din combinarea metodelor cu interogare și 
raportare prin excepție rezultă 4 variante, 
tabelul 1.
Tabelul 1

Modul de 
operare Descrierea

Liniştit  
(Quiescent)

Masterul nu interoghează slave-ul. 
Tot ce se comunică este informaţie 
nesolicitată de master, raportată prin 
excepţie de sclav. Masterul cere 
confirmarea transmisiei.

Nesolicitat - Report-
by-exception

Aceleaşi cerinţe ca şi la modul 
quiescent. În plus, au loc şi inte-
rogări la intervale de timp mai mari 
pentru verificarea integrităţii datelor 
statice.

Interogare şi Report-
by-exception

Masterul interoghează des reţeaua 
pentru evenimente şi rar pentru 
date statice.

Interogare statică
Masterul interoghează sistematic 
(periodic) pentru date statice şi în 
plus la cerere

Modul cel mai des utilizat de sistemele SCADA 
este raportarea prin excepție nesolicitată. Acest 
mod conferă o protecție mai mare împotriva 
defectelor sistemului, păstrând avantajul ben-
zii reduse de comunicație. În cazul operării 
liniștite/quiescent există dezavantajul nede-
tectării defectării sistemului de comunicație, 
deoarece masterul nu încearcă niciodată să 
interogheze sclavii.
În cazul implementării modului interogare 
și raportare prin excepție apare avantajul 
ajustării cantității de informație schimbată 
prin alegerea unui interval optim al interogării 
periodice, astfel încât performanțele sistemu-
lui să fie cele mai bune deoarece se asigură 
continuitatea operării sistemului (periodic 
background poll).
În cazul în care în sistem există evenimente 
critice se poate combina interogarea statică cu 
raportarea prin excepție, nesolicitată pentru 
celelalte date care trebuie achiziționate.
Sincronizarea în timp
Marcarea evenimentelor în timp este una 
dintre cele mai importante caracteristici ale 
protocolului DNP3 utilizat în SCADA.
Marcarea timpului în DNP3 se face cu o rezoluție 
a evenimentelor de 1 ms. 
Pentru ca evenimentele să fie înregistrate 
corect în cadrul sistemului, este necesară 
sincronizarea ceasurilor între toate stațiile 
master și slave din sistem. 
Sincronizarea uneui ceas destinație (la slave) 
se face prin trimiterea unui obiect timp+dată 

către slave. Totuși, timpul finit de transmitere 
între stații (datorat întârzierilor produse de 
echipamentul de emisie/recepție) de la master 
la slave poate introduce erori dacă nu este luat 
în considerare.
DNP3 dispune de o funcție (Function Code 
23 Delay Measurement) pentru măsurarea 
întârzierii: procedura de măsurare a întârzierii 
(“calibrarea”) se bazează pe un algoritm de 
transmitere către slave și retransmitere de 
slave către master a timpului de recepționare 
a mesajului de calibrare.
Masterul poate măsura durata de timp dus-
întors a mesajului și calcula întârzierea cu 
formula:
Delay = (Timp_emitere - Timp_recepție_master 
- Durata_recepției_slave)/2
Timpul la stația slave, sincronizat cu cel de la 
stația master, poate fi stabilit la stația slave 
cu procedura următoare: 

 ¾  Master-ul emite mesajul cu timpul curent 
+ întârzierea calculată.

 ¾  Slave-ul înregistrează timpul său curent 
din momentul primirii primului bit al me-
sajului (recepția celorlalți biți introduce o 
întârziere semnificativă).

 ¾  Slave-ul calculează corecția ca fiind diferența 
dintre timpul său curent și timpul de la 
recepția primului bit.

 ¾  Slave-ul își corectează noul timp curent ca 
fiind timpul transmis în mesaj + corecția 
calculată la slave.

Procedura presupune că timpii de transmi-
tere direct și invers sunt egali și că timpii de 
transport ai mesajelor sunt repetabili. Dacă 
aceste presupuneri nu sunt adevărate, vor 
apărea erori.
Dacă DNP3 este utilizat peste protocoalele TCP/
IP și UDP/IP în rețele LAN și WAN, procedura 
de sincronizare se realizează în mod diferit.

3.3 Structura mesajelor 
protocoalelor DNP3
Construcția unui mesaj specific DNP3 este pre-
zentată în diagramele din figurile 7, 8 și 9.

Fig. 7
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 ¾  La nivelul aplicației se formează blocurile 
inițiale de date ale utilizatorilor, ASDU 
(Aplication Service Data Units). 

 ¾  Prin adăugarea unui header APCI (Appli-
cation Protocol Control Information) (2÷4 
octeți) la un bloc ASDU (0 ÷ 2046/2044 
octeți) se realizează APDU (Application 
Protocol Data Unit). Un bloc APDU nu 
poate depăși 2048 octeți.

 ¾  În cadrul nivelului pseudo-transport blocul 
ASDU se redenumește TSDU (Transport 
Service Data Unit) fiind reprezentarea 
datelor ce vor fi transportate de nivelul 
transport. TSDU este divizat în unități mai 
mici denumite TPDU (Transport Protocol 
Data Units). Acestea sunt formate dintr-
un header (antet) de 1 octet, urmat de cel 
mult 249 octeți, astfel că în total pot avea 
maximum 250 octeți.

 
Fig. 8

 ¾  La nivelul Data-Link se mai adaugă un 
header de 10 octeți și deoarece nivelul 
Data-link este responsabil cu corecția 
erorilor, se introduce codul de control 
CRC (Cyclic Redundancy Code).  În final, 
fiecare TPDU (250 octeți) este convertit 
într-un cadru cu lungimea de până la 292 
octeți. Cadrul este cunoscut sub denumirea 
“FT3 frame format”, descris inițial în IEC 
870-5-1.

 ¾  În final formatul cadrului FT3 arată ca în 
figura 9:

Fig. 9

Recapitulând dimensiunile câmpurilor ca-
drului FT3:
ST (START) = 2 octeți.
LG (LENGTH) = 0 ÷ 255 (numărul de octeți de 
date utilizator + 5, excluzând octeții CRC); cea 
mai mare lungime care poate fi reprezentată 
pe un octet.

C (CONTROL) = presupune o discuție mai 
complexă.
DA (DESTINATION ADRESS) = 2 octeți conținând 
adresa destinației.
SA (SOURCE ADRESS) = 2 octeți conținând 
adresa sursei.
CRC = 2 octeți.
UD (USER DATA) = este format din blocuri de 
date de 16 octeți, cu excepția ultimului care 
este de maximum 10 octeți (în cazul unui 
cadru complet).
Numărul maxim de blocuri USER DATA este de 
16, rezultând o mărime maximă a corpului de 
282 de octeți. Adăgând și antetul de 10 octeți 
rezultă că dimensiunea maximă a cadrului 
FT3 este 292 octeți.
Structura mesajului se poate înțelege mai bine 
dacă sunt studiate și procedurile de trans-
mitere și funcțiunile asociate cu nivelurile 
protocolului, dar acest lucru depășește scopul 
propus în articol.

 ¾ La nivelul fizic se face conversia cadrelor 
în șiruri de biți transmiși prin mediul 
fizic (RS-232C, RS-485, etc.). La nivelul 
fizic se utilizează metodele de transmisie 
half-duplex și full duplex între emițător și 
receptor. În cazul full duplex, transmiterea 
se poate face utilizând 2 fire (1 canal), sau 
4 fire (2 canale) fizice.

Descrierea și informațiile referitoare la obiectele 
conținute în cadre sunt o parte însemnată a 
protocolului DNP3 pentru că se referă la partea 
cea mai utilă a aplicațiilor SCADA .
Fiecare obiect de date are o structură ce este 
definită de documentația DNP3, astfel încât 
protocolul să poată fi interoperabil între diferiți 
producători de sisteme SCADA. Colecția de obiecte 
este cuprinsă într-o bibliotecă. În documentația 
de bază a DNP3 sunt descrise 90 de obiecte.

