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Iunie 1990, Calgary – Canada 
„2nd International Syimposium on Fluid Flow Measurement”
H. M. Moțit susține lucrarea „Unitary structures of flowmeters”
Paul A. Hoglund, preşedinte al North American Fluid Flow 
Measurement Council şi al Simpozionului, apreciază lucrarea 
ca „o revoluție în domeniu” şi recomandă introducerea aces-
tui Nou Concept într-un standard internațional ISO.

Iunie 1998, Cascais – Portugalia
„Meeting of ISO – TC 30” (TC 30, fiind Comitetul Tehnic ISO 
pentru Debitmetrie) 
H. M. Moțit a prezentat un document privind  această „nouă 
viziune asupra debitmetrelor”. Dr. R. J. W. Peters, preşedinte-
le ISO-TC 30, în Raportul final al meeting-ului, a remarcat că: 
„H. M. Moțit (Romania) produced a relevant paper entitled The 
Unitary Structures of Flow Meters”, documentul fiind inclus 
ca Anexă distinctă, în Final Draft al standardului ISO, „Ghid de 
alegere a debitmetrelor”

Martie – Aprilie 2012
H. M. Moțit a transmis membrilor Comitetului Mondial al De-
bitmetriei (IMEKO/TC9), din care face parte, spre comenta-
rii, o prezentare sintetică a noului concept privind „Unitary 
Synthesis and Classification of Flow Meters”.
Reprezentanții S.U.A., China, Franța şi Germania, au transmis 
aprecieri laudative, solicitând elaborarea unei lucrări detali-
ate în acest sens.

Octombrie 2014 
H. M. Moțit publică cartea „Analiza – sinteza și clasificarea uni-
tară a debitmetrelor”, la Editura A.G.I.R.şi anunță acest lucru 
membrilor Comitetului Tehnic IMEKO/ TC9.
Membrii Comitetuli solicită  traducerea cărții în limba engleză.

Noiembrie 2017
H. M. Moțit publică cartea: „Unitary Analysis, Synthesis, and 
Classification of Flow Meters”

�� Identificarea și descifrarea „Genomului debitmetrelor” 
(respectiv bazele analitice, tipurile structurale și clasificarea 
lor unitară).

�� Elaborarea „Metodei de sinteză a schemelor structurale ale 
debitmatrelor” (algoritm de realizare sistematică și predicti-
bilă a schemei  structurale a orcărui  nou tip de debitmetru, 
algoritm deja confirmat  de schemele structurale ale tuturor 
tipurilor de debitmetre realizate până în prezent în lume, debit-
metre obținute, însă până acum, numai pur intuitiv, prin tato-
nări multiple, urmare a unor foarte mari eforturi de cercetare). 

�� Un concept total nou, care conferă „măsurării debitelor” 
statutul de ramură independentă a tehnicii măsurărilor prin 
reușirea asigurării unei abordări globale și unitare (analitice, 
structurale și de clasificare) a tuturor tipurilor de debitmetre.

prin apariția cărții:

„Unitary Analysis, Synthesis, and 
Classification of Flow Meters”

S - a  r e a l i z a t  î n  p r e m i e r ă  m o n d i a l ă :

Etapele edificării Noului Concept:

Autor: Horia Mihai Moțit | Editura: CRC PRESS – Taylor&Francis Group (New York – London – Boca Raton) 
Publicată: Noiembrie 2017
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Tehnologia cloud pentru rețele electrice inteligente
�� Asist. Univ. drd. Ing. Mihaela PUIANU, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

�� ş.l. dr. ing. Ramona-Oana FLANGEA, ş.l. dr. ing. Giorgian NECULOIU, ş.l. dr. ing. Oana NICULESCU-FAIDA, prof. univ.dr. Mariana MARINESCU, 

�� prof. univ. dr. Viorel MARINESCU  Universitatea Tehnică de Construcții din Bucureşti

