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CONECTAREA SIGURĂ A TUTUROR COMPONENTELOR

„Siguranța la bord”: întotdeauna produsele 
potrivite pentru siguranța și protecția împo-
triva situațiilor critice și a exploziilor, conform 
standardelor. 

Avantaje dintr-o privire: 

 y toate componentele dintr-o singură sursă 

 y coordonare între tehnologii 

 y protecţie optimă împotriva exploziilor 

 y costuri reduse de inginerie 

 y certificare prin instituţii specializate

Implementarea siguranței conform cu 
standardele internaționale și regionale este 
deja suficient de complexă. Rexroth reduce 
complexitatea și vă oferă un portofoliu 
cuprinzător de produse ca partener de sistem 
pentru siguranța mașinii. În acest fel, puteți 
acoperi cerințele pentru toate nivelele de 
automatizare și în toate tehnologiile. Interfețele 
și funcțiile care sunt proiectate pentru a lucra 
împreună asigură o implementare simplă 
fără intervenție ulterioară. Rexroth este, de 
asemenea, soluția corectă pentru mediile cu 
pericol de explozie. 
Rexroth vă oferă un spectru larg de produse 

în domeniul hidraulicii, acționărilor electrice 
și sisteme de control, care sunt certificate în 
conformitate cu ATEX, IECEx și numeroase alte 
reglementări naționale.
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Ce este IO-Link?                                                              
IO-Link este prima tehnologie IO standardizată la nivel mondial (IEC 61131-9) pentru 
comunicarea de la controller la cel mai scăzut nivel de automatizare. Interfața poate 
fi utilizată în mod universal și este o conexiune “point-to-point” independentă care 
funcționează utilizând un cablu industrial neecranat.

Ce oferă IO-Link?
IO-Link transmite toate semnalele senzorilor către controller și invers, datele de control 
la nivelul senzorului / actuatorului. 

Cu rezultate revoluționare.
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În premieră, România în juriul selectării lucrărilor 
la un Congres Mondial IMEKO 

(Confederația Internațională de Măsurări)
Înaintea fircărei ediții a unui Congres IMEKO (Congres susținut 
din 4 în 4 ani), conducerea IMEKO stabilește juriul care va ex-
amina și decide ce lucrări, dintre cele propuse, sunt admise spre 
prezentare în cadrul respectivului Congres.
În premieră pentru România, cu ocazia ediției din acest an, 
conducerea IMEKO a invitat un specialist român, dr. ing. Horia 
Mihai Moțit, să facă parte din acest juriu, pentru lucrările privind 
Măsurarea Debitului.

IMEKO este o federație neguvernamentală formată din 42 de 
organizații din domeniul tehnologiei de măsurare. Obiectivele 
sale fundamentale sunt schimbul internațional de informații 
științifice și tehnice în domeniul măsurării şi al instrumentației, 
respectiv cooperarea între oamenii de știință și inginerii din 
cercetare și industrie.

Fondată în 1958, Confederația are statut consultativ în cadrul 
UNESCO și UNIDO și este una dintre cele cinci federații din 
cadrul FIACC: 
• IMEKO - Confederația Internațională de Măsurare,
• IFAC - Federația Internațională de Control Automat,
• IFIP - Federația Internațională pentru Prelucrarea Informațiilor,
• IFORS - Federația Internațională a Societăților de Cercetare 

Operațională

• IMACS - Asociația Internațională pentru Matematică și 
Calculatoare în Simulare.

Organizațiile membre oferă mijloacele financiare necesare 
funcționării Secretariatului. Trezorierul supraveghează activitățile 
financiare. Toți membrii servesc organizația pro-bono.

Acest al XXII-lea Congres IMEKO este gazduit de Institute of 
Measurement and Control și este sprijinit de un larg număr de 
Organizații Profesionale din UK, de Universități și Industrie, 
având loc pentru prima data în ultimii 40 de ani în Regatul Unit, 
respectiv în Belfast, capitala Irlandei de Nord.
Referitor la programul de desfășurare, menționăm: 
• în 2 septembrie are loc întâlnirea Consiliului General al IMEKO 

la hotel Hilton.
• înregistrările au loc începând cu ziua de 2 septembrie 2018.
Pe tot timpul Congresului, în paralel cu prezentările, este deschisă 
o expoziție de aparatură de măsurări.
În perioada 3 - 6 septembrie se vor desfășura sesiunile de 
comunicări, în paralel cu Workshop-uri și Mese Rotunde, 
corespunzătoare Comitetelor Tehnice pe specialități ale IMEKO.  
În data de 6 septembrie 2018 va avea loc ceremonia de Închidere 
a Congresului.

Informaţii suplimentare la seccretariatul A.A.I.R.  
e-mail: aair@aair.org.ro

3rd -6th September 2018
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SOLUȚII DE AUTOMATIZARE DE SISTEM 
Anclanşarea Automată a Rezervei (AAR): 
necesitate şi principii de utilizare
�� Prof.dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU, prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN, ing. Silviana PREFAC, s.l.dr.ing. Nicoleta ARGHIRA,

�� s.l.dr.ing. Vasile CALOFIR, s.l.dr.ing. Iulia STAMATESCU, conf.dr.ing. Grigore STAMATESCU,

�� Univrsitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Automatică şi Calculatoare

1. Introducere
Sistemul electroenergetic (SEE) face parte din 
categoria sistemelor mari, a sistemelor com-
plexe, prezentând o serie de caracteristici ce-l 
fac să se detașeze de altele din acestă clasă:
�� producerea și consumul de energie elec-

trică se face simultan;
�� procesele dintr-un SEE prezintă, în cea 

mai mare parte, proprietăți de autore-
glare, dar gradul de statism natural este 
mare;
�� răspandire pe o arie geografică mare;
�� ansamblu de procese rapide și lente;
�� energia electrică generată trebuie să in-

deplinească o serie de criterii stricte de 
calitate;
�� alimentarea fără întrerupere cu energie 

electrică, în special, pentru consumato-
rii industriali.

Este de menționat că realizarea unei 
funcționalității într-un SEE în prezența, în 
special, a caracteristicilor mai sus menționate 
se poate face numai prin existența a mai 
multor actori, coordonați între ei prin ceea 
ce denumim acum dispeceri, aceștia fiind 
organizați într-o structură ierarhică judici-
os concepută.
Prezentul articol abordează, din perspectiva 
caracteristicilor mai sus amintite, problema 
modalității de rezolvare a continuității ali-
mentării cu energie electrică pentru consu-
matori, atât cei casnici, cât și cei industriali.
Amintim că cea mai importantă particulari-
tate a energiei electrice constă în asigurarea 
continuității alimentării consumatorilor, iar 
pentru acest lucru există următoarele soluții:
�� realizarea pentru consumatorii finali a unei 

duble/triple alimentări cu energie electrică, 
această soluție fiind însă una costisitoare, 
neeconomică și creatoare de probleme în 
realizarea schemelor de protecție;
�� utilizarea unei singure alimentări de re-

zervă pentru mai mulți consumatori, care 
să fie comutată când unii dintre aceștia 
declanșează alimentarea normală.

Indiferent de importanța consumatorului, 
configurația sistemelor și rețelelor electrice 
trebuie aleasă sau creată pentru a se da posi-

bilitatea unei alimentări de rezervă în cazul 
unei avarii sau a unei întreruperi a sursei nor-
male de alimentare. Alimentarea de rezervă 
ar putea fi asigurată prin două linii sau două 
transformatoare în funcționare permanentă, 
dar este neeconomică, reducând impedanța 
la scurtcircuit și crescând puterea de scurt-
circuit pe bare și în plus se complică soluțiile 
de protecție și automatizare.
Protecția într-un sistem electroenergetic este 
o metodă de limitare a avariilor sau a regi-
murilor anormale ce apar într-un sistem asi-
gurând funcționarea neîntreruptă.
Protecția este reprezentată de dispoziti-
ve care realizează deconectarea automată 
a instalației acolo unde a fost identificată o 
funcționare anormală sau un defect. Deconec-
tarea se realizează prin declanșarea întrerup-
toarelor care delimitează instalația de sistem.
Scopul principal al automatizărilor este acela 
de a menține continuitatea în alimentare  a 
utilizatorilor și cele mai importante sunt 
anclanșarea automată a alimentării de rezervă 
(AAR), reanclanșarea automată rapidă (RAR) 
și descărcarea automată a sarcinii (DAS).
În cele ce urmează vom dezvolta o serie de 
considerente legate de AAR.
Prin AAR se înțelege totalitatea dispozitive-
lor care, în cazul deconectării din orice cauză 
a alimentării normale sau de serviciu, deter-
mină conectarea automată a alimentării de 
rezervă. O alimentare de rezervă poate fi co-
mună pentru mai multe alimentări de servi-
ciu, urmând a fi conectată automat pentru în-
locuirea elementului ieșit din funcțiune, cât 
mai repede posibil. [1]
Schemele de AAR sunt utilizate atât în 
instalațiile de distribuție, cât și în cele de 
producere a energiei electrice. Din cauza 
complexității instalațiilor dintr-o unitate de 
producere a energiei electrice există o core-
lare între automatizările electrice și cele me-
canice ale centralei. De exemplu, la scăderea 
presiunii apei în conducta principală de ali-
mentare a cazanului, se comandă conecta-
rea automată a motorului electric care an-
trenează pompa de alimentare de rezervă, 
sau la ieșirea din funcționare a electropom-
pelor (la scăderea frecvenței) se recurge la  

conectare automată a turbopompelor de re-
zervă acționate cu abur.
În figura 1se prezintă o schemă de AAR aplica-
tă la serviciile interne ale unei centrale. Între-
ruptoarele deschise în funcționarea normală 
care urmează să conecteze rezerva sunt marca-
te printr-un dreptunghi negru iar întreruptoare-
le care sunt închise în funcționarea normală sau 
de regim sunt marcate printr-un dreptunghi alb.
În figura 1.a. transformatorul de rezerva (T2) 
se conectează la anclanșarea întreruptoare-
lor I3  și I4 prin comandă de la AAR, atunci 
când (T1) iese din funcțiune. În figura 1.b. 
AAR conectează consumatorii de la o secție 
de bare (S1 sau S2), la secția învecinată, prin 
acționarea întreruptorului ICT. În figura 1c. 
există un singur transformator de rezervă 
(T3) ce urmează a fi conectat prin comandă 
de la AAR, pe una din secțiunile de bare ra-
masă fără alimentare, iar în figura 1d. tot un 
singur transformator de rezervă (T) servește 
pentru alimentarea de rezervă, pentru orica-
re din secțiile de bare S1, S2 sau S3.
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Fig. 1-  AAR pentru serviciile interne ale unei centrale

2. Schema bloc AAR
Schema bloc pentru un dispozitiv de AAR este 
formată dintr-un element de pornire (1) care 
acționează la scăderea tensiunii pe barele 
consumatorilor,format din relee de minimă 
tensiune, un element de control  al prezenței 
tensiunii pe linia de rezervă (2) , un element 
de temporizare (3)  și un element de blocaj 
(4) la acționări repetate, figura 2.
Dacă (1) și (2) sunt îndeplinite intră elemen-
tul (3) care asigură timpul de AAR. Acest timp 
trebuie  să fie mai mare decât timpul nece-
sar deionizării canalului de arc. Elementul 
(4) realizează declanșarea întreruptorului 
pe linia de serviciu de bază, anclanșarea în-
treruptorului  pe linia de rezervă și nu mai 
permite o reanclanșare.
O declanșare a întreruptorului I2 blochează 
AAR-ul deoarece pune în evidență un defect 
permanent. Comanda de execuție a AAR a 
fost trecută prin bloc-contactele de acționa-
re a întreruptorului I2 pentru ca schema să 
nu pornească decât dacă întreruptorul de pe 
calea de alimentare normală a fost declanșa-
tă. Se evită astfel punerea în paralel a două 
surse cu tensiuni defazate sau nesincrone.