4. DNP3 aplicat peste TCP/IP și 
UDP/IP
Inițial, DNP3 a fost proiectat pentru distanțe 
scurte, mediul fizic în care se utiliza comunicația 
corespunzând nivelurilor de semnal ale standar-
dului RS-232C. Ulterior a fost portat și pe alte 
medii fizice pe care funcționau standarde simple 
înrudite cu RS-232C, de tipul RS-485, etc.
În timp a apărut necesitatea de extindere a 
sistemelor SCADA pe rețele de arie mare (LAN 
și WAN). Pe aceste rețele era deja pusă la punct 
tehnologia Internetului, adică protocoalele TCP/
IP sau UDP/IP, mediul fizic fiind Ethernet.
La o scurtă analiză atentă se poate observa că 
protocoalele Internetului nu pot asigura cel 
puțin cerințele principale ale comunicației 

SCADA ale celor patru tipuri de comunicație din 
tabelul 1, precum și cerințele de sincronizare 
în timp, care sunt de o exigență prea mare 
pentru TCP/IP. În această situație, Comitetul 
tehnic al Grupului de utilizatori DNP3 a definit 
o metodă pentru portarea DNP3 peste suita 
Internet de protocoale pentru nivelul de trans-
port și rețea și peste nivelul fizic Ethernet, ca 
în figura  10.  

 Fig. 10

Se obține o nouă stivă de protocoale. Se observă 
că nivelurile pseudo-transport și data-link ale 
lui DNP3 rămân în stivă și acționează deasupra 
straturilor transport, rețea și data link ale 
protocoalelor TCP, IP și Ethernet.
De notat că stratul data-link al DNP3 nu poate 
fi eliminat din stivă deoarece conține operații 
specifice DNP3 conținute și în cadrul său de 
informație, ca aderarea și corectarea erorilor.
Se observă că dimensiunea mesajelor crește 
prin adăugarea de octeți pe măsură ce se 
coboară la straturile inferioare.

5. Concluzie
Mesajele transmise de SCADA trebuie să fie 
capabile să transporte fie comenzi (control), 
fie date (Data Acquisition). În consecință, 
mesajele vor conține atât coduri de control, 
cât și obiecte de tip date. Rolul protocolului 
de date nu este doar pentru comunicație, ci 
și pentru a face datele inteligibile simultan 
pe platforme diferite.
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n Operare simplă 
Înregistratorul  are un display luminos mare, de Ecograph T RSG35
înaltă rezoluție (5.7"). Valorile măsurate și înregistrate pot fi 
afișate în grupe de câte patru, cu un maxim de opt canale pentru 
fiecare grupă. Adaptabilitatea indicării valorilor măsurate ca și 
curbă, cascadă, bargraph sau valoare digitală extinde domeniile 
de aplicare ale RSG-lui35, deoarece vizualizarea datelor poate fi 
ajustată în funcție de aplicație și de cerințele clientului într-un 
mod și mai flexibil.
De asemenea, operarea dispozitivului a devenit mai facilă 
bazându-se pe conceptul intuitiv de navigare utilizat deja pe piață 
și cunoscut de la varianta avansată a înregistratorului 

Memograph M Data Manager (RSG40). Ușurința operării se 
datorează și asistării online integrată în aparat, precum și a 
posibilității de conectare la o tastatură USB externă.

n Server Web îmbunătățit - Acces universal 
Serverul web integrat permite accesul la datele curente de proces 
și la istoricul înregistrărilor prin browser-ul web standard 
convențional, fără a fi nevoie de un so�ware suplimentar. Prin 
intermediul serverului web datele pot fi vizualizate printr-un 
acces/control de la distanță în același mod ca și pe dispozitiv. Este 
de asemenea posibilă o configurare rapidă a aparatului cu 
ajutorul unui meniu construit similar meniului de pe dispozitiv. 
Prin intermediul a trei nivele de acces cu drepturi diferite pentru 
utilizatori dispozitivul este protejat și împotriva accesului 
neautorizat, asigurându-se astfel securitatea datelor.

Ecograph T RSG35 
Universal Data Manager
Înregistrează, vizualizează și monitorizează

Noul înregistrator  este soluția eficientă Ecograph T RSG35

pentru toate aplicațiile în care parametrii de proces trebuie 

să fie înregistrați și monitorizați. Astfel, înregistratorul oferă 

atât ușurință în utilizare cât și disponibilitate ridicată a 

sistemului la un raport calitate-preț atractiv!

n Vizualizare clară
Având la bază limbajul de programare SQL, datele pot fi citite în siguranță de 
pe înregistrator, din memoria internă a acestuia sau de pe memoria externă 
(cardul SD), utilizând diferite interfețe disponibile, fiind apoi stocate și 

gestionate la nivel central. Multiplele posibilități de vizualizare fac ca datele 
acumulate să fie ușor accesibile. Utilizatorul este automat dirijat prin 
intermediul so�ware-ului în etape individuale de operare, care garantează o 
operare intuitivă, precum și o generare simplă și rapidă a rapoartelor.
În plus, în orice moment este posibilă o actualizare a so�ware-ului la versiunea 
profesională cu ajutorul unei licențe, fără a fi nevoie de o reinstalare.
De asemenea, a fost îmbunătățită robustețea înregistratorului . Ecograph T
Spre deosebire de versiunea anterioară care era prevăzută cu o carcasă frontală 
din material plastic, RSG35 are o carcasă de zinc turnat care crește gradul de 
protecție la IP65 și face ca dispozitivul să devină mai rezistent.

n Inteligent
Noutatea constă în faptul că integrarea (asistării online) este implementată 
în aparatul standard. Pentru calcule suplimentare sunt disponibile, 
opțional, patru canale matematice virtuale. Acestea pot fi utilizate pentru 
calcule individuale și introduse cu ușurință prin editorul de formule.
Funcția de e-mail facilitează o notificare în cazul depășirii limitelor 
valorilor monitorizate, a erorilor interne, a alarmelor și semnalelor 
minim/maxim ale intrărilor digitale și astfel, asigură o mai bună 
supraveghere de ansamblu asupra procesului.

n Înregistrator de date universal cu operare intuitivă și 
integrare perfectă în sistem 
Noul înregistrator de date universal  de la Ecograph T RSG35
Endress + Hauser garantează o înregistrare și afișare sigură și 
completă a tuturor etapelor procesului pentru a îndeplini cerințele 
privind monitorizarea acestuia și înregistrarea datelor din ce în ce 
mai complexe - pentru că fiecare valoare măsurată contează!

n Sigur și Multifuncțional
Înregistratorul  a fost conceput ca o Ecograph T RSG35
soluție simplă pentru înregistrarea în siguranță a datelor. 
În acest scop sunt disponibile până la 12 intrări universale 
analogice. Cu cele 6 intrări digitale suplimentare pot fi 
înregistrate și alte valori cum ar fi: cantități, timp de 
funcționare și stări de comutare a dispozitivelor conectate 
sau se poate efectua o sincronizare de timp cu acestea.

Până la 30 de valori limită pot fi în mod liber 
alocate canalelor. Depășirea acestora este afișată și 
stocată în dispozitiv. În plus, șase relee interne pot 
fi comutate pentru transmiterea alarmei. Pentru 
citirea, stocarea și prezentarea grafică a valorilor 
măsurate, versiunea de bază și gratuită a so�ware-
ului Field Data Manager (FDM) este inclusă în 
pachetul standard.