1. Tehnologia cloud
Tehnologia Cloud este definită ca un model care să permită accesul 
convenabil, la cerere, la o rețea comună de resurse de calcul configu-
rabile, cum ar fi, rețele, servere, spațiu de stocare, aplicații și servi-
cii, care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de mana-
gement sau de interacțiune cu furnizorii de servicii. [1]
Conceptul de tehnologie Cloud a fost definit de L. M. Vaquaero et. al. 
[9], deoarece “norii sunt o mulțime de resurse virtualizabile ușor ac-
cesibile (cum ar fi hardware, platforme de dezvoltare și / sau servicii). 
Aceste resurse pot fi reconfigurate dinamic pentru a se adapta la o sar-
cină variabilă, permițând de asemenea, o utilizare optimă a resurse-
lor. Acest grup de resurse este exploatat în mod obișnuit de un model 
cu plata-de-utilizare în care garanțiile sunt oferite de furnizorul de in-
frastructură prin intermediul SLAs (Acorduri la Nivel de Serviciu)”.
Cloud este un model de calcul emergent care oferă facilități la cere-
re și resurse partajate pe internet. Bazat pe spațiu de stocare mare și 
dispozitive de calcul, acționează ca furnizor de utilități. [2,3]
Cloud oferă trei tipuri distincte de servicii – platforma de serviciu 
(PaaS), software-ul ca serviciu (SaaS) și infrastructura ca serviciu 
(IaaS). [4-6]

Google Apps, Salesforce.com, Netsuite,
Lotus, WebFilings, Zoho, YahooMail,
Hotmeil,...

Google App Engine, Force.com,
Windows Azure, LogoJump,
Rollbase, Amazon Elastic Beanstalk, 
VMware, CloudFoundry,...

Amazon EC2, Rackspace,
VMware, Joinet, Google, 
Cloud Storage,...

Software

Platforma

Ifrastructura

SaaS

PaaS

IaaS

Fig. 1. Serviciile tehnologiei Cloud 

Infrastructra ca serviciu (IaaS) este modelul serviciului de infra-
structură care include echipamente de stocare și mașini virtuale. Echi-
librarea încărcăturii în cloud este realizată utilizănd IaaS. Utilizatorii 
pot instala accesul la software-ul necesar prin intermediul mașinilor 
virtuale. Aceste mașini virtuale oferă facilități la cererea clienților. 
Serviciul IaaS oferă platforme hardware pentru utilizatori la cerere. 
Prin urmare, utilizatorii pot accesa platforma hardware online ca 
fiind la cerere pentru a-și îndeplinii cerințele. Acest serviciu spriji-
nă, de asemenea, virtualizarea resurselor pe care un utilizator poate 
rula propriul sistem de operare. [7-8]
 În stratul inferior al cadrului, atât mașinile, cât și hardware-ul sunt 
virtualizate și oferite ca asistență utilizatorilor pentru a configura și 
pentru a rula aplicații software. De aceea acest strat se numeste in-
frastructură ca serviciu. 
Avantajele IaaS-ului sunt:
�� Eliminarea cheltuielilor de capital și reducerea costului curent
�� Inovare rapidă
�� Răspund mai rapid la schimbarea condițiilor
�� Crește stabilitatea, fiabilitatea și sustenabilitatea
�� O mai bună securitate
�� Obține mai repede aplicații noi pentru utilizatori

Platforma ca serviciu (PaaS) este responsabilă pentru dezvolta-
rea și furnizarea modelelor de programare către IaaS. Utilizatorii 
pot accesa astfel de modele de programe prin intermediul norului 
și își pot executa programele. [7] PaaS este responsabil pentru exe-
cutarea în timp a sarcinilor date de utilizator. Prin urmare, serviciul 
PaaS completează cerințele de construire și livrare a aplicațiilor web 
fără a descărca și instala software-ul necesar. În acest strat, siste-
me de operare cum ar fi Android sunt existente, pe langă gestiona-
rea bazelor de date și IP Multumedia Subsystem (IMS) care sunt im-
plicate. Multe funcții sunt integrate în acest strat ca: distribuție de 
stocare, proiectare paralelă de programare, sistem de administra-
re pentru aranjarea sistemelor de fișiere răspândite și instrumente 
de management pentru cloud computing. Cei mai importanți clienți 
pentru acest strat sunt dezvoltatorii [9].
Avantajele PaaS-ului sunt:
�� Timp redus de codare
�� Dezvoltare pentru mai multe platforme
�� Utilizarea instrumentelor sofisticate la prețuri accesibile
�� Gestionarea eficienței aplicației