3. Anclanșarea automata a 
alimentării de rezervă pentru rețele 
de distribuție
În figura 3 este reprezentată configurația 
rețelelor electrice de distribuție în care dis-
pozitivul de AAR comandă, fie conectarea 
unei linii de rezervă L2 (figura 3.a), fie pre-
luarea automată a sarcinii de la două sau mai 
multe puncte de alimentare (PA), prin închi-
derea întreruptorului I de pe cablul de echi-
libru (figura 3.b.), fie prin conectarea liniilor 
de ajutor L1, L2, dintre posturile de transfor-
mare PT (figura 3.c)
Dimensionarea liniilor sau transformatoare-

Legenda:
C – consumator; L – linie electrică; STP – alimentare staţii şi posturi de transformare;
A – bara colectoare de înaltă tensiune; CE – cablu de echilibru; PA – puncte de alimentare;
PT – posturi de transformare; T – transformator; I - întreruptor.

a) b) c)

Fig. 3 - AAR pentru rețele electrice de distribuție

lor din schema AAR trebuie să se țină seama 
de încărcarea maximă la care acestea trebu-
ie să facă față. [1]

4. Condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească AAR 
În principal, dispozitivele pentru AAR trebu-
ie să îndeplinească următoarele condiții, [2]:
1. Dispozitivul de AAR trebuie să lucreze 

numai după ce s-a realizat declanșarea ali-
mentării nominale ( sau de serviciu), în caz 
contrar ar putea să provoace o anclanșare pe 
defect sau ar putea să conecteze în paralel 
sisteme cu tensiuni defazate sau nesincron.

2. Pornirea unei scheme trebuie să fie de-
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Fig. 2 - Schema bloc pentru un dispozitiv de AAR
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terminate de dispariția tensiunii pe bare-
le stației sau pe barele serviciilor interne, 
dar cu o anumită temporizare care este 
necesară pentru o posibilă înlăturare a 
unui  defect care se poate dovedi pasager.

3. Schemele de AAR nu trebuie să porneas-
că la defecte ce apar în rețeaua consuma-
torilor, defecte ce trebuie lichidate prin 
scheme de protecții proprii la consumator.

4. În cazul deconectării unui întreruptor prin 
schema de protecție, declanșarea se va 
face netemporizat.

5. Comutarea rezervei trebuie să se realize-
ze după deconectarea completă a alimen-
tării normale, deoarece ar exista perico-
lul comutării cu un defect permanent care 
nu a putut fi lichidat în perioada tempo-
rizării AAR-ului.

5. Condițiile de pornire și 
funcționare ale instalației de AAR
Pornirea instalațiilor de AAR prin relee de mi-
nimă tensiune se va utiliza, de regulă, pentru 
surse de rezervă independente.
În situația în care sursele de rezervă inde-
pendente sunt afectate de defecte pe sursa 
normală, se va analiza, de la caz la caz, posi-
bilitatea pornirii de minimă tensiune, pentru 
că o asemenea pornire prezintă următoarele 
dificultăți: mărirea timpului de AAR și posibi-
litatea funcționării intempestive a instalației. 
La toate dispozitivele de AAR prin condiții 
de pornire se înțeleg acele elemente de stare 
din instalația de rezervă care provoacă intra-
rea în acțiune a dispozitivului AAR și anume:
�� căderea tensiunii pe bara rezervei;
�� declanșarea întreruptorului alimentării 

normale;
�� existența tensiunii pe calea de rezervă.

5.1 Căderea  tensiunii pe bara rezervată
Cel mai utilizat criteriu pentru pornirea dis-
pozitivelor AAR este reprezentat de căderea 
tensiunii pe bara rezervată.
Cu ajutorul releelor de minimă tensiune  se 
sesizează lipsa tensiunii.Acestea pot fi legate 
în următoarele scheme de conexiuni:
�� conexiune triunghi;
�� conexiune stea;
�� conexiune în V.

Conexiunile triunghi și stea folosesc câte trei 
relee de tensiune minimă și monitorizează 
prezența tensiunii pe toate cele trei faze.
Conexiunea în V folosește doar două relee de 
tensiune minimă, din acest punct de vedere 
fiind mai economică. Această conectare este 
utilizată cel mai des  în instalațiile AAR.
În funcție de schema dispozitivului AAR se 
aleg și tensiunile pentru alimentarea relee-
lor de tensiune minimă.

5.2 Declanșarea întreruptorului 
alimentării normale
În majoritatea schemelor dispozitivelor 
AAR declanșarea întreruptorului alimentă-
rii normale este momentul în care are loc 
funcționarea AAR.
Cu ajutorul contactelor de semnalizare ale 
întreruptorului se constată starea momen-
tană a întreruptorului.
Pentru a putea fi înțelese corect, acestea sunt 
figurate în stare deconectat, așa cum sunt re-
prezentate în toate schemele de comandă, 
protecție și semnalizare.
Funcționarea dispozitivului AAR are loc în 
momentul declanșării neprevăzute  sau a unei 
protecții a alimentării normale și numai în 
cazul în care tensiunea pe calea de rezervă 
are valoarea minimă.

5.3 Existența tensiunii pe calea de rezervă
Pentru a avea o funcționare bună a dispozi-
tivului AAR, trebuie verificată existența ten-
siunii pe calea de rezervă.
Pentru a putea verifica existența tensiunii 
pe calea de rezervă există mai multe varian-
te ale schemei de conexiuni a instalației în 
funcție de nivelul tensiunii (joasă sau medie).
În cazul instalațiilor de joasă tensiune cea mai 
utilizată reprezentare a schemei instalației 
pentru a  verifica  tensiunea pe calea de re-
zervă este cea în care este asigurată o tensi-
une operativă în schema AAR.
Pentru siguranța dispozitivului AAR,  mă-
surarea valorii tensiunii pe calea de rezer-
vă sunt utilizate relee de tensiune distincte.

5.4 Pauza de AAR
Timpul de acționare al dispozitivului de AAR  
reprezintă pauza de AAR.
În ceea ce privește timpul de funcționare al 
AAR există:
�� AAR rapid;
�� AAR lent.

Timpul de acționare al AAR este considerat 
rapid  atunci când timpul în care se comu-
tă sursele este suficient de scurt astfel încât 
diferența vectorială între tensiunea rezidu-
ală pe barele deconectate și tensiunea sur-
sei care se anclașează să fie mai mică decât 
(1-1,4) Un, în timp ce decalajul măsurat între 
cele două tensiuni să fie de maxim 60-90°.
Atunci când este utilizat un AAR rapid sunt 
necesare dispozitive pentru a controla un-
ghiul defazajului și nu este indicată utilizarea 
unui AAR rapid  în cazul în care sursele care 
urmează a fi conectate nu sunt în sincronism.
Timpul de acționare AAR este considerat 
lent atunci când nu este îndeplinită condiția 
care spune că decalajul măsurat între tensi-
unea  sursei deconectate și cea a sursei care 

se anclanșează să aibă maxim 60-90°.
În cazul AAR lent comutarea surselor trebu-
ie  să aibă loc  într-un timp în care diferen-
ța vectorială a tensiunilor reziduale și cea a 
sursei care se anclanșează să aibă o valoare 
minimă de (1,2-1,4) Un, valoare care se ob-
ține în general după un timp de  0,8 secunde 
de la deconectarea sursei. În acest caz AAR 
trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de 
temporizare sau cu un dispozitiv de control 
al diferenței vectoriale a tensiunilor, a două 
soluție fiind cea preferată.
Unii consumatori preferă instalațiile de AAR 
rapide în locul celor lente. În această situa-
ție, crește numărul întreruperilor neselec-
tive și scade siguranța în alimentare a con-
sumatorului, deoarece în mod deliberat se 
renunță la posibilitatea rezolvării întrerupe-
rii în alimentarea acestuia prin funcționarea 
AAR din amonte. 
Opțiunea are la bază necesitatea evitării go-
lurilor de tensiune de lungă durată impuse de 
pauza lungă de AAR care sunt suportate cu di-
ficultate de anumite categorii de receptoare.
Pauza AAR pentru dispozitivele AAR se  re-
alizează, de regulă, cu ajutorul unor relee de 
timp de curent continuu sau alternativ, în func-
ție de natura tensiunii operative utilizate. [2]

Concluzii
Articolul se constituie ca o prolegomenă 
într-un expozeu ce-și propune prezentarea 
bazelor teoretico – inginerești ale utilizării 
AAR, ca soluție în rezolvarea continuității 
alimentării cu energie electrice a consuma-
torilor. Și aceasta pentru a înțelege mai bine 
modul de implementare a AAR pe echipa-
mente numerice, ce au posibilități tehnice 
superioare, flexibilitate accentuată, și posi-
bilitatea de conectare convențională într-un 
sistem integrat.
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Modelarea şi conducerea cu regulator fuzzy a 
cuptoarelor cu arc electric trifazate
�� As. dr. ing. Loredana GHIORMEZ, Prof. dr. ing. Octavian PROȘTEAN, 

�� Universitatea Politehnica Timişoara - Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Schema electrică de funcționare 
a cuptorului cu arc electric ca și 
consumator trifazat simetric
Procesul de elaborare al oțelului în cupto-
rul cu arc electric este unul complex, exis-
tând un număr important de parametri care 
influențează decisiv calitatea energiei electrice, 
calitatea produsului și cantitatea de oțel produs. 
Principalele problemele care pot să apară 
în cadrul procesului de elaborare al oțelului 
sunt următoarele: 
�� introducerea armonicilor în rețeaua elec-

trică de putere, așadar apariția efectului 
de fluctuație a tensiunii în rețeaua elec-
trică de putere;
�� ruperea electrozilor pe durata topirii de-

oarece lungimea arcului electric se mo-
difică în funcție de modul în care are loc 
surparea, respectiv modificarea poziției 
încărcăturii (de la apariția scurtcircuitului 
și până la întreruperea arcului electric). În 
acest caz, trebuie ca procesul de elabora-
re al oțelului să se întrerupă, urmând apoi 
să se înlocuiască electrozii care s-au rupt.