Valorile înregistrate sunt stocate în memoria 
internă de 128 MB și opțional, pe cardul SD 
extern. Datorită interfețelor moderne (ex. 
Ethernet) și a protocoalelor de comunicație 
incluse în configurația standard (ex. Modbus 
TCP/RTU), înregistratorul poate fi ușor 
conectat la sistemele existente.
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Calibrarea sistemelor de vedere 
artificială cu scene în mişcare

Prof. Dr. ing. Andrei HOSSU,  Conf. Dr. ing. Daniela HOSSU, 

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 
Catedra Automatică şi Informatică Industrială

1. Caracteristici ale aplicaţiilor de vedere artificială 
dedicate scenelor mobile
Clasa sistemelor de vedere artificială dedicate scenelor mobile re-
prezintă o clasă foarte des întalnită în aplicaţii mixte de inspecţie şi 
robotică. Aceste aplicaţii sunt de regulă denumite aplicaţii de anali-
ză, inspecţie şi sortare on-line a obiectelor. La nivelul robotului in-
dustrial partener al sistemului de vedere artificială aceste clase de 
aplicaţii sunt denumite aplicaţii de prindere pe conveior (pick on the 
conveyor) (Borangiu, et al., 1994), (Haralick and Shapiro, 1992). În 
Fig 1.1. este prezentata o structura de sistem de automatizare robo-
tizat cu sistem de vedere artificiala dedicat scenelor mobile. Aceasta 
structura este des întâlnită în aplicaţii industriale (de cele mai multe 
ori de tip sisteme de paletizare o obiectelor în mişcare).

Fig. 1.1. Sistem de automatizare robotizat cu sistem de vedere  
artificială dedicat scenelor mobile

Descrierea relaţiei între componentele sistemului
 � Obiecte sunt introduse în scena de către suportul de transport 

(conveiorul), ele fiind produse de o componentă a secţiunii din 
amonte a procesului industrial.

 � Extragerea obiectelor din scenă se face de către un numar de ro-
boţi industriali situaţi în secţiunea din aval a procesului industrial 
dupa ce acestea au fost analizate. Modulul CMS posedă un canal de 
comunicaţie dedicat sistemului de vedere artificială.

 � Componenta CMS – (Sistemul de conducere şi control a sistemului 
de automatizare) primeşte date referitoare atât asupra rezultate-
lor analizei obiectelor cât şi asupra deciziei de tip valid / invalid 
a fiecărui obiect de la sistemul de vedere artificială. Sistemul de 
conducere şi control este responsabil cu distribuţia sarcinilor de 
prindere şi paletizare roboţilor din cadrul sistemului.

 � Comunicaţia între componente la nivelul sistemului flexibil de 
fabricaţie are ca suport o reţea locală de comunicaţie (LAN)

2. Caracteristicile sistemelor de tip multi-camere liniare 
cu distorsiuni unidimensionale
Clasa sistemelor de vedere artificială dedicate scenelor în mişcare 
reprezintă o clasă cu un pronunţat caracter specific în cadrul siste-
melor de vedere artificială. Acest caracter specific se regaseşte şi la 
nivelul de localizare a obiectelor al sistemului. Din cadrul caracteris-

ticilor constructive ale unui sistem de vedere artificială din această 
clasă, se dovedesc relevante pentru nivelul de localizare a obiectelor, 
următoarele:

 � Achiziţia imaginii se execută cu camere digitale liniare
 � Sistemul este de tip multi-cameră 
 � Imaginea achiziţionată prezintă distorsiuni de valori semnificative 

pe direcţia senzorilor
În Fig. 1.2. este prezentat modelul de achiziţie a imaginii pentru un 
sistem dual – linear – cameră.

Fig. 1.2. Imaginea achiziţionată de un sistem dual – linear - cameră

3. Utilizarea unui model prestabilit de calibrare
Pentru realizarea calibrării a fost adoptată soluţia utilizării unui mo-
del de calibrare. Acest dispozitiv de calibrare este un model format 
dintr-un set de obiecte de forme, dimensiuni şi poziţii cunoscute în 
lumea reală. Rezultatele obţinute din estimarea modelului scenei pe 
direcţia distorsiunilor vor fi relevante atât pentru alegerea algorit-
milor de identificare a obiectelor inspectate cât şi pentru estimarea 
localizării acestora (Croicu, et al., 1998), (Hossu, et al., 1998), (Hossu 
A and Hossu D, 2008).
Această soluţie de calibrare a fost adoptată în dorinţa de a atinge ur-
mătoarele scopuri:
1. Scopul principal al utilizarii dispozitivului de calibrare este ace-

la de extragere a modelului scenei pe direcţia distorsiunilor
2. Un alt scop al utilizarii modelului prestabilit de calibrare este 

acela de obţinere a unei estimări a dimensiunii zonei de imagi-
ne suprapusă pentru cele doua camere

3. De asemenea prin adoptarea soluţiei de utilizare a unui model 
de calibrare prestabilit se obţine în faza de instalare a camere-
lor paralelismul liniilor de achiziţie a tuturor camerelor din sis-
tem

4. Tot ca rezultat al adoptării acestei soluţii de calibrare se obţine 
cu mare acurateţe perpendicularitatea direcţiilor liniilor de 
achiziţie ale senzorilor cu direcţia conveiorului.

5. Cunoaşterea cât mai exactă a dimensiunii zonei de decalaj a 
imaginii între cele doua camere. 

Forma dispozitivului de calibrare utilizat este prezentat în Fig. 1.3.

Fig.1.3. Modelul de calibrare pentru un sistem de vedere artificială  
de tip dual-linear-cameră cu scena mobilă



a u t om a t i z ă r i

Automatizări şi Instrumentaţie 5-6/2013  | 11

4. Estimarea parametrilor scenei
În Fig. 1.4 sunt prezentate caracteristicile geometrice ale sistemului 
de achiziţie de imagine.

Fig. 1.4. Caracteristicile geometrice ale sistemului  
de achizitie de imagine

După cum se poate observa, exista o eroare de orizontalitate în aşezarea 
dispozitivului de calibrare. Datorită faptului că dimensiunea laţimii con-
veiorului este foarte mare (peste 4,5 m) erorile de orizontalitate devin 
semnificative pentru rezultatele calibrarii. Din aceste motive erorile de 
paralelism între axele OY (axa pe laţimea conveiorului a dispozitivului de 
calibrare) şi O’Y’ (axa corespunzătoare lăţimii conveiorului) sunt luate în 
considerare. Datorită faptului că sistemul trebuie să realizeze o estimare 
a parametrilor scenei trebuiesc utilizate ecuaţiile de transformare de la 
coordonatele de calibrare OY la coordonatele scenei O’Y’.
Ecuaţiile de transformare sunt:

  (1.1)

Pentru Camera 1:

  (1.2)

Pentru Camera 2:

  (1.3)

În Fig. 1.5. şi 1.6. sunt prezentate rezultatele calibrării pentru came-
ra 1 respectiv camera 2.

5. Descrierea rezultatelor calibrării:
Rezultatele calibrarii sunt prezentate în doua celule Excel (Camera 
1, respectiv Camera 2).

 � În primele două linii, primele şase coloane sunt prezentate carac-
teristicile geometrice ale sistemului de achiziţie

 � În prima coloană (denumita Mark) se află numărul curent al mar-
cajului identificat în imagine

 � A doua coloana (denumita Calib. Cam.) prezintă poziţiile marginii 
marcajelor pe dispozitivul de calibrare (axa OY)

 � A treia coloana (denumita Real. Cam.) prezintă poziţiile marginii 
marcajelor pe conveior (axa O’Y’). Aceste date sunt obţinute din 
datele valorile poziţiilor marcajelor pe dispozitivul de calibrare 
(axa OX) prin transformare utilizând ecuaţiile (1.1), (1.2) pentru 
Camera 1 şi respectiv ecuaţiile (1.1), (1.3) pentru Camera 2.

 � Următoarea coloană (denumita Pixeli(X)) prezinta datele din 
imaginea achiziţionată, poziţia marginii marcajului respectiv în 
cadrul liniei achiziţionate.

 � Atat pentru Camera 1 cât şi pentru Camera 2, din considerente 
de eroare maximă de aproximare acceptată, s-a ales o tendinţă-

polinomială de ordin 3 pentru aproximarea funcţiei de conversie 
a coordonatelor imagine în coordonatele conveior. O aproximare 
liniară nu oferă rezultate numerice acceptabile.