Software-ul ca serviciu (SaaS) suportă toate aplicațiile din mediul 
cloud. Această caracteristică a tehnologiei cloud este accesibilă prin 
browserele Web. Serviciul SaaS asigură modelarea implementării 
software-ului, unde utilizatorii își pot rula aplicațiile fără a le insta-
la pe computerul propriu.
Acest nivel este responsabil pentru difuzarea diferitelor tipuri de 
aplicații plus interfețele pentru utilizatorii finali, utilizatorul poate 
ajunge la servicii prin intermediul internetului, iar utilizatorii pot 
plăti taxe pe baza consumării acestora pentru acest serviciu. Aces-
ta este motivul pentru care acest serviciu este cunoscut sub numele 
de software de serviciu (SaaS).
Avantajele SaaS-ului sunt:
�� Timp redus 
�� Costuri mai mici
�� Scalabilitate si integrare
�� Actualizări – noi versiuni
�� Ușor de utilizat 

2. Securitatea datelor în cloud
Securitatea înseamnă protecția datelor împotriva utilizatorilor 
neautorizați, cu alte cuvinte, securitatea presupune că numai uti-
lizatorii autorizați au dreptul să facă ceea ce încearcă să facă. În 
esență, securitatea ar putea fi considerată echivalentă protecției da-
telor sau a sistemului care implică confidențialitatea datelor și asi-
gurarea integrității, după cum urmează [10]:
�� asigurarea secretului sau confidențialității datelor ar implica îm-

piedicarea accesului neautorizat la date;
�� asigurarea integrității datelor ar presupune împiedicarea distru-

gerii intenționate sau neintenționate a datelor și recuperarea da-
telor în cazul unui accident.

Obiectivele principale ale securității cloud sunt asigurarea 
confidențialității, integrității și disponibilității pentru sistemul Cloud 
și sunt descrise în Figura 2.
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CONFIDENŢIALITATE
PRIVAT SINGUR

INTEGRITATE
EXACT ŞI COMPLET

DISPONIBILITATE
PERSOANELOR AUTORIZATE

Fig. 2 Strategiile securitării Cloud

Disponibilitate: furnizează o comunicare precisă pentru a accesa 
datele și informațiile într-o rețea inteligentă.

Integritate: se referă la coerența și acuratețea pentru a preveni 
toate datele și informațiile modificate neautorizate în sistem [11].

Confidențialitatea: termenul de utilizare este confidențialitatea și 
este foarte important pentru a împiedica utilizatorii neautorizați să 
acceseze date și informații pentru a proteja intimitatea și siguranța 
personală a sistemului. O infrastructură cloud înaltă poate fi împărțită 
într-o infrastructură fizică și o infrastructură virtuală. Astfel, cerințele 
de securitate pot fi împărțite și în cerințele fizice și virtuale.

Securitatea fizică implică faptul că centrul de date al sistemului tre-
buie protejat împotriva amenințărilor fizice. Aceste amenințări in-
clud nu numai introducerea de viruși în sistem, ci și pericolele na-
turale și erorile umane.
Pentru a asigura securitatea fizică a sistemului Cloud, este necesar 
să se dezvolte un sistem multi-strat care include [10]:
�� un centru de monitorizare și control cu personal dedicat;
�� monitorizarea posibilelor amenințări, cum ar fi infiltrarea virusu-

lui, pericolele naturale (scurtcircuit, inundații, incendii);
�� instruirea personalului pentru a face față acestor amenințări;
�� sisteme automate de backup;
�� securitatea accesului la anumite facilități.

Siguranța virtuală implică următoarele caracteristici ale sistemului 
care s-au dovedit a fi foarte utile în securizarea Cloud [10]:
�� Serviciul Time Cloud: dacă toate sistemele de centre de date sunt 

sincronizate, acest lucru este util atât pentru a asigura funcționarea 
corectă a sistemului Cloud, cât și pentru a facilita o analiză ulte-
rioară a erorilor de sistem;
�� Gestionarea identității: o caracteristică pentru a obține 

confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea cloud-ului;
�� Gestionare acces: Această caracteristică de bază permite accesul 

la facilitățile Cloud numai pentru utilizatorii autorizați;
�� Proceduri de spargere a sticlei: Evitați controalele normale de 

securitate în cazuri de urgență, cum ar fi o alarmă de incendiu;
�� Managementul cheie: într-un sistem Cloud cu stocare partajată, 

criptarea este o tehnologie cheie pentru a asigura izolarea;
�� Audit: Trebuie să includă toate informațiile de securitate împreu-

nă cu datele necesare pentru a analiza eventualele erori;
�� Monitorizarea securității: aceasta include o infrastructură care 

generează alarme pentru a produce evenimente critice de secu-
ritate, inclusiv un sistem de detectare a anomaliilor;
�� Testarea securității: Este important să testați toate programele 

de securitate înainte de implementarea finală. În plus, testele de 
securitate ar trebui efectuate în mod continuu pentru a identifi-
ca vulnerabilitățile din sistemul Cloud.