Regimul de funcționare al cuptorului cu arc 
electric poate fi definit prin: intensitatea cu-
rentului arcului electric, tensiunea arcului 
electric, tensiunea din secundarul transfor-
matorului cuptorului, rezistența electrică și 
reactanța circuitului prin care se alimentea-
ză cuptorul cu arc electric [3].
Schema electrică de alimentare a cuptorului 

cu arc electric pentru o singură fază este re-
prezentată în fig.2  [4], [5].
Notațiile aferente fig.2 au următoarele 
semnificații:
�� Us(t) - tensiunea de alimentare a cupto-

rului cu arc electric, care este alimentat 
în curent alternativ;
�� ZS - este impedanța sursei de alimentare 

(a transformatorului cuptorului);
�� P - este punctul de măsură din secunda-

rul transformatorului;
��  ZRS - este impedanța rețelei scurte de ali-

mentare a cuptorului;
�� Electrod -  este unul dintre cei trei elec-

trozi din grafit ai cuptorului;
�� Arc electric - este arcul electric ce apare 

între electrod și metalul ce urmează să 
fie topit;
�� Cuptor - este instalația cuptorului care 

este utilizat pentru elaborarea oțelului.

Fig. 2 Schema electrică de alimentare a cuptorului cu 
arc electric pentru o fază.

Schema Simulink, prezentată în fig.3 este 
echivalentă schemei electrice de funcționare 
a cuptorului cu arc electric din fig.2. În aceas-

Modelarea funcționării cuptoarelor cu arc electric
INTRODUCERE
Cuptoarele cu arc electric trifazate sunt utilizate pentru topirea oțelului, elaborarea oțelurilor 
aliate, respectiv înalt aliate, dar și pentru topirea metalelor și aliajelor greu fuzibile.
În fig.1 este prezentată vederea frontală secționată și vederea laterală a instalației cuptoru-
lui cu arc electric cu acțiune directă de tip EBT (Excentric Bottom Tap-Hole) [1], [2].

Fig. 1 Instalația cuptorului cu arc electric de tip EBT - vedere frontală secționată şi vedere laterală.

Fig. 3 Schema Simulink implementată în Matlab/Simulink pentru simularea schemei electrice de funcționare a 
cuptorului cu arc electric.
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tă schemă Functia Matlab reprezintă modelul 
matematic propus de autori, utilizat pentru 
simularea comportamentului arcului electric. 
Pentru a se procesa semnalele din fig.3 s-a 
ales timpul de eșantionare de 1/10000 sec. 
Valorile parametrilor electrici (rezistența to-
tală și reactanța totală) ai schemei echivalen-
te a cuptorului cu arc electric au fost setate 
cu valori reale ale instalației tehnologice vi-
zate. Pentru a se obține o nouă putere dorită 
a arcului electric se poate modifica tensiunea 
din secundarul transformatorului cuptorului 
sau se pot modifica parametrii modelului ar-
cului electric [2].
Parametrii de circuit ai schemei de ali-
mentare a cuptorului real sunt următorii: 
frecvența rețelei de alimentare, f=50 Hz; 
rezistența electrică echivalentă pe fiecare 
fază a rețelei scurte, Rech=0,47 mΩ; reactanța 
electrică echivalentă pe fiecare fază a rețelei 
scurte, Xech=5,5 mΩ; tensiunea din secunda-
rul transformatorului, Us, poate varia în do-
meniul [550; 960] V.

Modelarea arcului electric
În vederea analizei modului de funcționare 
al cuptorului cu arc electric este necesar să 
se modeleze arcul electric astfel încât să fie 
reflectată cât mai fidel comportarea arcului 
electric real. Pentru simularea modelului s-a 
utilizat mediul de programare Matlab.
Printre principalele avantaje ale cuptorului 
cu arc electric pot fi menționate următoarele: 
eficiență termică bună, durată mică de elabo-
rare a oțelului, putere reală disipată bună și 
eventual, rată mică de rupere a electrozilor 
[5]. În același timp, cuptorul cu arc electric 
trifazat este o sarcină dezechilibrată, nelini-

Fig. 4  Caracteristica curent-tensiune a arcului electric pentru modelul MM-EXP1.

ară și care variază în timp, instalația putând 
cauza multe probleme în rețeaua electrică de 
putere [6], dintre care se pot menționa ur-
mătoarele: generarea de curenți armonici, 
dezechilibru mare al puterii pe cele trei faze 
de alimentare și consum mare de putere re-
activă [7]. Astfel este necesar să se dezvolte 
un model matematic (MM) care să surprin-
dă modul de funcționare al cuptorului cu arc 
electric, respectiv modul de comportare al 
arcului electric de la această instalație [7].
Factorii care influențează modul de operare al 
cuptorului sunt: faza tehnologică de elabora-
re a oțelului (topire sau afânare), poziția elec-
trozilor, schema de control a sistemului care 
poziționează electrozii, respectiv tensiunea 
și impedanța sursei de alimentare a cuptoru-
lui Astfel, modul de funcționare al cuptorului 
cu arc electric depinde de tensiunea arcului, 
curentul arcului și lungimea arcului, lungime 
care este influențată de poziția electrozilor. 
Modelul exponențial bazat pe caracteristica 
curent-tensiune a arcului electric (MM-EXP1)
Modelul exponențial MM-EXP1 reproduce 
fidel caracteristica curent-tensiune a arcu-
lui electric prezentând mai multe zone de 
funcționare printre care și o zonă ce are o 
variație exponențială. MM-EXP1 propus, 
relațiile (1), reprezintă o dezvoltare a mo-
delului prezentat în [8], [9], putându-se dis-
tinge cinci zone de funcționare ale arcului 
electric, regăsite în fig.4 în care este ilustra-
tă caracteristica curent-tensiune a arcului 
electric [10].
Notațiile au următoarele semnificații:
�� Uam este tensiunea de amorsare a arcu-

lui electric;

�� Ust este tensiunea de stingere a arcului 
electric;
�� Um este tensiunea ce se obține ca medie 

aritmetică între tensiunea de amorsare și 
cea de stingere;
�� i1 și -i1 sunt valori ale curenților ce cores-

pund valorilor tensiunilor de stingere ale 
arcului electric pe fiecare semialternanță;
�� i2 și -i2 sunt valori ale curenților ce cores-

pund valorilor tensiunilor de amorsare ale 
arcului electric pe fiecare semialternanță;
�� i3 și -i3 sunt valori ale curenților ce cores-

pund valorilor tensiunilor Um ale arcului 
electric pe fiecare semialternanță;
�� i4 și -i4 - valoarea curentului arcului regă-

sită la intersecția celor două drepte date 
de pantele R2 și R3, din reprezentarea ca-
racteristicii curent-tensiune;
�� R1 este panta dreptei cuprinsă între -i2 

și i2;
�� R2 este panta dreptei pentru valori ale cu-

rentului mai mari decât i3, respectiv mai 
mici decât -i3;
�� R3 este panta dreptei pentru valori ale cu-

rentului mai mari decât i1, panta descen-
dentă, respectiv mai mici decât -i1, panta 
ascendentă;
�� u - tensiunea arcului electric la un mo-

ment dat;
�� i - curentul arcului electric la un moment dat.

Valorile parametrilor R1 și R2 au fost alese pe 
baza datelor din literatură [8], [9]. 

Validarea modelului MM-EXP1
Validarea modelului MM-EXP1 se face prin 
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compararea rezultatelor obținute prin simu-
lare cu cele achiziționate de la o instalație 
tehnologică reală și anume cea existentă pe 
platforma industrială a Arcelor Mittal Hune-
doara.  În cazul simulărilor se consideră că 
lungimea arcului este diferită în cele două 
faze tehnologice: topire și afânare. Curenții 
arcului electric aferenți celor două faze teh-
nologice au amplitudini diferite, iar tensiu-
nea arcului este aceeași.
În fig.5 sunt prezentate formele de undă pen-
tru tensiunea obținută prin simulare, respec-
tiv cea achiziționată de la cuptorul cu arc 
electric trifazat real, pentru cele două faze 

tehnologice. Se observă că formele de undă 
sunt apropiate ca valoare și ca variație, dar 
cea măsurată de la instalația reală este de-
formată în faza de topire a metalelor deoa-
rece există diferite perturbații care apar în 
procesul real, deci lungimile de arc vor fi 
ușor diferite.
În fig.6 sunt prezentate variațiile curenților 
măsurați de la instalația reală și cei simulați 
pentru ambele faze tehnologice de elabora-
re ale oțelului. Se poate observa că variațiile 
sunt apropiate atât ca amplitudine, cât și ca 
formă de undă, în faza de topire fiind nece-
sar un curent mai mare deoarece materialul 

este în stare solidă sau parțial solidă.
În fig.7 sunt ilustrate caracteristicile curent-
tensiune ale cuptorului în fazele tehnologi-
ce de topire și de afânare. Se poate consta-
ta că aceste caracteristici sunt apropiate 
ca variație.
În fig.8 sunt prezentate caracteristicile cu-
rent-tensiune ale arcului electric, putându-
se identifica zona exponențială din cadrul 
caracteristicii, dar și faptul că această carac-
teristica este puternic neliniară, fiind linia-
rizată doar pe anumite porțiuni.

Fig. 5 Forme de undă pentru tensiunea măsurată şi simulată în  
cele două faze tehnologice.

Fig. 6 Forme de undă pentru curentul măsurat şi simulat în  
cele două faze tehnologice.

Fig. 7 Caracteristica curent-tensiune a cuptorului pentru cele două faze tehnologice 
(tensiune din punctul de măsură din secundarul transformatorului).

Fig. 8 Caracteristica curent-tensiune a arcului pentru  
cele două faze tehnologice.
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Reţele de comunicaţie şi protocoale specifice IoT
�� Conf. dr. ing. Eugen DIACONESCU, 

�� Universitatea din Piteşti

În articolul publicat anterior referitor la su-
biectul IoT, “Industrial Internet of Things 
(IIoT), evoluție sau metamorfoză SCADA?” 
(revista nr. 2/2017), s-a prezentat IoT, prin-
tre altele, ca fiind o infrastructură bazată pe 
rețele de comunicație. În acest articol se va 
încerca o privire generală, posibilă numai la 
modul destul de superficial, datorită mulțimii 
și complexității informațiilor referitoare la 
acest domeniu. 
Asupra numărului de dispozitive IoT (Inter-
net of Things) care vor fi conectate în rețele 
de tip IoT sunt făcute diverse estimări. Se 
așteaptă ca în 2030 numărul acestora să ajun-
gă la 125 miliarde [IHT Marvit]. 
Diferența dintre o rețea IoT și o rețea senzo-
rială actuală constă în faptul că dispozitivele 
IoT dispun de un anumit grad de autonomie; 
ele pot să acționeze și fără  a fi comandate de 
factorul uman, doar pe baza inteligenței sis-
temului din care fac parte.
IoT este foarte eterogen. IoT poate funcționa 
în primul rând având ca suport Internetul ac-
tual, bazat pe protocolul HTTP. HTTP este 
un protocol de Internet foarte cunoscut care 
poate rezolva multe din cerințele de comuni-
cație ale IoT. Mai mult, HTTP poate fi simpli-
ficat utilizând UDP în loc de TCP. Totuși, în 
cazul în care există resurse puține de proce-
sare dr în plus constrângeri de rețea, HTTP 
nu este practic, cerând prea multe resurse și 
utilizând o bandă prea largă de comunicație.
Altă categorie de protocoale de comunicație 
pentru IoT sunt cele dezvoltate fără Inter-
net (non-internet), sau cu Internet opțional.
În domeniul comunicațiilor wireless nu exis-
tă o tehnologie care să fie cea mai bună pen-
tru toate cazurile posibile. Fiecare tehnolo-
gie are un loc precizat în piață. 
Utilizarea protocoalelor wireless este 
influențată în cazul dispozitivelor mobile 
de limitările hardware specifice.