Fig. 1.5. Rezultatele calibrăii pentru Camera 1

Fig 1.6. Rezultatele calibrării pentru Camera 2
Ultima coloană de date (denumita Estimat (Y)) prezintă datele obţi-
nute prin aplicarea tendinţei polinomiale de ordin 3.
Notaţiile utilizate:
x - valoarea poziţiei în imagine - (pixeli)
y - valoarea poziţiei pe scenă (pe conveior) – (mm)
y = a1x3 + b1x2 +c1x + d1 - pentru Camera 1 şi respectiv
y = a2x3 + b2x2 + c2x + d2 - pentru Camera 2
În Fig 1.7. este prezentată grafic estimarea distorsiunii pe direcţia 
liniilor de achiziţie. Figura prezinta comportamentul celor două ca-
mere de achiziţie: în zona 400 mm-2250 mm se prezinta comporta-
mentul Camerei 1, respectiv în 2250 mm-4400 mm este reprezentat 
comportamentul Camerei 2.

Fig. 1.7. Reprezentarea grafică a distorsiunii pe direcţia liniilor de achiziţie

Se observă că distorsiunile au ca efect o variaţie asupra lăţimii pixelu-
lui de imagine achiziţionată în gama 0,49 – 0,507 mm/pixel. Ignorarea 
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acestor dimensiuni ar duce la acumularea unor foarte mari erori în di-
ferite poziţii în imagine datorită faptului că numărul total de pixeli al 
unei linii achiziţionate se situează în jurul valorii de 8000.

6. Utilizarea rezultatelor calibrării
Un prim beneficiu al estimarii parametrilor scenei este estimarea 
distorsiunilor. Utilizarea acestor rezultate se face de către algoritmii 
de identificare şi de localizare în imagine a obiectelor.
Această etapă de estimare a distorsiunilor are ca rezultat final un ta-
bel de echivalenţe coordonate imagine (pixeli) - coordonate scenă 
(milimetri) pentru toată gama celor 8096 pixeli ai liniilor de achizi-
ţie acumulate a celor doua camere. Acest tabel de echivalenţe va con-
ţine 8096 de valori reale reprezentând valoarea adevarată a coordo-
natei de scenă pentru pixelul reprezentând indexul în tabel.
Din motive de minimizare a timpului de procesare a imaginii nu se 
utilizeaza estimarea polinomiala on-line. Această estimare polinomi-
ală se foloseşte doar la completarea elementelor tabelului de echiva-
lente. Adoptarea tendinţei polinomiale de ordin 3 pentru estimarea 
distorsiunilor nu are relevanţă decât prin prisma erorii maxime de 
aproximare acceptate. Fiind o etapa off-line şi având la dispoziţie o 
dimensiune rezonabilă a datelor (nu foarte mare) se pot utiliza şi 
metode de aproximare mult mai consumatoare de timp procesor.

Fig. 1.8. Utilizarea 
rezultatelor 

calibrării sistemului 
de achiziţie  

dual-linear-camera

În Fig 1.8. sunt prezentate:
 � modalitatea în care acţionează asupra imaginii achiziţionate dimensi-

unea estimată a zonei de imagine suprapuse pentru cele două camere 
– această etapă poartă denumirea de potrivire pe orizontală

 � modalitatea în care acţioneaza asupra imaginii achiziţionate 
dimensiunea decalajului între cele două camere – această etapă 
poartă denumirea de potrivire pe verticală
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Dintre problemele tehnice complexe care au trebuit rezolvate de-a 
lungul derulării acestui proiect menţionăm:

 � Acţionarea cu turaţie variabilă a electro-vanei de siguranţa a MHC-
ului, în vederea diminuării “loviturii de berbec” în aducţiune, la 
bascularea sarcinii (pierderea reţelei de alimentare);

 � Limitarea vitezei de crestere a turaţiei (ambalare) prin metode 
mecanice (moment de volant amplasat pe arborele secundar al 
generatorului) şi electrice (esalonarea corespunzătoare în timp 
a etapelor procedurii de oprire controlată a agregatului), la bas-
cularea sarcinii;

 � Reglajul online al debitului turbinat (aparat director cu acţionare 
hidraulică), în permanentă corelare cu necesarul de apa brută al 
staţiei de tratare apă din localitate (partajare simultană aducţiune 
şi sursă de apa);

 � Reglarea protecţiilorcomplexe ale agregatului în vederea eliminării 
auto-excitării la rămânerea în regim insular (MHC amplasat într-o 
zona rezidentială), în cazul unei deconectări accidentale distante 
in reţeaua electrică;

 � Dimensionarea capacitătii condensatoarelor de compensare locală 
(treaptă cu valoare fixă), astfel încât să se asigure un cos ϕ > 0,92, 
pentru întreaga gamă de putere în exploatare (20-100%);

 � Realizarea unei comunicaţii GSM redundante (prin doi furni-
zori de servicii de telefonie mobila), în scopul menţinerii unei 
supervizări permanente a agregatului (beneficiarul accesează via 
Internet aplicatia SCADA instalată pe PC-ul industrial localizat în 
interiorul MHC).

 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �

Fig. 3. Ecran de control aplicatie SCADA locala.

În prezent microhidrocentrala funcţionează şi este exploatată ca 
sursă de energie regenerabilă, conform cerinţelor partenerilor locali 
(investitor + regia de apă).
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REGEN 1x132 kW + SCC MHC  
Sistem electric şi de automatizare pentru 
electro-alimentarea şi controlul de la 
distanță al unei microhidrocentrale

Dr. ing. Radu BABĂU - BEESPEED Automatizări SRL

Recent, societatea noastră a finalizat cu succes punerea în funcţiune a 
unei microhidrocentrale cu putere instalată de 132 kW, prevazută cu 
un hidroagregat de tip Crossflow (H = 63 mca, Q = 250 l/sec.).

Fig. 1. Plan de situaţie MHC

Participarea BEESPEED a avut ca obiect:
 � Proiectarea şi realizarea unui sistem de electro-alimentare tip 

REGEN 1x132 kW, inclusiv sistemul de protecţii si compensarea 
locală a factorului de putere generator (6 poli, 132 kW);

 � Proiectarea şi realizarea unui sistem de conducere şi control (SCC) 
cu PLC, inclusiv aplicaţia SCADA, pentru controlul de la distanţă al 
MHC-ului (fără operator uman);

 � Realizarea unui sistem de comunicaţii radio cu dispeceratul regiei locale 
de apă, în scopul corelării operative a activităţii celor 2 entităţi.

Fig. 2. Hidroagregat Crossflow H = 63 mca, Q = 250 l/s.

Colectivul de specialişti BEESPEED AUTOMATIZĂRI 
stă la dispoziţia celor interesaţi pentru implemen-
tarea industrială a unor astfel de sisteme, furni-
zând consultanţă, proiectare, execuţie, punere în 
funcţiune, service complet în perioada de garanţie 
/ postgaranţie, precum şi instruirea personalului 
de exploatare.
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LabVIEW 2013 îi ajută pe utilizatori să se 
concentreze pe inovaţie, în loc de infrastructură

Repere informative: 
 � Suport pentru cea mai recentă evoluţie a platformei NI CompactRIO, 

controlerul NI cRIO-9068 definit la nivel software, ce rulează 
sistemul de operare NI Linux Real-Time;

 � Noile instrumente facilitează gestionarea, documentarea şi depa-
narea sistemelor din ce în ce mai complexe;

 � Implementare optimizată a sistemelor distribuite, prin servicii web 
îmbunătăţite şi cu ajutorul NI LabVIEW Application Builder. 