Securitatea sistemului hibrid pentru Cloud
Pentru demonstrarea cloud computing în domeniul energiei, a fost 
propus un sistem de alimentare hibrid. Evoluția sistemelor de ge-
nerare și utilizare a energiei electrice a dus la trecerea de la struc-
tura sursei de alimentare la o sursă de alimentare cu micro-rețea. O 
micro-rețea implică găsirea unor sisteme speciale de stocare a ener-
giei și de gestionare a energiei pentru a optimiza consumul, necesi-

tatea și utilizarea de noi modalități de alimentare a consumatorilor.
O micro-rețea este un sistem de distribuție de joasă și medie tensi-
une și surse generatoare de sarcină electrică. Acesta poate fi conec-
tat la sursa de alimentare sau poate funcționa independent ca un 
sistem de alimentare izolat. Atunci când funcționează interconectat, 
deciziile privind generarea locală sunt orientate spre maximizarea 
eficienței, dar depind de disponibilitatea surselor de energie prima-
ră și a prețurilor energiei.
Pe baza conceptului de microgrid, sistemul hibrid de energie pro-
pusă constă în mai multe surse regenerabile de energie (SRE), cum 
ar fi panourile fotovoltaice și turbinele eoliene, capacitățile de sto-
care și sarcinile controlabile. Figura 3 descrie arhitectura sistemu-
lui hibrid de alimentare:

Fig. 3. Arhitectura sistemului hibrid de alimentare

Atunci când apare o defecțiune în rețelele tradiționale de distribuție, 
rețeaua electrică hibridă efectuează automat operațiunea de sepa-
rare a sistemelor sau subsistemelor fizice interconectate, este fur-
nizată din surse proprii.
Această secțiune propune o arhitectură care descrie strategiile de 
securitate aplicate unui sistem electric hibrid care constă în pano-
uri fotovoltaice și turbine eoliene prin intermediul instrumentelor 
de stocare Cloud.

Fig. 4. Arhitectura de securitate

Figura 4 prezintă o descriere detaliată a arhitecturii propuse cu ur-
mătoarele componente:
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- primul strat constă în sistemul hibrid, utilitar și utilizatorii care 
pot accesa platforma Cloud Computing;
- Al doilea strat reprezintă strategiile de securitate aplicate sistemu-
lui, cum ar fi autorizarea și autentificarea utilizatorilor, implemen-
tate prin intermediul serviciilor web.
- Cel de-al treilea strat este conectarea prin GUI între sistem și Cloud;
- Ultimul strat descrie platforma Cloud Computing cu serviciile sale 
de calcul.

Concluzii:
În concluzie, lucrarea evidențiază necesitatea utilizării strategiilor 
de securitate în mediul Cloud, cum ar fi: disponibilitatea, integritatea 
și confidențialitatea. Aceste tehnologii de securitate au fost aplicate 
unui sistem hibrid de alimentare, care constă în panouri fotovolta-

ice și turbine eoliene, pentru a asigura o stare perfectă a protecției 
datelor și utilizarea datelor pentru utilizatorii autorizați.
Pentru ca sistemul electric hibrid să aibă un cost redus, se poate re-
aliza o gestionare centralizată a consumului de energie în ansamblul 
său. Acest lucru poate fi vizualizat în timp real printr-o aplicație web.
Aplicațiile de tipul tehnologiilor cloud în rețelele inteligente sunt teh-
nici eficiente și utile pentru a rezolva unele dintre problemele legate 
de gestionarea tradițională a rețelei de energie, în ciuda unor proble-
me tehnice continue cu Cloud [12-13]. Arhitectura rețelei inteligen-
te oferă mai multă memorie și spațiu de stocare, precum și optimi-
zarea costurilor atunci când se utilizează tehnologiile cloud pentru 
gestionarea energiei. Informațiile din depozitele de date din cloud 
pot îmbunătăți comunicarea și gestionarea informațiilor în rețelele 
inteligente în gestionarea unor cantități masive de date de la mili-
oane de contoare inteligente.
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�� Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