Standarde de rețele de transport 
utilizate pentru IoT [6]

Nume:Zigbee
Standard: ZigBee 3.0 / IEEE802.15.4
Frecvența: 2,4GHz
Distanța: 10-100m
Debit: 250kb/s
Nume: Z-Wave
Standard: Z-Wave Alliance ZAD12837 / 
ITU-T G.9959
Frecvența: 900MHz (ISM)
Distanța: 30m
Debit:9,6/40/100kb/s

Nume: NFC (Near Field Communication)
Standard: 
Frecvența: 13,56MHz (ISM)
Distanța: 10cm
Debit: 100-420kb/s
Nume: WiFi
Standard: 802.11n 
Frecvența: 2,4GHz, 5GHz
Distanța: 50m
Debit: Tipic 600Mbps (cu antena, max 1GHz)
Nume: Celular
Standard: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS/
HSPA (3G), LTE (4G)
Frecvența: 900/1800/1900/2100MHz
Distanța: 35km max for GSM; 200km max 
for HSPA
Debit: 35-170kps (GPRS), 120-384kbps 
(EDGE), 384Kbps-2Mbps (UMTS), 
600kbps-10Mbps (HSPA), 3-10Mbps 
(LTE) 
Nume: LoRAWAN
Standard: LoRAWAN
Frecvența:diverse 
Distanța: 2-5km (urban), 15km (suburban)
Debit: 0,3 - 50kps
Nume: Neul
Standard: 
Frecvența: 900MHz (ISM), 458MHz (UK), 
470-790MHz (White Space)
Distanța: 10km
Debit: <100Kbps
Nume: 6LowPAN
Standard: RFC6282 
Frecvența: (adaptat și utilizat peste alte 
rețele inclusiv Bluetooth Smart în banda 
2.4GHz, ZigBee, etc.)
Distanța: variabilă
Debit: variabil
Nume: Bluetooth 4.2
Standard: Bluetooth 4.2
Frecvența: 2,4GHz
Distanța: 50-100m (Smart/BLE)
Debit: 1Mbps
Nume: Bluetooth 5
Standard: Bluetooth 5
Frecvența: 2,4GHz
Distanța: 300 
Debit: 2Mbps

Noile rețele de aplicație în IoT, cu cel mai 
mare succes și mai cunoscute, sunt 6lowPAN 
(de tip internet) și Bluetooth (non-internet). 
Protocoalele de tip internet care au fost pro-
iectate nu în mod special pentru IoT, dar care 
s-au dovedit potrivite pentru IoT și au fost 
dezvoltate în consecință în acest scop sunt 
Constrained Application Protocol (CoAP) 

și Message Queuing Telemetry Transport 
(MQTT). Aceste protocoale pot fi implemen-
tate peste diverse structuri de rețea.
În continuare se vor prezenta pe scurt carac-
teristicile acestor rețele și protocoale și de 
asemenea unele dintre avantajele utilizării 
lor în aplicații practice de tip IoT.

6lowPAN
O tehnologie cheie pentru IoT, de tip IP, este 
6lowPAN (Ipv6 low power wireless Personal 
Area Network) care dincolo de a fi un proto-
col de aplicații IoT definește mecanisme de 
încapsulare și compresie.
Standardul nu este dependent de o bandă 
de frecvențe sau de un suport fizic și poate 
fi utilizat pe o multitudine de platforme, in-
clusiv Ethernet, WiFi 802.15.4 și în sub-ban-
da ISM < 1GHz.
Calitatea esențială este stiva Ipv6 care oferă 
aproximativ 3,4x1038 adrese individuale, ceea 
ce face posibil  ca orice obiect din lume să 
aibă o adresă unică atunci cînd se conectea-
ză la Internet. Ipv6 dispune de un mecanism 
de transport de bază pentru a produce siste-
me de control complexe și de comunicare cu 
dispozitivele, la costuri reduse printr-o rețea 
Low Power fără fir/wireless.

Bluetooth
Bluetooth și-a luat numele de la regele Ha-
rald Blatand (Bluetooth) al Danemarcei care 
a unit și a creștinat Danemarca și Norvegia 
în secolul al X-lea. În 1994 Ericsson a înce-
put primele cercetări privind comunicația wi-
reless, iar în 1997 a format un grup de firme 
denumit Bluetooth Special Interest Group 
(Bluetooth SIG) care în prezent numără peste 
2000 de membri.
Bluetooth este o tehnologie de conectare wi-
reless utilă pentru transferarea de fluxuri 
radio, date și informații în regim broadcast 
(“difuzare”)  între dispozitive. 
Există două categorii de tehnologie Bluetooth:
�� Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR).
�� Low Energy (LE) denumit și „Bluetooth 

Smart”.
Clasele de putere Bluetooth sunt:

Clasa Puterea Distanța
Clasa 1 100mW 100m
Clasa 2 2,5mW 20m
Clasa 3 1mW 10m

Comparat cu tehnologia wireless WiFi pen-
tru LAN, 80211b, Bluetooth îndeplinește un 
alt scop, deși operează pe aceeași frecvență 
2,4GHz, fără să interfereze cu WiFi. Blueto-
oth este destinat să conecteze dispozitive mici, 
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între care se transferă cantități reduse de date. 
Banda de 2,4 GHz conține frecvențele 2400 - 
2483,5 MHz și este una din benzile destina-
te Industriei, Științei și Medicinei (ISM), care 
poate fi utilizată fără licență de transmitere. 
Totuși pentru ISM există un set de reguli de 
transmisie obligatoriu.
Debitul de date mai mic și distanțele mai mici 
pentru care operează fac ca Bluetooth să con-
sume mai puțină energie decât WiFi (până la 
de 500 ori mai puțin), caracteristică ce poate 
fi esențială în economisirea bateriilor mul-
tor dispozitive mobile/portabile.
Bluetoot a fost conceput inițial în primul rând 
pentru înlocuirea cablurilor, fiind ideal la co-
nectarea perifericelor la un computer, acolo 
unde WiFi nu ar putea fi folosit.
Interoperabilitatea diverselor periferice 
poate fi rezolvată în general prin utilizarea 
unui PC ca sistem de conversie între acestea. 
Bluetooth rezolvă mai simplu, fără PC, pro-
blema interoperabilității, îndeplinind funcția 
de “cablu universal”.

Bluetooth  5 (generația a cincea)
În comparație cu BLT 4.2 LE, BLT 5 are 
caracteristicile:
�� 2 x viteza (1 - 2 Mb/s)
�� 4 x aria de acționare
�� 8 x debitul de informație

Lungimea maximă a mesajelor, limitată la 31 
octeți la BLT 4.2, crește la 255 octeți.
În plus există specificații de reducere a debi-
telor până la 500kb/s și chiar 250kb/s pen-
tru mărirea distanțelor și siguranței la care 
se pot conecta sigur senzorii și actuatorii.
Bluetooth SIG estimează că până în 2018 mai 
mult de 90% din telefoanele inteligente (cu 
sisteme de operare iOS, Android, Windows) 
vor fi “smart ready”. De asemenea, se esti-
mează că BLT va fi instalat în mai mult de o 
treime din totalul dispozitivelor pînă în 2020, 
mai ales prin intermediul smartfonurilor fo-
losite drept controlere de acționare. 

Stiva de protocoale Bluetooth.
Pentru proiectanții de aplicații, protocolul 
Bluetooth este împărțit în două categorii: 
straturile (layers) și profilele. [4] [5]
Straturile formează stiva de protocoale (sau 
subprotocoale, deoarece unele sunt ele însăși 
protocoale bine definite), figura 1.
Host Controller Interface (HCI) este utili-
zat la transferul datelor între echipamentul 
pe care este instalat (computer) și dispozi-
tivul bluetooth atașat.
Logical Link Control and Adaptation Pro-
tocol (L2CAP) realizează segmentarea 
(secționarea pachetelor mari în pachete mici) 
și reasamblarea pachetelor și de asemenea 
multiplexarea acestora (dacă primește date 
din mai multe surse).
Service Discovery Protocol (SDP) este utili-
zat pentru descoperirea de servicii (de exem-
plu: descoperirea unui dispozitiv care oferă 
serviciul de printare) în zona de acționare a 

Hands Free Profile

LAN Access Profile

Headset Profile

Fax Profile

Dial-up Networking Profile

Basic Printing Profile

Basic Imaging Profile

Synchronization Profile

Object Push Profile

File Transfer Profile

Generic Object Exchange File

Hard Copy Cable 
Replacement Profile

Servoce Discovery 
Application Profile

Human Interface Device 
Profile

Personal Aria 
Networking Profile Cordless Phone Profile

Serial Port Profile

Intercom Profile

Generic Access Profile

OBEX

Host Controller Interface (HCI)

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)

RFCOMM

A
ud

io

SDP HID BNEP TCS

TCP
IP

RFCOMM

WAP
UDP

IP
PPP

TCP
IP

dispozitivului bluetooth.
RFCOM este portul serial radio (virtual) și 
are un nume asemănător celorlalte porturi 
seriale COM1, COM2, etc.
Telephony Control Protocol Specification 
(TCS) generează și controlează semnale 
specifice comunicației telefonice (call, hangup 
etc.), pentru conexiuni audio.
Wireless Access Protocol (WAP) protocol 
importat din telefonia pe internet, având în 
stiva sa de protocoale UDP, IP și PPP. Per-
mite vizualizarea datelor în limbajul de spe-
cificare Wireless Marqup Languale (WML).
OBEX este un protocol de comunicație inițial 
definit de Infrared Data Association (IrDA), dar 
apoi preluat de alt grup. A fost adaptat de Blue-
tooth SIG pentru transferul fișierelor între dis-

Fig. 2 Interdependența profilelor Bluetooth

Fig. 1 Stiva protocoalelor Bluetooth

pozitive, fără TCP și IP în stivă, dar permițînd 
folosirea lor, dacă se dorește acest lucru.
BNEP permite implementarea altor proto-
coale (de exemplu TCP, IP) peste Bluetooth.
HID este un alt protocol  adoptat, fiind la ori-
gine definit de specificațiile WiFi. El oferă re-
gulile pentru transmiterea informației spre 
dispozitive ca tastaturi, mouse, console de 
jocuri etc.