Pe 6 august 2013, National Instruments (simbol Nasdaq: NATI) a lansat  
NI LabVIEW 2013, cea mai recentă versiune a platformei software de dezvoltare, 
lider în industria mondială. Utilizatorii pot beneficia de cele mai avansate tehno-
logii fără a fi necesară rescrierea aplicaţiilor sau învăţarea de noi instrumente. 
Mai mult, LabVIEW 2013 oferă modele de proiect revizuite şi o gamă extinsă de 
opţiuni de training, ce constituie o bază solidă pentru orice demers. 
„LabVIEW 2013 foloseşte cele mai actuale şi mai puternice tehnologii, fiind 

esenţial pentru orice dezvoltător”, a declarat Ray Almgren, vice-preşedinte 
al departamentului de marketing al National Instruments. „Pe lângă faptul 
că suportă sistemul de operare NI Linux Real-Time, oferind inginerilor de 
dezvoltare accesul la biblioteci dinamice, provenite din sugestiile comunităţii 
de utilizatori, LabVIEW 2013 reprezintă temelia noului controler cRIO-9068 
definit la nivel software.”

Primele aprecieri: 
„Experienţa serviciilor web din 2013, constituie un motiv suficient pentru a face 
un upgrade,” a declarat Jack Dunaway, membru fondator al Wirebird Labs. „Mă 
bazez într-o foarte mare măsură pe această experienţă în cazul instrumentelor 
pe care le creez în LabVIEW, iar schimbările pe care le-au adus acestei versiuni, 
fac din dezvoltarea de sisteme complexe, bazate pe web, un proces mai intuitiv 
ca niciodată. În ultimii câţiva ani, LabVIEW a cunoscut o serie de îmbunătăţiri 
progresive. In acest an, evoluţia se transformă în revoluţie.” 

Caracteristicile LabVIEW 2013: 
 � Navigare şi organizare simplificată în scheme-bloc cu comentarii; 
 � Template-uri, exemple de livrare şi cursuri de training online 

actualizate;
 � Acces la LabVIEW Tools Network, o reţea cuprinzătoare addon-uri 

de la terţe părţi. 

Informaţii suplimentare: 
Aflaţi mai multe despre LabVIEW 2013 accesând ni.com/labview.
CompactRIO, LabVIEW, National Instruments, NI şi ni.com mărci înregistrate ale National Instruments. 
Alte denumiri de produse sau de companii sunt mărci înregistrate ale respectivelor companii.

SC National Instruments Romania SRL
B-dul Corneliu Coposu, nr. 167A, et.I, 
Cluj Napoca, CP 400228
Tel.: 0800 070 071
E-mail: ni.romania@ni.com
http://romania.ni.com
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Linie de asamblat 
ecran TFT pentru 

industria automotive 
East Electric S.R.L. are o experienţă 
de peste 20 de ani în domeniul au-
tomatizărilor industriale. 
Societatea are ca principale domenii de ac-
tivitate: 

 � Proiectarea şi execuţia aplicaţiilor la 
temă. 

 � Retrofitul şi modernizarea utilajelor in-
dustriale. 

 � Vânzarea echipamentelor Bosch Rexroth: 
echipamente hidraulice, echipamente 
pneumatice, acţionări si motoare electrice, 
sisteme de automatizare, tehnică de montaj 
şi tehnică liniară. 

 � Vânzarea senzorilor Balluff. 
 � Şcolarizarea şi formarea utilizatorilor echi-

pamentelor şi produselor comercializate 
de către societate.

 � Consiliere tehnică în alegerea echipa-
mentelor si/sau a soluţiilor în funcţie de 
solicitările specifice ale clientului.

 � Asistenţă tehnică în garanţie şi postga-
ranţie.

 � Compania se axează pe rezolvarea probleme-
lor de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi 
execuţie la nivel înalt, probleme legate de 
dezvoltarea şi modernizarea proceselor de 
producţie, de transfer, de probe şi control 
cât şi a metodelor de lucru cu aplicare în 
diverse ramuri industriale.

Tema de proiect
Proiectarea şi execuţia unei linii semi-automate 
de asamblaj al unui ecran TFT pentru un nou 
model de autovehicul. Montajul acestui echi-
pament va fi făcut pas cu pas, prin asamblarea 
componentelor sale. 

Constrângerile specifice 
proiectului
Şasiu din aluminiu.
Sistem de curatare cu aer ionizat pentru cu-
răţarea pieselor înainte de montaj.
Sistem de înşurubare cu alimentare auto-
mată.
Sistem de control şi gestiune a procesului, care 
utilizeaza echipamente de ultimă generaţie.
Sistem de urmarire şi gestiune a calităţii 
pieselor.

Soluţia realizată
O linie de montaj semi-automată cu 5 posturi. 
Pentru a respecta constrângerile de calitate, 
posturile au fost interconectate, astfel urmă-
rindu-se trasabilitatea pieselor montate. De 
asemenea, întreaga linie a fost conectată la 
sistemul de gestionare a producţiei din fabrica 
beneficiarului.

Specificaţiile generale ale piesei 
care trebuie asamblată
Piesa care trebuie asamblată este un ecran 
TFT care va fi utilizat pe un model viitor de 
autovehicul. Reuşita proiectului constă în 
complexitatea sa şi în elementele de noutate 
în ceea ce priveşte tehnologia de montaj apli-
cată, cu elemente de control şi monitorizare 
moderne, fiabile şi performante.

Specificaţiile liniei
În fiecare post, s-a utilizat un echipament de 
ionizare. Acest echipament este capabil să neu-
tralizeze sarcina electro-statică a pieselor care 
vor fi asamblate pentru a respecta condiţia ESD 
impusă de client. În acelaşi timp, echipamentul 
este capabil să cureţe orice urmă de impuritate 
de pe piesă prin utilizarea vacuumului.
Pentru a verifica corectudinea pieselor care 

urmează să fie montate, fiecare post a fost dotat 
cu un echipament capabil să citească coduri 
data-matrix. Posturile fac schimb permanent 
de date cu sistemul informatic de monitiorizare 
a productiei.
Din punct de vedere mecanic, şasiurile posturi-
lor au fost realizate din componente standard 
Bosch Rexroth, din gama de MPS – profile de 
aluminiu, lampi SL, etc.

Specificaţiile posturilor
Postul 1
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În acest post se face montarea manuală a 
ecranului TFT cu un sistem de antrenare 
mecanic. 
Montajul este efectuat printr-o presare cu 
ajutorul unui dispozitiv pneumatic. 
Securitatea operatorului este asigurată prin 
utilizarea unei comenzi bimanuale, legate 
intr-un automat de securitate.
Corectitudinea montării panglicilor de circuit 
este verificată cu un sistem vision.

Postul 2
Execută montajul urmatorului set de compo-
nente cu ajutorul unei şurubelniţe cu alimentare 
automata a şuruburilor.

Sistemul de înşurubare folosit este capabil 
sa verifice cuplul şi unghiul la care a fost 
înşurubat şurubul respectiv, de asemenea 
verificand şi numărul de şuruburi care au fost 
asamblate corect.
Controlul poziţiei de înşurubat este realizat pe 
axele X si Y cu ajutorul encoderelor plasate pe 
sistemul de susţinere a şurubelniţei. Înşurubările 
pot fi realizate doar in ordinea predefinită de 
catre tehnologia de asamblare.

Postul 3
Specific acestui post este ca, la finalizarea 
operatiei de înşurubare, şurubelniţa va fi 
pozitionată într-o “staţie de parcare“. 
Aceasta este reprezentată de o incintă dotată 
cu perii metalice antrenate de un motor, şi 
realizează curăţarea bitului de înşurubare. 

În timpul rotaţiei periilor, este activat şi un 
exhaustor conectat la un sistem de filtrare.

Postul 4
În acest post se relizează montarea mai multor 
diversităţi, ale aceloraşi componente. 

Pentru indentificarea componentelor montate, 
s-a ales utilizarea unor senzori capabili să 
indentifice diverse culori. 
Echipamentul de verificare este montat pe un 
sistem de axe care asigură deplasarea acestuia 
în X şi Y. Mişcarea sistemului de detecţie se 
face in mod automat.

Securitatea operatorului este asigurată prin 
utilizarea unei comenzi bimanuale, legate 
într-un automat de securitate.

Postul 5
În acest post se face asamblarea finală a tuturor 
componentelor montate în amonte. 