Profilurile Bluetooth
Un profil este un set de funcționalități pen-
tru un dispozitiv BLT. Profilul este necesar 
în special când se dorește conectarea a două 
dispozitive prin BLT. Între profiluri există 
interdependențe, iar toate profilurile depind 
de Generic Access Profile, figura 2.
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Rețele Bluetooth de tip PAN 
(Personal Aria Network)
Piconet face parte dintre rețelele de tip con-
stitutiv “ad hoc” care leagă două sau mai 
multe dispozitive care comunică pe același 
canal utilizând o sincronizare comună de 
clock și saltde frecvență prin protocol blu-
etooth. O rețea piconet trebuie să conecteze 
minimum două dispozitive, dar nu mai mult 
de 8 active. Totuși, un dispozitiv din cele 8 
poate fi înlocuit cu altul dintr-o listă de 255 
dispozitive pasive (“parcate”). Un singur dis-
pozitiv din rețea poate fi master, restul au ca-
litatea de “slave”.
Scatternet este o rețea de rețele tip piconet 
și se formează atunci cînd se decide ca un 
dispozitiv dintr-o rețea piconet să facă parte 
dintr-altă rețea piconet. 
Mai general, topologiile (figura 3) ce pot fi 
realizate simplu cu rețele piconet și scater-
net Bluetooth sunt următoarele:
�� Punct la Punct (P2P) permite transferul 

între două dispozitive (1:1), optim pen-
tru monitoarele de urmărire și de sănă-
tate care utilizează LE P2P.
�� Broadcast este o topologie de rețea de 

comunicare de tip (1:m). Bluetooth LE de 
tip broadcast este optimă pentru distribu-
irea informației dintr-un punct de interes 
către consumatori.

Mai recent, topologia Mesh reprezintă o to-
pologie de rețea de comunicație de tip (m:m). 
Meshul Bluetooth LE permite crearea de rețele  
mari de dispozitive potrivite pentru automa-
tizarea clădirilor, rețelelor senzoriale, urmă-
rirea obiectelor sau produselor și comunicații 
sigure bidirecționale. Capacitatea de comuni-
care (m:m) a mesh-ului Bluetooth îi conferă 
un mare potențial de utilizare în rețelele IoT, 
dînd un impuls decisiv extinderii acestora. 

CoAP
Standardizarea CoAP a început în 2010 de 
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Figura 3. Rețele de dispozitive (senzori) conectate prin Bluetooth

către IETF Core Working Group. CoAP este 
un protocol de transfer pentru web, optimizat 
pentru rețele cu resurse reduse, tipice pentru 
aplicații IoT sau M2M (Machine to Machine).
CoAP este bazat pe o arhitectură REST în care 
resursele sunt abstracțiuni controlate de un 
server, disponibilizate de un proces și iden-
tificate printr-un URI (Universal Resource 
Identifier). Resursele sunt manipulate în ca-
drul REST prin metode existente și în HTTP: 
GET, PUT, POST sau DELETE.
CoAP este un subset de funcționalități HTTP 
care au fost reproiectate luînd în considerație 
puterea de procesare scăzută și resursele 
energetice mai mici ale dispozitivelor embed-
ded (din care fac parte și senzorii), pentru a 
face față cerințelor solicitate de IoT și M2M.
Stiva de protocoale CoAP comparată cu stiva 
HTTP este prezentată în figura 4.
O diferență vizibilă imediat între HTTP și 
CoAP este nivelul transport: CoAP este bazat 
pe UDP (și nu pe TCP) asigurând un antet de 
mesaj mai potrivit pentru mesajele scurte, cu 
durată mai redusă de viață. Mesajele CoAP au 
un antet maxim de numai 10-20 octeți, ceea 
ce reprezintă un avantaj și pentrul timpul de 
viață al bateriei sistemelor.
O imagine a diferenței de utilizare între HTTP 
și CoAP din punctul de vedere al energiei 
consumate rezultă dintr-un experiment de 
comunicație [1] ale cărui rezultate au fost pre-
zentate în tabelul 1. Utilizarea CoAP practic a 
dublat durata de viață a bateriei dispozitivului.

Octeți pe 
tranzacție

Energie 
(Power)

Timp descărcare 
baterie

CoAP 154 0,744mW 151 zile

HTTP 1451 1,3333mW 84 zile

Cele mai cunoscute implementări open-so-
urce ale CoAP sunt în cadrul sistemelor de 
operare Contiki și TinyOS.

MQTT
Una din dificultățile majore ale unor proto-
coale ca HTTP și CoAP este restricția acesto-
ra de a traversa firewallurile care blochează 
și ascund rețelele locale aflate în spatele unei 
singure adrese IP. Dacă firewallul blochează 
mesajele din interior spre exterior, traversa-
rea lui se poate face doar specificând acest 
lucru la configurare, lucru destul de labori-
os. Dacă punctele finale dintr-o conversațe 
din rețeaua aflată la interior acționează drept 
clienți ai unui broker de mesaje aflat la ex-
teriorul firewallului, accesibil oricui, acesta 
poate fi traversat fără probleme. Brokerul de 
mesaje acționează ca un server, dar el poate 
acționa și ca un releu de mesaje între clienți.
MQTT este bazat pe o schemă publicare-abo-
nare (SPA), diferită și chiar opusă schemei 
cerere-răspuns. SPA este bazat pe trei tipuri 
de acțiuni: [2] [3]
�� Un client se conectează la broker și publi-

că un conținut.
�� Un alt client, abonat la același broker, la 

același conținut care l-ar putea interesa, 
citește mesajul. 
�� Brokerul de mesaje își îndeplinește func-

ția de releu.
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Figura 4. Stiva HTTP vs. stiva CoAP
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Automatizări electrice industriale

Elemente şi sisteme  hidraulice

Tehnică de montaj şi transfer liniar

Elemente şi sisteme pneumatice

Senzori pentru automatizări

• Compactă şi fiabilitate deosebită
• Sarcină utilă maximă şi rigiditate maximă
• Design funcțional
• Mentenanță minimă

Caracteristicile produsului

Diametru și cursă
Seria MSC este disponibilă în 5 mărimi 
diferite de la diametru de 8 mm până la 
25 mm, cu o sarcină utilă de la câteva 
grame până la 17kg.

Număr pistoane
Seria MSC poate fi echipată cu unul sau două pistoane. 
Această caracteristică oferă posibilitatea de precizie 
ridicată considerând forța, viteza, stabilitatea de 
ghidare şi rezistența la vibrații necesare în funcție de 
aplicație.

Pur și simplu excelent: Seria MSC
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Unitatea de ghidare
Seria MSC poate fi echipată cu unități de 
ghidare cu standard de calitate medie şi 
ridicată, în funcție de precizie, rigiditate 
şi capacitate de încărcare.

Porturi conexiune pneumatică
În funcție de solicitările clientului, aplicației şi 
posibilității de montaj, doua plăci de capăt cu 
diferite conexiuni pneumatice pot fi folosite.
Există posibilitatea de a alege poziția 
conexiunilor pneumatice pe 3 direcții sau în 
varianta compactă doar în spatele cilindrului.

Amortizare 
Seria MSC oferă un sistem de amortizări 
extins. Amortizarea pneumatică oferă 
o opțiune unică, nouă, care împreună 
cu elemente de amortizare elastică 
şi amortizoare hidraulice, asigură  o 
funcționare controlată la capăt de cursă. 

Blocare capăt de cursă 
În mişcările verticale, această unitate blochează mini-şina 
la capăt de cursă după ce ajunge în această poziție. 

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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Sistem automat de reglare a presiunii
�� Drd. ing Adrian TĂNASE, 

�� OMV Petrom

Desfăşurarea unui proces tehnologic, de producţie, în condiţii 
corespunzătoare necesită şi menţinerea la valori constante sau 
modificarea în timp, după legi prestabilite a mărimilor fizice ce 
caracterizează procesul, cum ar fi: presiunea, debitul, nivelul, 
temperatura. 
Pentru a realiza acest scop, în practică, se folosesc echipamente 
tehnice de reglare, numite regulatoare automate, care asigură 
menţinerea mărimilor tehnologice (presiune, debit, nivel, tem-
peratură), la valorile prescrise în mod automat. Reglarea se exe-
cută în mod automat, fără intervenţia factorului uman.
Pentru a exclude necesitatea intervenţiei umane, în procesul de 
reglare al unui parametru tehnologic (presiune, debit, nivel, tem-
peratură) trebuie utilizate o serie de echipamente tehnice numite 
elemente de automatizare. 
În figura 1 este prezentată configuraţia standard a unui sistem 
de reglare şi control

RA FE
Proces/ 

Instalație

yyr

V

m zue
+ -

T

Componentele S.R.A: R.A regulator automat;
E.E element de execuţie; T traductor de măsură (mărime de proces)
Mărimi: y (măsură); yr (referinţă); ε (eroare); u (comandă);
m (execuţie); z (calitate); v (perturbaţie)

Fig. 1. Schema bloc: sistem de reglare şi control

Circuitul transmiterii semnalelor este unul închis, de aceea S.R.A 
(sistemul de reglare automată) se mai numeşte şi buclă de reglare. 
Schema bloc exprimă structura, în general, a sistemelor de reglare 
automată, făcând abstracţie de natura fizică a mărimilor de la in-
trarea, respectiv ieşirea elementelor de reglare.
Conform cu relaţia de dependenţă dintre mărimea de comandă şi 
eroare, regulatoarele de pot împărţi în mai multe categorii : pro-
porţionale (P), proporţional-integratoare (P.I) şi proporţional-inte-
gratoare-derivative (P.I.D). În funcţie de caracteristicile instalaţiilor 
automatizate, dar şi de particularităţile instalaţiilor tehnologice, de 
dinamica proceselor de producţie sau de cea a parametrilor fizici 
se pot folosi de la caz la caz diverse tipuri de reglare (P, P.I, P.I.D).
La punerea în funcţiune a unei bucle de reglare folosită pentru con-
trolul unuia sau mai multor parametrii de proces are loc acordarea 
regulatorului, acţiune care se desfăşoară în teren, prin acţiuni suc-
cesive de modificare a valorilor de lucru pentru BP(proporţional), 
Ti(integrative), TD (derivativ), astfel încât bucla să “răspundă” 
în mod corespunzător cerinţelor procesului. 
Regulatorul automat are posibilitatea de a lucra fie în modul ma-
nual de lucru (M), fie în modul automat (A).
Pentru a pune în funcţiune un sistem de reglare automată este ne-
cesar ca eroarea ε să fie nulă, respectiv sistemul să se găsească în 
regim staţionar. 

Spre exemplu, sarcina unui sistem de automatizare a unui proces 
este cea de reglare a presiunii şi constă în menţinerea unei valori 
impuse, parametrului de proces numit presiune.
Procesele în care se realizează reglarea presiunii se caracterizează 
prin constante de timp reduse/mici şi timp mort mic. Este sufi-
cient să fie acordat ca regulator de tip proporţional (P), acolo unde 
nu se impun condiţii deosebite din punct de vedere al procesului. 
Acolo, însă unde trebuie menţinută riguros o anumită valoare a 
presiunii şi se impun condiţii deosebite din punct de vedere al 
procesului se utilizează algoritmi mai puternici proporţional-in-
tegrativ (P.I), sau proporţional-integrativ-derivativ (P.I.D).
Tipurile de regulatoare cele mai utilizate astăzi în industrie sunt re-
gulatoare standard, a căror comportare se poate explica prin cele trei 
forme de bază idealizate ale elementelor P, I şi D. Regulatorul stan-
dard cel mai important şi cel mai complex are o comportare P.I.D.
Cele trei mărimi KR, TI şi TD sunt în mod obişnuit ajustabile într-
un domeniu determinat. Ele sunt desemnate de aceea ca parame-
trii de acordare (ajustabili) ai regulatorului. Prin alegerea cores-
punzătoare a valorii parametrilor de acordare se poate realiza 
adaptarea unui regulator la procesul condus, astfel încât să re-
zulte cea mai bună comportare a buclei de reglare. 
Regulator de tip P (proporţional). Este caracterizat de o compor-
tare liniară, doar într-o gamă de variaţie a mărimii de intrare.
Amplificarea reprezintă unicul parametru al regulatoarelor de tip 
P. Prin construcţie se prevede ca acest parametru să fie ajustabil 
într-un domeniu mai larg (2÷200%) pentru a satisface o mare va-
rietate de legi de reglare. 
Pentru reglarea presiunii, acolo unde sunt constante de timp re-
duse şi timp mort mic.
Regulator tip P (proporţional) 

Relaţia de calcul a comenzii :
 u(t) = KR*ε(t)
Răspunsul la semnal treaptă 
KR = 4.5, TI = 0, TD = 0

În figura 2 este prezentat răspunsul regulatorului de tip P, la o 
comandă/ semnal de intrare de tip treaptă.
Figura 2. Răspunsul regulatorului tip P la un semnal de intrare 
de tip treaptă

Fig. 2. Regulator tip PI (proporţional-integrativ)

Pentru perturbaţii de debit de intrare şi de iesire în proces (rezervor).

Componentele S.R.A: R.A regulator automat;
E.E element de execuţie; T traductor de măsură (mărime de proces)
Mărimi: y (măsură); yr (referinţă); ε (eroare); u (comandă);
m (execuţie); z (calitate); v (perturbaţie)
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Amplificare mare şi TI mic pentru lichide, respectiv pentru 
amplificare mică şi TI mare pentru gaze şi abur acolo unde sunt 
perturbaţii de proces mai importante.

Relaţia de calcul a comenzii :
 u(t) = KR*ε(t) + KI*∫ε(t) dt
Răspunsul la semnal treaptă 
KR= 4.5, TI = 2, TD = 0

În figura 3 este prezentat răspunsul regulatorului de tip P.I, la o 
comandă/semnal de intrare de tip treaptă.

Fig. 3. Răspunsul regulatorului tip P.I la un semnal de intrare de tip treaptă

Regulator tip PID (proporţional-integrativ-derivativ).
Relaţia de calcul a comenzii :
u(t) = KR*ε(t) + KI*∫ε(t)dt+ KD*ε(t)/dt
Răspunsul la semnal treaptă 
KR = 4.5, TI = 2, TD = 1.5

În figura 4 este prezentat răspunsul regulatorului de tip P.I.D, la 
o comandă/semnal de intrare de tip treaptă.

Fig. 4. Răspunsul regulatorului tip P.I.D la un semnal de intrare de tip treaptă

Se foloseşte în cazuri speciale, acolo unde sunt perturbaţii de proces 
mai importante. Acest tip de reglare oferă performanţe deosebite.
În plus, apare faţă de regulatorul de tip P.I, componenta derivativă 
(D), astfel că în timp dependenţa intrare/ieşire este evidentă şi poate 
să asigure o viteză de răspuns mai mare pentru sistemul automat. 
�� regulatorul de tip P reduce apreciabil suprareglajul, conduce la 

un timp tranzitoriu scurt, dar introduce o eroare staţionară mare;
�� prin introducerea componentei integrative (I), regulatorul 

de tip P.I anulează eroarea staţionară la intrare treaptă, însă 
duce la un suprareglaj mai mare decât la regulatorul P şi la o 
valoare mare a timpului de răspuns;
�� prin introducerea componentei derivative(D), regulatorul de 

tip P.D îmbunătăţeşte comportarea dinamică, suprareglajul şi 
durata regimului tranzitoriu sunt mici, însă menţine o eroare 
staţionară mare; 

Regulatorul de tip P.I.D, combină efectele P, I şi D, oferă perfor-
manţe superioare atât în regim stationar, cât şi în regim tranzitoriu. 
Acordarea regulatorului automat reprezintă ajustarea parame-
trilor acestuia corespunzător cerinţelor procesului. 
Sunt situaţii, în care un sistem de reglare stabil, poate să devină 
instabil la modificări ale valorilor parametrilor, chiar dacă părţi 
componenente ale sistemului, luate separat, rămân stabile. In-
vers, se poate întâmpla ca un sistem de reglare să rămână stabil 
şi când părţi componente ale sale devin instabile.

PIC 100
BUCLĂ REGLARE PRESIUNE

SP PRESIUNE (bar) pt VSD 

OFFSET PRESIUNE (bar) pt PCV

SP PRESIUNE (bar) pt PCV

AUTOMAT / MANUAL

SP
(bar)

100

0

PV
(bar)

100

0

VSD
(bar)

100

0

PCV
(bar)

100

0

Fig. 5

Cea mai importantă buclă de reglare (Fig. 5) în cadrul unei staţii 
de comprimare gaze este cea de reglare a presiunii în aspiraţia 
compresorului, respectiv turaţia compresorului se reglează în 
funcţie de presiunea din colectorul de aspiraţie al compresorului.
Tot presiunea de gaze în aspiraţia compresorului este cea care 
determină regimul de funcţionare al compresorului.
De exemplu, valoarea prescrisă (dorită) a presiunii pe aspiraţia 
compresorului este 4 bar. Valoarea măsurată în proces de tra-
ductorul de presiune P.T 100 este de 5 bar.
În funcţie şi de debitul de încărcare, regulatorul P.I.C 100 va da co-
mandă convertizorului pentru a creşte turaţia, aşa încât valoarea 
de proces a presiunii să scadă / tindă către valoarea de set point. 
Drept urmare convertizorul va modifica proporţional frecvenţa, 
lăţimea pulsurilor, respectiv amplitudinea tensiunii la bornele 
motorului electric. 
Respectiv, turaţia va creşte de la 1100 rpm la 1200 rpm. 
Se va observa că valoarea de comandă CV (control value) V.S.D 
(semnal ieşire convertizor) este de aproximativ 95%. 
A crescut de la 90 % şi regulatorul de presiune respectiv conver-
tizorul, comanda a cerscut cu 5 procente pentru a atinge valoarea 
dorită, adică se reflectă în scăderea presiunii pe aspiraţie de la 5 
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bar la 4 bar, corespunzător debitului de încărcare din acel moment. 
În momentul în care SP-ul (set point/valoare dorită) şi PV-ul (pro-
cess value/valoare de proces) s-au egalizat atunci turaţia nu mai 
creşte şi rămâne la acea valoare până în momentul apariţiei unei 
noi perturbaţii în/din proces, asupra presiunii pe aspiraţie (creş-
tere sau scădere a acesteia), iar regulatorul va lua automat măsu-
rile de corecţie necesare, în sensul micşorării abaterii ε.
Pe lângă reglararea automată a presiunii din aspiraţie prin modi-
ficarea turaţiei compresorului , la limite pe care modificarea tura-
ţiei nu le poate ajusta, se stabilileşte o modalitate pentru a evita 
oprirea compresorulu pe parametru presiune minim minimorum 
pe aspiraţie. Se stabileşte un offset pentru parametrul presiune 
pe aspiraţie, reprezentând diferenţa între valoarea prescrisă (do-
rită, de lucru a presiunii pe aspiraţie ) şi o valoare fixă prestabi-
lită, astfel încât rezultatul diferenţei reprezintă valoarea (în bar) 
de la care robinetul P.C.V 100 va începe să deschidă. Adică din 
acel moment se va recircula gaz din refulare în aspiraţie astfel 
încât se va evita oprirea compresorului.
 Cu alte cuvinte prin acest offset se stabileşte valoarea de la care 
se consideră că presiunea pe aspiraţie nu este suficientă şi atunci 
mai trebuie recirculat gaz din refulare în aspiraţia compresorului 
pentru a evita oprirea sau funcţionarea necorespunzătoare a aces-
tuia pe valoare de presiune scăzută pe aspiraţie.
Operatorul în funcţie de particularităţile şi specificul procesului teh-
nologic va stabili, dar şi poate modifica offset-ul de presiune pe as-
piraţie compresor pentru a asigura modul de lucru corespunzător al 
compresoarelor, pentru a evita fenomenul de pompaj, pentru a preîn-
tâmpina oprirea compresorului şi implicit a procesului de producţie.
De asemenea, se poate stabili o logică de lucru a ventilului P.C.V, 
situat în sistemul de recirculare aşa încât în timpul procedurilor de 
pornire sau oprire compresor să deschidă la anumite valori pentru 
egalizarea presiunilor din aspiraţie şi refularea compresorului.
 Această logică, precum şi timpul de reacţie va fi stabilit în funcţie 
de parametrii de proces cum ar fi : presiune aspiraţie, presiune 
refulare, debite vechiculate, etc.
Logica de mai sus va fi sincronizată şi cu deschiderea în atmo-
sferă a ventilului automat B.D.V, de tip ON-OFF (închis/deschis) 
de pe refularea compresorului.
În cazul unei opriri normale sau accidentale ventilele P.C.V (ro-
binet reglare presiune) şi respectiv B.D.V (robinet eşapare gaze 
în atmosferă) vor primi comenzi automate de deschidere după 
cum urmează : B.D.V-ul va deschide complet, iar P.C.V-ul atât cât 
este necesar pentru a elimina gazul din compresor, iar presiu-
nile din aspiraţie şi refulare se vor egaliza. În acest fel se asigură 
şi pregătirea pentru o nouă pornire.
Bucla de reglare a presiunii este alcătuită din:
�� traductorul de presiune gaze din aspiraţia compresorului 

(P.T 100);
�� traductorul de presiune gaze din refularea compresorului (P.T 102);
�� regulatorul de turaţie P.I.C 100, care acţionează la modificarea 
�� regulatorul de turaţie P.I.C 102, care acţionează la modificarea 
�� ventilul regulator P.C.V 100 (robinet de by-pass)
�� convertizorul de frecvenţă S.I.C 100 - care acţionează asupra turaţiei 
�� bloc logic de comandă
�� motorului electric principal, în funcţie de modificarea presi-

unii din aspiraţie. Motorul electric principal antrenează com-
presorul de gaze. 

Filozofia de control a compresorului şi configuraţia sa, definesc 
bucle de control asociate presiunii de aspiraţie, respectiv de re-
fulare a compresorului.

Buclele de control multiple sunt configurate pentru controlul 
presiunii de aspiraţie şi pentru controlul presiunii de refulare.