Montajul se realizează cu un echipament de 
înşurubare cu alimentare autoamata a şuru-
burilor, capabil să verifice cuplul şi unghiul 
de înşurubare.
La finalul montajului, operatorul aplică pe 
piesa finită o etichetă eliberată de imprimanta 
din post.
Un alt sistem vision verifică corectitudinea 
etichetei aplicate. 
Ca un corolar al celor de mai sus, realizările, 
prezentate destul de succint, vin să comple-
teze gama produselor noastre din domeniul 
asamblării componentelor din industria auto-
motive. Acestea se adaugă în mod evolutiv la 
cele de dinaintea lor şi jalonând perspectiva 
unor noi realizări la nivelul tehnicii actuale 
în domeniu. 

Autor : 
ing. Alexandru-Cezar TEODORESCU
B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, 030352 
Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon: +40 31 401 63 01; 
Fax: +40 31 401 63 02;
E-mail: office@eastelectric.ro
Web: www.eastelectric.ro
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Sistemele de manipulare Festo de mare viteză de tip portal H şi 
portal T reprezintă alternative reale la sistemele robotizate com-
plexe şi scumpe, ca de exemplu cele cu cinematică delta şi SCARA. 
Sistemele Festo se pot livra direct pe maşină, gata de instalare şi 
adaptate la toate interfeţele maşinii.

Sistem de manipulare de mare viteză  
de tip portal T
Sistemul de manipulare de mare viteză de tip portal T, poate 
atinge cu uşurinţă cicluri de 670 milisecunde. El reprezintă o 
unitate rapidă de pick&place cu o dinamică mai ridicată decât 
a unui sistem cartezian convenţional şi poate fi adaptat pentru 
orice cursă, putând astfel ţine pasul cu timpii de ciclu necesari în 
procesele de umplere-sigilare. La capătul acestui proces, sistemul 
de manipulare de mare viteză de tip portal T aşează pachetele 
sigilate în cutiile de ambalaj colectiv. 

Sistem de manipulare de mare viteză, tip portal T, integrat într-un 
sistem complex de pick&place

Sistemul are o viteză de 4m/s şi atinge o acceleraţie de 50m/s2 
pe întreaga zonă de lucru datorită unui design inteligent care 
conectează ambele axe cu curea dinţată cu traversa mobilă care 
uneşte braţele verticale ale literei „H” printr-o singură curea dinţată 
rotativă înfăşurată în jurul arborelui de transmisie. Cureaua este 
acţionată de două servomotoare EMMS. Un beneficiu suplimentar 
îl reprezintă faptul că motoarele sunt fixate de braţele literei „H” 
şi nu este nevoie să fie mişcate în cadrul domeniului X/Y, care 
realizează cele două grade de libertate. Masa redusă şi două servo 
acţionări montate paralel una faţă de cealaltă, facilitează mişcarea 
rapidă şi dinamică şi conduc la un grad de uzură mai mic.

Rapid şi dinamic: sistemul de manipulare de mare viteză de tip 
portal T cu masă redusă şi doua servo acţionări

Modulul de ghidare cu poziţionare în paşi 
Modulul de ghidare cu poziţi-
onare în paşi înlătură nevoia 
unor modificări interne a utila-
jului, pentru a putea compensa 
pasul diferit al grilelor, în cazul 
poziţionării pieselor de la o 
tavă la alta. 
Caracteristicile multiple de 
prindere ale modulului cu 
ghidare în paşi arată că în 
aceeaşi unitate de timp, un 
număr mai mare de piese pot fi 
apucate, răsfirate şi introduse 
în lăcaşurile blisterului sau 
plăcuţelor suport. Modulul 
este folosit oriunde este nevoie 
de repoziţionarea simultană a 
mai multor piese sau spaţierea 
unor componente în timpul 
procesului.  

Sistem de manipulare de mare viteză  
de tip portal H
Sistemul portal 3D pentru suprafeţe plane distribuie alimentele 
ambalate, de ex. pachetele cu bare de ciocolată, în cutiile lor colec-
tive. Acest sistem acoperă o arie dreptunghiulară care este în mod 

 
Sistemele de manipulare de mare viteză de tip por-
tal H şi portal T oferă o dinamică ridicată la un cost 
avantajos, ele fiind cu 30% mai rapide decât sistemele 
convenţionale. Ele anunţă o nouă eră în tehnologia de 
ambalare, care combină dinamica ridicată a unui sistem 
de manipulare cu motor liniar cu eficienţa de cost a 
unei soluţii cu curea dinţată – furnizând astfel soluţia 
potrivită luând ca exemplu transferul rapid către cutii 
în procesul de umplere-sigilare.
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semnificativ mai mare decât cea a sistemelor robot cu cinematică 
delta, care pot lucra în arii rotunde sau ovale. Alte dezavantaje 
ale multor roboţi delta îl constituie costurile ridicate, greutatea 
instalată de aproximativ 150 kg şi spaţiul mare de instalare. 
Pe de altă parte, sistemul de axe de mare viteză de tip H, poate fi 
ajustat pentru orice cursă, are un profil redus, un centru de greutate 
coborât şi un cadru mai simplu decât roboţii delta de mare viteză. 
Optimizarea caracteristicilor de accelerare şi frânare permite 
curse de 2 metri pe axa X şi de 1 metru pe axa Y, cu o precizie de 
repetabilitate de 0,2 mm.
Modulul de rotaţie / ridicare a sistemului de manipulare de mare 
viteză de tip portal H, este de asemenea ingenios proiectat. Un 
arbore tubular care incorporează în el alimentarea pentru partea 
frontală formează axa Z la care este ataşată unitatea de prindere/
apucare. Modulul de rotaţie / ridicare accelerează cu 20 m/s2 
până la viteza de 1.5 m/s. Folosind unităţi de prindere/apucare 
cu vacuum sau mecanice pot fi acţionate astfel piese cu o greutate 
de până la 2 kilograme.

Sistemul de manipulare de mare viteză de tip portal H stabileşte un 
nou record: pentru prima dată este posibilă transferarea a 5000 de 
bucăţi pe oră de pachete de mâncare ambalate, precum pacheţele 

de ciocolată.

Robotica aplicată la soluţiile pentru 
sisteme
Festo a dezvoltat aceste două tipuri de sisteme de acţionare de 
mare viteză ca pachete complete compuse dintr-un controler 
şi componente mecanice pentru aplicaţiile care cer transfer şi 
poziţionare rapidă, precum şi pentru manipularea şi asamblarea 
dinamică a unor piese cu masa de până la 3 kg. 
Sistemul de manipulare se bazează pe controlerul robotizat CMXR 
şi combină sistemele mecanice cu acţionările electrice şi tehnologia 

de control pentru a forma o soluţie completă de sistem cinematic 
şi pentru a coordona mişcări cu dinamică ridicată în spaţiu 3D. 
Controlerul robotizat CMXR interpolează şi poziţionează toate axele 
care pot urmări contururi pe o linie centrală. Se pot introduce şi 
folosi puncte de comutare amplasate pe contur în vederea activării 
cu acurateţe a echipamentului înconjurător de proces.

Controler robotizat CMXR

Controlerul CMXR poate funcţiona atât ca interfaţă pentru con-
trolere master, cât şi pentru controlerele servomotoarelor axelor 
şi insulelor de ventile şi lista avantajelor nu se sfârşeşte aici! De 
asemenea, controlerul permite integrarea sistemului video compact 
inteligent SBO..-Q de la Festo. Prin combinarea sistemelor video 
şi a conveioarelor de transport disponibile se pot realiza aplicaţii 
ce implică lucrul cu obiecte în mişcare.