P.T 100 traductor de presiune aspiraţie gaze compresor
P.I.C 100 regulator/controler de presiune aspiraţie 
P.I.C 102 regulator/controler de presiune refulare
P.T 102 traductor de presiune refulare gaze compresor
S.I.C 100 regulator de turaţie compresor şi comandă spre 
convertizor

Pentru a determina cât mai corect şi mai rapid legea/modelul P.I.D 
corespunzător regulatorului de turaţie(de exemplu, viteza de an-
trenare a compresorului), valorile de ieşire/comandă din regu-
latoare sunt comparate (P.I.C 100 şi P.I.C 102), iar cea mai mică 
ieşire este selectată şi realizează funcţia de reglare.
Buclele de control asociate cu controlul presiunii de aspiraţie in-
clud robinetul de bypass şi turaţia principală a motorului.
Controlerele de presiune de aspiraţie ale vitezelor de acţionare 
şi ale robinetului de recirculare funcţionează împreună cu regu-
latoarele de presiune de pe refulare. 
Controlerele de presiune de pe aspiraţie continuă să funcţioneze 
când robinetul de recirculare este în modul manual. Atunci când ie-
şirea trece înapoi în modul automat, robinetul de recirculare trece 
înapoi în poziţia specificată de logica de control al automatizării.
Pentru controlul presiunii de pe refularea compresorului, bu-
clele de control asociate cu controlul presiunii de pe refulare, in-
clud robinetul de by-pass, turaţia principală a motorului şi pre-
siunea de pe refulare. 
Regulatorul de turaţie (P.I.C -100) sau de reglare a robinetului 
de recirculare (P.C.V-100) poate fi buclă de răspuns primară 
în funcţie de configuraţiile controlerului. Controlerul de tu-
raţie este controlerul primar de reglare şi control, respectiv 
utilizează punctul de setare pentru presiunea de pe refularea 
compresorului. 
Controlerul robinetului de recirculare (P.C.V -100) este un con-
troler secundar, determinat de o deplasare suplimentară, denumit 
offset (pozitivă sau negativă) la valoarea setată a controlerului 
de turaţie. Controlerele de turaţie şi de recirculare funcţionează 
împreună cu regulatoarele de aspiraţie. 

PCV 100

PT 102         presiune refulare

Bloc măsură şi reglare 
presiune refulare

PIC 102

presiune aspiraţie        PT 100

Bloc măsură şi reglare 
presiune aspiraţie

PIC 100

Bloc logic de calcul

Convertizor de frecvenţă
SIC 100

Fig. 6
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Controlul măsurărilor cantităţilor mari de 
gaze naturale şi a energiei conţinute
�� Dr. ing Florian CREŢU, ing. Constantin STOICA, ing. Mihai ZAMFIR, ing. Ion DUMITRAŞCU

Cadrul general al problemei
În România funcționează o rețea de trans-
port a gazelor naturale amplasată practic 
pe întreagă suprafață a țării. Tehnologiile de 
producere, transport și livrare a unor cantități 
mari de gaze naturale folosesc în scopuri de 
control sau comerciale sisteme de măsurare 
a cantităților de gaze și a energiei conținute 
bazate, în întregime, pe principii volumetri-
ce (ultrasonice, cu element deprimogen, cu 
turbină). În condiții industriale (amplasare 
în mediu deschis, mediu de lucru cu debite 
și presiuni variabile și variații de calitate a 
fluidului de lucru), exactitatea măsurărilor 
exprimată prin incertitudinea de măsurare 
se află în jurul valorii de 1 %.
În general calitatea măsurării este variabilă 
și dependență de condițiile de funcționare. 
Controlul calității măsurării se efectuează prin 

etalonari sau verificări după o anumită peri-
oada de funcționare. Procedeul care constă în 
principal în compararea de indicații asigură 
trasabilitatea la unitățile de măsurare defi-
nite și materializate (internațional, național).
În cazul etalonării sistemelor destinate măsu-
rării volumelor de gaze naturale la presiuni 
mari instalațiile etalon sunt situate adesea la 
distanțe mari, operatiille sunt costisitoare și 
indisponibilizează echipamentele pe intervale 
mari de timp.
O parte a inconvenientelor semnalate se pot 
atenua semnificativ prin operații de tip “pro-
ving”, adică etalonare la locul de instalare a 
sistemului folosind mediul de lucru.
Cu toate acestea, metoda nu este încă folosi-
tă practic pe scară largă datorită influenței 
semnificative a caracteristicilor de curgere 
a fluidului.

În ultimii ani și-a consolidat poziția pe piață 
măsurărilor un traductor de debit bazat pe 
fenomenul coriolis . Traductorul măsoară cu 
exactitate bună debitul masic de fluid care 
trece prin el. La prima vedere acest traductor 
poate prezenta o alternativă interesantă pen-
tru măsurarea mai exactă a cantităților mari 
de gaz natural sau chiar pentru controlul sis-
temelor de măsurare volumetrice. 
Această lucrare a urmărit realizarea expe-
rimentală a unei instalații care să compare 
informattiile de la cele două tipuri de sisteme 
de măsurare, volumetric și masic, pe o peri-
oada relevanță pentru regulile curente din 
industria de gaze naturale.
În cele ce urmează vom prezenta structura 
instalației experimentale și concluziile rezul-
tate din analiza datelor pe parcursul unui an 
calendaristic. 

Considerații preliminare
Traductoarele coriolis realizate în present 
funcționează pentru diverse de medii de lucru 
fluide și pe lângă acurateța bună au o serie de 
alte avantaje: independență practică de carac-
teristicile de curgere ale fluidului, robustețe și 
fiabilitate mare pentru aplicații industriale. 
Conversia masei de gaz în energie este chiar 
mai simplă decât în cazul măsurărilor volu-
metrice. Mai mult, un astfel de traductor se 
poate etalona “cu apă” în condiții foarte bune.
Cu un nivel al incertitudinii de măsurare a 
debitului masic de gaz de 0.35 % realizat de 
multe tipuri de debitmetre coriolis, se poate 
măsura energia gazului chiar mai exact decât 
în cazul sistemelor volumetrice.
Debitul masic poate fi convertit în debit volu-
mic dacă există o informație de calitate bună 
despre densitatea gazului (ex: în condiții de 
referință). Această informație poate fi obținută 
de la un densimetru de gaz, /3/, cu o trasabi-
litate ce se poate asigura cu mijloace simple. 
Dacă informația de densitate a gazului are o 
incertitudine de 0.15 % printr-o operațiune 
simplă se poate obține o informație de volum 
cu incertitudine de 0.4 % ceeace recomandă 
un astfel de sistem ca etalon într-o operațiune 
de proving.
Ansamblul de aparate prefigurat mai sus poate 
constitui un mijloc de control pentru foarte 
multe sisteme de măsurare folosite în prezent 
în industria de gaze.

Instalația experimentală
Instalația experimentală constând din traduc-
torul coriolis, /1/, dispozitivele respective de 
conectare și aparatură electronică de achiziție, 
prelucrare primară a informației și comunica-
re a fost amplasată într-o stație de transfer în 
care existau un cromatograf și sisteme de mă-
surare cu element deprimogen și turbină, fig. 1
Două traductoare măsoară același flux de 
gaz natural, la presiuni diferite, calculato-
rul de debit RokFlow 315 este conectat cu 

Lucrarea își propune să prezinte o metodă și o instalație de testare în condiții de lucru 
a calității măsurărilor cantităților de gaze naturale și a energiei conținute cu sisteme de 
măsurare volumetrice industriale folosind ca referință un sistem de măsurare cu traduc-
tor primar masic coriolis. Pe lângă cele două sisteme de măsurare, instalația realizată 
încorporează un modul de comunicații, un server și programe de aplicații în măsură să 
simplifice prelucrarea datelor și analiză rezultatelor pentru tehnicieni specializați în 
măsurări industriale.

The paper aims at presenting a method and a test facility in the working conditions of 
the measurement of the quantities of natural gas and the energy contained in industrial 
volumetric measuring systems using as a reference a measuring system with primary 
coriolis transducer. In addition to the two measuring systems, the installed installation 
incorporates a communications module, a server and application programs to simplify data 
processing and analysis of results for specialized technicians in industrial measurements.

Fig. 1
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traductorul coriolis, calculatorul ROFAR 03 
este conectat cu aparatura secundară asociată 
elementului deprimogen, iar PTZ4 converter 
este conectat cu aparatura secundară asociată 
turbinei. Sistemele cu element deprimogen și 
turbină funcționează alternativ. Calculatoarele 
de debit și convertorul calculează debitul de 
gaz și volumele de gaz pe anumite intervale de 
timp. Toate aceste date se transferă concentra-
torului de date apoi unui server programat să 
actualizeze o bază de date în care fiecare bloc 
de date este asociat cu informația de timp la 
care a fost achiziționat.
Ulterior, se pot face analize comparative asu-
pra volumelor de gaz înregistrate de sistemele 
celor trei traductoare primare. 
Majoritatea aparatelor folosite în aceas-
tă instalație sunt destinate pentru aplicații 
tranzacționale în industria de gaze naturale, 
/1,3/. Calculatorul de debit Rok Flow 315 a fost 
proiectat în cadrul aplicației pentru sisteme 
de măsurare cu traductor masic coriolis, /2/. 
În cele de mai jos vom prezenta principalele 
caracteristici ale acestui calculator.

Calculator de debit  
ROK Flow 315
ROK Flow 315 este un echipament electronic 
de măsurare-calcul-contorizare a maselor, 
volumelor și energiei pentru gaze naturale. 
Măsurarea se bazează pe un traductor masic 
care poate fi uni- sau bi-direcțional. Apara-
tul calculează densitatea în condiții de bază 
pornind de la compoziția gazului, preluată 
eventual on-line de la un gaz-cromatograf 
(GC), sau o poate citi de la un densimetru. De 
asemenea calculează puterea calorifică. Pe 
baza acestor date se calculează și se conto-
rizează masa și volumul de gaz în condiții de 
referință și energia. Informația de debit este 
folosită pentru elaborarea unui semnal digi-
tal (cu separare galvanică) pentru instalații 
de odorizare.
ROK Flow poate măsura de asemenea presi-
unea și temperatura de lucru pentru a sesiza 
existența un amestec de gaz și lichid. În acest 
caz se corectează volumul de gaz și se conto-
rizează în contoare de alarmă. 
Factorul de compresibilitate se calculează în 
concordanță cu normativul ISO 12213/2/3 
(echivalent normativelor AGA 8 Detail și 
SGERG 88). Pentru ISO 12213/2 (92DC) 
calculul se efectuează pe baza compoziției 
detaliate (21 componente), iar pentru 
12213/3 (SGERG) calculul se face pe baza 
proprietăților fizice ale gazului.
Densitatea de bază și puterea calorifică se 
determină conform ISO 6976 sau ISO 12213 
(echivalent normativelor AGA 8). 
Actualizarea compoziției gazului se poate 
face în 3 moduri: prin configurare locală, 
din sistemul SCADA sau de la un GC on-line. 
Contorizarea se face în contoare permanente 

de 12 cifre (index) și contoare temporare 
(2424 contoare orare, 240 contoare zilnice și 
16 contoare lunare). Se înregistrează și până 
la 640 de evenimente. 
Parametrii configurabili: 
�� presiunea și temperatura pentru condiți-

ile de bază
�� temperatura de referință (temperatura de 

combustie) pentru puterea calorifică
�� normă de calcul pentru factorul de compre-

sibilitate și densitatea în condiții de bază
�� ora de bilanț zilnic
�� limitele inferioare/superioare ale mărimi-

lor măsurate/calculate
�� mărimile de corecție a densității: densitatea 

lichidului și pragul de corecție
�� compoziția gazului 
�� parametrii de comunicație în sistemul 

SCADA
ROK Flow este montat într-o cutie din polies-
ter având gradul de protecție IP66
În fig. 2 se poate vedea construcția calculatorului 

1. Afisaj grafic LCD
2. Conector traductor temperatura
3. Conector traductor de presiune (si alte 

traductoare conectate pe RS485)
4. Comutator de configurare cu capac sigilat
5. Iesire digitala pentru odorizare
6. Alimentare si comunicatie SCADA
7. Presetupe Ex PG7
8. Carcasa cu tastatura si  geam