Sisteme video integrate în controlerul CMXR

Integrarea uşoară a subsistemului
Festo livrează soluţii de sistem gata de instalare direct pe maşină, 
complet asamblate şi testate. De asemenea, sunt furnizate toate 
datele pertinente de proiectare şi schemele relevante, împreună 
cu garanţia operaţională cuprinzătoare, toate traduse într-un preţ 
fix pentru client. Clienţii din sectorul tehnologiilor de ambalare 
primesc nu doar echipamentele sub forma unui subsistem gata 
de instalare, ci un pachet complet ca valoare adăugată. Soluţiile 
complete reduc gradul de încărcare al personalului tehnic, reduc la 
minim cheltuielile de proiectare, simplifică procesele de achiziţie 
şi reduc costurile de proces. 
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Sistem de monitorizare 
de înaltă fidelitate 
pentru ferme solare, 
distribuit în locații 
multiple
„Pentru acest proiect, am utilizat LabVIEW pen-
tru programarea nodurilor WSN, gateway-ului 
WSN, dispozitivului CompactRIO, serverului și 
a paginii web software-ului de analiză offline. 
Este cu adevărat revoluţionar faptul că un 
singur limbaj de programare poate fi utilizat 
în fiecare stadiu al acestui proiect.” 
- Chris Fronda, Certified LabVIEW Architect, 
VI Design Group, Inc. 

Provocarea:
Dezvoltarea unui sistem de monitorizare de 
înaltă fidelitate al unor ferme solare, distribuit 
de-a lungul mai multor puncte din jurul cam-
pusului Universităţii San Antonio din Texas 
(UTSA), pentru a măsura datele colectate de la 
invertor (AC), combinator (DC), parametrii de 
iradiere și informaţiile meteorologice la rate 
de transfer ridicate și coeficient de fiabilitate 
de 100%.

Soluţia:
Utilizarea platformei NI CompactRIO, a unui 
gateway wireless și a unor noduri WSN (reţele 
de senzori fără fir) de la NI pentru dezvoltarea 
celui mai bun sistem de monitorizare distri-
buit, de înaltă fidelitate din industrie, care 
dispune de colectare și prelucrare de date 
la nivelul serverului central, cât și afișare pe 
pagina web. 

Autori:
Chris Fronda, Certified LabVIEW Architect - VI 
Design Group, Inc. 
VI Design Group, membru certificat al pro-
gramului Alliance Partner de la National 
Instruments, este un integrator profesionist 
de sisteme, ce utilizează tehnologia NI. Echipa 
VI Design Group este formată din Arhitecţi 
certificaţi LabVIEW, dedicaţi dezvoltării de 
sisteme la cel mai înalt grad de calitate. VI De-
sign Group deţine experienţă în dezvoltarea de 
produse la cheie, precum înregistratoare (data 
loggers) controlate de la distanţă, sisteme de 
control și sisteme de testare automată. Deţine 
un portofoliu larg de produse din domeniul 
medical, al energiei regenerabile, al petrolului 
și al gazelor naturale. 
Dezvoltarea unui sistem de monitorizare 
personalizat al unor ferme solare, bazat pe 
tehnologia NI a fost necesară datorită naturii 
distribuite a sistemului și a nivelului de înaltă 

fidelitate de care era nevoie. Nu exista o soluţie 
de tip „commercial off-the-shelf” (COTS) care 
să îndeplinească cerinţele pentru acest proiect. 
Mai mult, UTSA dorea să aibă capacitatea de a 
integra o logică de control în cadrul aceluiași 
sistem pe viitor, pentru controlul capacităţii 
de stocare a bateriilor și urmărirea soarelui. 
Capacitatea de integrare a controlului în cadrul 
aceluiași sistem de monitorizare este ceea ce 
a diferenţiat platforma NI faţă de tehnologia 
altor furnizori.  
Acest proiect este inclus în Programul Green 
Engineering Grant de la National Instruments. 
Sistemul nostru a primit această distincţie 
datorită designului inovator și capacităţilor 
de predare pe care le oferă. De asemenea, pro-
iectul a fost finanţat și de către Departamentul 
de Energie, în cadrul Planului american de 
Revenire si Reinvestire (American Recovery 
and Reinvestment Act).
Gerardo Trevino, asistent de cercetare la 
UTSA, a declarat următoarele la primirea 
acestui premiu: 
VI Design Group a fost selectat ca și integrator 
de sisteme pentru acest proiect datorită exper-
tizei sale în monitorizarea sistemelor. Deţine 
o vastă experienţă în utilizarea platformei 

CompactRIO pentru efectuarea de aplicaţii de 
monitorizare de la distanţă. De asemenea, deţine 
experienţă în transferul fiabil de date la un 
server central pentru stocare și postprocesare. 
VI Design Group a dezvoltat și a implementat 
acest sistem în faze multiple, pentru puncte 
de prezenţă fizică multiple, la UTSA. 

Prezentare generală a Dezvoltării 
Sistemului 
Per ansamblu, sistemul este format din trei 
părţi majore, prezentate în figurile 2 și 3. 
Secţiunea roșie reprezintă partea de achiziţie 
de date a sistemului, ce este reprodusă de-a 
lungul punctelor de prezenţă multiple. Acesta 
constă într-un dispozitiv CompactRIO, ce 
asigură colectarea datelor fie wireless, de la 
gateway-ul WSN, sau fizic, prin intermediul 
senzorilor conectaţi în mod direct. Dispozitivul 
CompactRIO colectează datele și le transmite 
serverului central pentru stocare, postpro-
cesare și găzduire web. Serverul, identificat 
în partea albastră, este un server activ, care 
extrage datele de la sistemele CompactRIO 
și emite o alarmă în cazul în care datele sunt 
corupte, sau dacă comunicarea este între-

Fig. 1. Trei puncte de prezenţă au dispus de aceste echipamente, inclusiv un sistem de 313 kW a fost 
implementat în acelaşi scop.

Fig. 2. Structură de ansamblu ale celor trei părţi ale sistemului

i n s t r u m e n t a ţ i e  v i r t u a l ă
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oferite de NI, oricine poate deveni expert în 
utilizarea tehnologiei NI pentru dezvoltarea 
acestui sistem complex de monitorizare. 

Implementarea sistemului și pașii 
următori
Următoarele imagini prezintă implementarea 
sistemului: 

 Fig. 4. Instalarea invertorului şi a 
echipamentului de monitorizare 

 Fig. 5. Data Logger CompactRIO instalat în 
fiecare punct de prezenţă

Fig. 6. Nodul NI WSN colectând date despre 
iradiere şi termocuplu

O parte din analiză a fost implementată cu 
ajutorul software-ului NI DIAdem pentru 
postprocesarea datelor. DIAdem îi ajută pe 
profesorii de la UTSA să execute interogări 
pe parcursul întregului proces de colectare de 
date, iar mai apoi, să analizeze și să prezinte 
acele date. Această analiză este deja folosită 
în efectuarea comparaţiilor între prognozele 
solare. Următoarele valori reprezintă puterea 
fotovoltaică (PV) efectivă, în comparaţie cu 

puterea PV prognozată. 

 Fig. 7. Datele brute reprezentate grafic în 
DIAdem, comparând puterea efectivă și cea 

prognozată 

 Fig. 8. Reprezentare finisată a datelor, 
demonstrând cât de aproape este puterea 

efectivă faţă de puterea prognozată  
Acest sistem a oferit universităţii UTSA un sis-
tem fiabil, de înaltă fidelitate, de monitorizare 
distribuită a fermelor solare, ce a îndeplinit 
toate obiectivele acestui proiect. În prezent, 
platforma deschisă și capabilităţile logicii 
de control ale platformei CompactRIO sunt 
explorate de către UTSA, pentru a extinde 
funcţionalitatea sistemului dincolo de limitele 
oricărui sistem disponibil în comerţ (COTS), 
ajutându-ne să efectuăm cercetări de ultimă oră, 
de care va putea beneficia pe viitor, industria 
energiei solare. 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 
urmăriţi următoarea prezentare NIWeek:
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ruptă. De asemenea, stochează datele într-o 
bază de date și editează o pagină web pentru 
vizualizare externă. 
În cele din urmă, secţiunea verde evidenţiază 
toate interfeţele cu utilizatorul pentru interac-
ţiunea sistemului. Pagina web este disponibilă 
oricui, oricând. 