Fig. 2
Carcasa aparatului este prevazută cu două 
șuruburi pentru sigilare după ce elemente-
le componente ale sistemului de măsurare 
(traductoare, ieșirea digitală, comenzile PID, 
comunicații) au fost conectate. Această sigilare 
se aplică la instalarea aparatului în punctul de 
măsurare și impiedică intervenția persoanelor 

neautorizate.
Calculatorul electronic memorează datele în 
două tipuri de contoare: contoare permanente 
(index masic, volumic și de energie) și contoa-
re pentru intervale temporare (orare, zilnice, 
lunare). De asemenea se memorează :
�� Ultimele 640 evenimentele apărute în tim-

pul funcționării
�� Ultimele 32 compoziții scrise off-line 
�� Ultimele 32 configurații anterioare
�� Ultimele 32 setări nemetrologice.
�� Există 2400 contoare orare (100 zile), 

240 contoare zilnice (8 luni), 16 contoare 
lunare. Ele conțin următoarele informații:
�� Cantititățile de gaz măsurate [kg], con-

vertite [Smc] și energia [kWh] contorizate 
în condiții normale de funcționare, în con-
diții de alarmă și total
�� Timpul de funcționare, timpul de contori-

zare în condiții normale și în alarmă
�� Valorile medii în intervalul de timp respec-

tiv pentru presiune, temperatură, densitate, 
putere calorifică și factorul de corecție
�� Minime și maxime orare pentru presiune, 

temperatură, debit, densitate, putere calo-
rifică și factorul de corecție
�� Indexul la începutul zilei/lunii (masic, vo-

lumic, de energie) 
ROK Flow 315 oferă următoarele porturi de 
comunicație:
�� Un port serial RS 485, protocol Modbus 

RTU, 38 400 bauds pentru comunicația cu 
traductoarele. 
�� Un port serial RS 485, protocol Modbus 

RTU, 9 600 bauds pentru comunicația cu 
un gazcromatograf
�� Un port serial RS 485 cu separare galvanică, 

protocol Modbus RTU, max. 115200 bauds, 
pentru comunicația într-un sistem SCADA.
�� Un modem wireless de mică distanță 

(maxim 100 m).
Toate interfețele seriale sunt protejate cu 
bariere cu diode de protecție împotriva descăr-
cărilor electrostatice (ESD) și a fenomenelor 
tranzitorii rapide (EFT) conform EN 61000-
4-2 și EN 61000-4-4.

Densimetru de gaz
Masa de gaz obținută prin măsurări gravime-
trice se poate converti în volum dacă există o 
informație de densitate cu o bună exactitate. 
O astfel de informație se poate obține cu un 
densimetru /3/ în anumite condiții de presiu-
ne, în general realizabile în cazul conductelor 
de transport.
Densimetrul Emerson 3098, fig. 3, folosește 
că senzor un dispozitiv vibrator montat într-o 
incinta în care se asigura un mediu controlat, 
stabil în care funcționează vibratorul.
Conversia parametrilor vibrației în densitate în 
anumite condiții (ex: de referință) se realizează 
pe baza unei curbe de etalonare care folosește 
două gaze pure (ex: metan și bioxid de carbon).
Aparatul este însoțit de un program care 
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Fig. 3

Aplicații
Un sistem de măsurare a cantităților de gaze 
naturale și energiei conținute poate funcționa 
autonom, înpreună cu o sursă de date privind 
compoziția gazului (compoziție configura-
bilă, gazcromatograf sau SCADA). În această 
configurație de bază, sistemul măsoară debi-
tul masic de gaz, calculează puterea calorifică 
masică a gazului, integrează aceste mărimi și 
actualizează contoarele.
Dacă se folosește informația de temperatură 
de la traductorul coriolis, iar la configurația 
de baza se adaugă un traductor de presiune, 
calculatorul Rok Flow 315 poate calcula de-
bitul volumic și puterea calorifică volumică 
a gazului, integra aceste mărimi și actualiza 
contoarele volumetrice.
Într-o altă variantă de configurare, dacă se 
adaugă configurației de bază un densimetru 
de gaz care măsoară densitatea gazului în 
condiții de referință calculatorul Rok Flow 315 
va calcula debitul volumic și puterea calorifică 
volumică a gazului, va integra aceste mărimi 
și va actualiza contoarele.
În acest ultim caz, incertitudinea debitului 
volumic poate fi deosebit de mică, cca 0.4 %, 
iar debitul volumic calculat poate fi folosit ca 
mărime de referință în comparație cu valori 
ale mărimii măsurate cu alte tipuri de sisteme 
(cu element deprimogen, turbină etc.).

efectuează calculele necesare măsurărilor cu-
rente și calibrării, orientează utilizatorul și îl 
asista pentru efectuarea tuturor operațiunilor: 
calibrare, măsurare, controlul parametrilor. 
Un astfel de aparat asigura o informație de 
densitate pentru gaze naturale cu un nivel de 
exactitate de 0,15 %.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Diagrama diferenţelor relative a debitelor instantanee măsurate cu sistemul cu diafragmă   
şi sistemul cu traductor Coriolis în data de 10 mai 2016

Diagrama debitelor instantanee măsurate de sistemul cu diafragmă  şi sistemul cu traductor Coriolis în data de 10 mai 2016

Diagrama diferenţelor relative a cantităţilor orare înregistrate de sistemul cu diafragmă   
şi de sistemul cu traductor Coriolis în data de 10 mai 2016

Diferenţe relative <%>

Diferenţe relative orare <%>
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Rezultate obținute
Sistemele realizate conform configuratiilor de 
mai sus transmit datele prelucrate primar de 
calculatoarele de debit ale celor două sisteme 
de măsurare care măsoară același flux de fluid 
către server. Datele recepționate se înscriu în 
baza de date a instalației.
În această formă datele sunt accesibile unor 
prelucrări pentru evalurea calității măsurărilor 
efectuate cu cele două sisteme.
Pentru simplitatea imaginilor și analizei am 
ales varianta grafică ce se poate elabora direct 
din programul EXCEL. 
În fig. 4, 5 și 6 se pot vedea, pentru ambele sis-
teme în configurație cu cromatograf:
�� diagrama debitelor instantanee de gaz 

măsurate 
�� diagrama diferențelor relative a debitelor 

instantanee măsurate
�� diagrama diferențelor relative orare

Diagramele prezentate pun în evidență direct 
și simplu o informație de importanță deosebi-
tă pentru controlul funcționarii sistemelor de 
măsurare și care poate fi folosită pentru anali-
ze și corecții funcționale ulterioare.
Aceste date pot fi folosite ulterior și pentru 
alte tipuri de prelucrări utile pentru serviciile 
de mentenanță (dependență de temperatură, 
presiune sau debit etc.)
În fig. 7 se poate vedea o analiză extinsă pe 
o perioadă apropiată de un an calendaristic.
Se observă curba de consum înregistrată de 
stația respectivă că și semnificația diferențelor 
în funcție de cantitățile consumate, în mod 
deosebit în lunile de iarnă când consumul 
este mare și erorile au o semnificație mai 
pronunțată.
O comparație directă între cantitățile înre-
gistrate într-o perioada de timp (ora, zi, lună, 
an) este posibilă preluând direct înregis-
trările calculatoarelor de debit. Diferențele 
respective conțin o informație valoroasă 
privind calitatea măsurării, dar în același 
timp pot indică nivelul influenței mediului 
de lucru asupra traductorului primar (mai 
pronunțat la metodele volumetrice unde se 
poate depune pe senzori și practic inexistent 
la metoda masică unde senzorii primari sunt 
conducte cu suprafață fin prelucrată care și 
vibrează)
Prelucrarea datelor înregistrate oferă informații 
utile privind indicatorii statistici ai măsurării 
dar și asupra modului de asociere a dinamicii 
instalațiilor tehnologice și consumului cu di-
namică traductoarelor și a transmisiei de date.

Concluzii
Asigurarea funcționării corecte a instalațiilor 
de transport a gazelor naturale depinde de 
cunoașterea cantităților de gaze vehiculate 
de diverse fluxuri. Pentru controlul calității 
măsurărilor a fost realizată o instalație pen-
tru estimarea prin comparare a rezultatelor 

măsurărilor folosind ca referință un sistem 
de măsurare masic, cu traductor masic 
coriolis.
Datele prelucrate primar de calculatoarele 
de debit ale sistemelor care se compară sunt 
transmise unui server care gestionează o bază 
de date și pot fi analizate ulterior. Se prezintă 
exemple de analiză pentru calitatea măsură-
rilor folosind programul EXCEL.
Rezultatele obținute confirmă utilitatea me-
todei de comparare directă în condiții de 
lucru pentru estimarea calității unui sistem 
de măsurare a cantităților de gaze naturale și 
a energiei conținute.
Metoda aplicată poate fi dezvoltată prin ela-
borarea de programe de analiză specifice 
diverselor fluxuri de gaze sau sistemelor de 
măsurare care vor face obiectul testării prin 
aplicarea metodelor descrise în /4,5,și 6/.
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COMPATIBIL CU PROTOCOALELE SI BRANDURILE PLC MAJORE

Abordare pe nivele de securitate
Talk2M asigura o Securitate ridicata utilizand o abordare pe nivele de Securitate sau “Abordare de aparare in 
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Securitatea solutiei eWon este regulat auditata de organizatii independente si au fost obtinute certificari ISECOM 
STAR si ISO 27001.

Respectarea politicilor
Infrastructura retelei

Management acces si utilizare
Criptare
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Dispozitiv eWon

PROGRAMARE SI DEPANARE 
PLC.
De la PC Dvs. aflat la distanta 
cu ajutorul Talk2M VPN Client 
eCatcher si al aplicatiei Dvs.de 
automatizare utilizand eCatcher 
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Monitorizare instalatie.
Prin accesarea HMI, PC, 
camera IP, pagini web etc. de la 
distanta cu orice broswer web 
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APLICATIA DE BUSINESS
Extragere date din utilaj 
cu aplicatii de software 
inteligente de business

Data remote furnizeaza servicii de data 
avansate incluzand stocare si refacere 
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local.

Acesta solutie face posibila o monitorizare 
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- Date in timp real
- Date istorice
- Alarme

ACCES DE LA DISTANTA SIGUR

ACHIZITIE DE DATE

INREGISTRARE SI REFACERE DATE 

NOTIFICARI EMAIL & SMS 

TABLOU DE BORD LOCAL

PROGRAMABIL UTILIZAND 
BASIC SCRIPTING SAU JAVA

OPC UA

ROUTER MODULAR

Flexy 205
Gateway IIoT pentru utilajul Dvs.

Module de extensie

REMOTE DATA

Solutie IIoT de aplicatie partenera
Testare si validare solutii 
turn-key, de la HMS/eWon 
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• Generatoare de ozon de mică și medie capacitate
• Module compacte de oxidare avansată și biofiltrare 

pentru tratarea apei 
• Echipamente pentru tratamentul electrochimic al apei

• Sisteme de dezinfecție cu lampi UV 
• Reţele de dispersie a aerului cu difuzori cu membrană
• Instalaţii cu saci pentru deshidratarea nămolului
• Grătare mecanice

• Tablouri electrice și de automatizare
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