Fig. 3. Privire de ansamblu detaliată asupra 
elementelor sistemului pentru fiecare dintre cele 

trei părţi 
Platforma hardware NI și mediul grafic pentru 
dezvoltare de sisteme, NI LabVIEW, a făcut 
din dezvoltarea acestui sistem, un proces 
ușor și rapid. NI a contribuit prin dezvoltarea 
tuturor aplicaţiilor de programare low-level și 
abstractizarea acestora pe o interfaţă API. NI 
dezvoltase deja următoarele elemente, astfel 
încât VI Design Group le-a reutilizat: 
1. Implementarea Protocolului wireless 

ZigBee 
2. Implementarea microcontrolerului/desig-

nului sistemului de operare embedded   
3. Configurarea plăcilor cu circuite imprimate 

(PCB) și încorporare A/D delta-sigma de 
24 de biţi

4. Analiza sistemului de transfer al căldurii 
și dezvoltarea sistemului pasiv de răcire

5. Proiectarea protocolului TCP/IP sau a proto-
colului de reţea User Datagram Protocol

6. Criptarea Secure Sockets Layer (SSL) și 
caracteristici de securitate

7. Managementul memoriei complexe în 
comparaţie cu C/C++

8. Programarea FPGA-urilor folosind limbajul 
de descriere hardware VHSIC

9. Dezvoltarea controlului web cu ajutorul 
Microsoft Silverlight

10. Configurarea serverului web cu serviciile 
web

În esenţă, toate elementele la scară redusă fu-
seseră deja efectuate, rămânându-ne de făcut 
doar sarcinile mai avansate. Pentru dezvoltarea 
și implementarea acestui sistem, utilizatorul 
trebuie să înţeleagă configurarea de nivel su-
perior a echipamentului NI și limbajul unic de 
programare LabVIEW. Pentru acest proiect, am 
utilizat LabVIEW pentru programarea nodurilor 
WSN, gateway-ului WSN, dispozitivului Com-
pactRIO, serverului, paginii web și software-ului 
de analiză offline. Este cu adevărat revoluţionar 
faptul că un singur limbaj de programare poate 
fi utilizat în fiecare stadiu al acestui proiect. 
Cu ajutorul cursurilor de training extensiv, 



NIDays 2013
Încă din momentul înfiinţării 
National Instruments în anul 1976, 
compania a devenit recunoscută 
pentru soluţiile sale inovative 
utilizate în dezvoltarea sistemelor 
de testare, control embedded 
şi măsurare. Cu peste 15% din 
venitul anual  investit în cercetare-
dezvoltare, depăşind nivelul de 150 
de milioane de dolari în anul 2012, 
NI oferă hardware şi software ce 
contribuie la soluţionarea celor 
mai inovative şi complexe proiecte 
de inginerie.

Conferinţele NIDays cu program 
multi-track pe tema Dezvoltării 
Grafice de Sisteme, desfăşurate 
pe parcursul unei zile, au fost 
organizate de National Instruments 
în 8 locaţii diferite, în 8 ţări din 
regiunea Europei de Est, în perioada 
octombrie-noiembrie a acestui 
an. În data de 9 octombrie 2013, 
conferinţa a avut loc în Bucureşti, 
România  şi a reunit un număr de 
aproximativ 200 de ingineri pentru 
a afla despre ultimele tendinţe 
din domeniul tehnologic, despre 
produsele şi soluţiile bazate pe 
abordarea dezvoltării grafice a 
sistemelor. 

Agenda conferinţei a debutat cu o 
prezentare  pe tema tendinţelor de 
ultimă oră din domeniul sistemelor 
de testare, măsurare şi control. 
Ulterior s-a putut participa la 20 
de sesiuni tehnice, prezentate de 
experţi în domeniu, oameni de 
ştiinţă şi ingineri NI.

Programul conferinţei din acest an a inclus: 
 � Workshop pe tema NI LabVIEW 2013 şi a noilor soluţii pentru achiziţie 

de date
 � Sisteme de control embedded complet personalizabile, ce beneficiază de 

tehnologii avansate precum Real-Time Linux, ARM, Android şi FPGA
 � Sisteme cu firmware deschis pentru dezvoltarea şi testarea sistemelor 

de radiofrecvenţă
 � Platformă radio definită la nivel software (SDR) cu oscilator sincronizat 

prin GPS pentru cercetarea tehnologiilor precum GNSS, WiFi, şi radare 
în bandă L

 � PXI MultiComputing (PXImc) – cea mai nouă tehnologie pentru interco-
nectarea a două sau mai multe sisteme inteligente, cu ajutorul interfeţelor 
bazate pe PCI sau PCI Express

 � Workshop - Sisteme embedded de monitorizare şi control ce utilizează 
tehnologia FPGA - bazele arhitecturii RIO în practică

 � Examen de certificare CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) gratuit. 
Pentru a participa la examen este necesar să vă înregistraţi separat.

Compania DOLSAT Consult, Universitatea Politehnică din Bucureşti, 
Digitline Automatizari S.R.L., Aerostar SA, Sangari Engineering Services, Uni-
versitatea ‘’Transilvania’’ din Braşov au fost prezentaţi în cadrul conferinţei 
în calitate de moderatori gazdă.

Participanţii la conferinţă au avut posibilitatea să susţină Examenul de 
certificare CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) în mod gratuit.

În plus, evenimentul a inclus o expoziţie la scară largă, unde partici-
panţii au avut şansa de a vedea cum funcţionează de fapt produsele NI, prin 
intermediul unor diferite piese de echipament demonstrativ, pregătit de 
NI şi o varietate de produse finale, prezentate de partenerii companiei sau 
utilizatorii finali.

Încă din 1976, National Instruments (www.ni.com) i-a dotat pe ingineri şi 
pe oameni de ştiinţă cu instrumente care accelerează productivitatea, inovaţia 
şi descoperirile. Abordarea tehnică NI a dezvoltării grafice de sisteme oferă 
o platformă hardware şi software integrată, care accelerează dezvoltarea 
oricărui sistem care necesită aplicaţii de măsurare şi control. Viziunea pe 
termen lung a companiei şi preocuparea continuă pentru evoluţia societăţii 
prin intermediul tehnologiei sale, stă la baza succesului clienţilor, angajaţilor, 
furnizorilor şi acţionarilor săi.

SC National Instruments Romania SRL
B-dul Corneliu Coposu, nr. 167A, et.I, Cluj Napoca, CP 400228
Tel.: 0800 070 071
E-mail: ni.romania@ni.com
http://romania.ni.com



S.C. Hasel Industrial S.R.L. activează în domeniul automatizărilor pentru medii 

cu pericol de explozie, din anul 1997, realizând lucrări de integrare sisteme, 

proiectare, asistenţă tehnică, montaj, reparaţii și mentenanţă, pentru instalaţii și 

echipamente electrice destinate industriei de petrol și gaze naturale. În perioada 

1999-2013 a dezvoltat, mai multe produse destinate exclusiv conducerii automate a 

proceselor din industria de gaze naturale.

Cele mai recente lucrări au fost efectuate la sistemele de automatizare a cinci 

compresoare de câmp. Locaţiile fizice ale compresoarelor sunt situate la distanţe 

relativ mari una faţă de alta (60-100 km). Din acest motiv a fost necesară elaborarea 

unei aplicaţii de monitorizare și control de la distanţă a celor cinci staţii de 

comprimare. Aplicaţia prezentată în imaginile alăturate gestionează informaţiile 

referitoare la grupul motor-compresor, instalaţia de ungere, circuitele de apă de 

răcire și instalaţia de separare lichide și impurităţi din gazul procesat. Pe lăngă 

vizualizarea parametrilor de proces, aplicaţia permite lansarea de comenzi 

generale către fiecare staţie, cum ar fi pornirea/oprirea compresorului, precum și 

intrarea în secvenţa de punere/scoatere în/din sarcină. Paginile sinoptice 

tridimensionale facilitează identificarea de către operator a echipamentelor din 

instalaţiile tehnologice. Printr-un singur click se poate ajunge la formularele de 

vizualizare și comandă personalizate pentru fiecare echipament în parte.
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