I. Introducere 
Managementul apei și programarea irigațiilor reprezintă două subiec-
te importante ce sunt analizate în studiile recente despre agricultura 
de precizie. Conceptul de agricultură de precizie presupune observa-
rea recoltei, măsurarea parametrilor caracteristici, precum și gestiu-
nea resurselor în funcție de tipurile de plante cultivate. Obiectivul final 
al cercetărilor este dezvoltarea unui sistem de suport decizie (DSS - de-
cision support system) pentru întregul management al recoltei, ținând 
cont de optimizarea și conservarea resurselor implicate în proces. De 
exemplu, calitatea irigațiilor reprezintă un indicator de performanță și 
influența acestuia poate fi percepută atât direct, cât și indirect. Necesi-
tatea irigațiilor variază în funcție de climatul zonei, motiv pentru care 
eficiența energetică și utilizarea economică a resurselor de apă sunt pu-
ternic interdependente de tipul plantației și solului [1].      
O problemă importantă ce necesită soluții concrete și sustenabile con-
stă în protejarea resurselor naturale de apă prin eficientizarea consu-
mului. Agricultura irigată acoperă 20% din totalul pământului cultivat, 
existând în prezent diverse soluții de irigare precum irigarea prin pi-
curare, irigarea prin scurgere la suprafață sau irigarea prin aspersiune. 
Acest articol propune un sistem de acționare eficient energetic drept com-
ponentă a arhitecturii unui sistem de management al irigațiilor. Pentru 
a putea stabili o configurație optimă, dar și pentru a sublinia complexi-
tatea și importanța conexiunilor dintre componente, se va prezenta mai 
întâi arhitectura globală a sistemului. Ulterior, lucrarea va expune mode-
lul și metoda de simulare ce au fost utilizate în proiectarea soluției siste-

mului de acționare. Algoritmul de comandă este implementat cu ajutorul 
limbajelor de programare specifice automatelor programabile. Pentru a 
putea monitoriza în timp real sistemul, implementarea conține o com-
ponentă de tip HMI. În final, în ultimele două secțiuni ale lucrării sunt 
prezentate avantajele utilizării acestei implementări.   

II. Arhitectura sistemului de management al irigațiilor
În urma unei analize asupra sistemelor existente în domeniu, a tendințelor 
globale [2], [3] și a condițiilor specifice din România, a fost propusă urmă-
toarea arhitectură a unui sistem de irigare eficient energetic (Figura 1).
Această arhitectură se bazează pe un sistem de telemetrie (ADCON) și 
pe un sistem de automatizare ce oferă posibilitatea de a analiza și mo-
nitoriza datele din câmp (cei mai importanți parametri pentru recoltă). 
Sistemul de automatizare este proiectat pentru a controla irigarea într-
o manieră de reducere a consumului de energie electrică.
Soluția prezentată presupune un sistem descentralizat și complet inter-
conectat, compus din următoarele componente: 
��  Una sau mai multe stații de telemetrie care stabilesc necesitatea 

irigației. Este deosebit de important ca stația să conțină senzori pen-
tru măsurarea temperaturii aerului și a solului, umidității aerului și 
solului, precum și pentru determinarea evapotranspirației. Pe baza 
acestor parametrii se poate determina necesarul de precipitații și 
eficiența irigației. De exemplu, pentru achiziționarea acestor parame-
trii și pentru transmiterea lor către componenta de comandă se poate 
utiliza o stație ADCON pentru măsurători avansate, cuplată la o uni-

Universitatea POLITEHNICA București, București, România
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Departamentul de Automatică și Informatică Industrială
Abstract – În ultimii ani, managementul eficient al apei a devenit o provocare reală pentru agricultura de precizie. Astfel, sistemele automate 
moderne joacă un rol deosebit de important în controlul acțiunii agenților externi (în principal apa) asupra recoltei, ținând cont în același timp 
de pertubații și diverși factori economici. Lucrarea prezintă arhitectura unui sistem automat pentru managementul resurselor în agricultura de 
precizie, utilizând componente integrate de control, traductoare și module de comunicație. Implementarea sistemului este descrisă în detaliu, 
punându-se accentul pe subsistemele de acționare electrică și logica de comandă implementată pe automatul programabil. De asemenea, lucra-
rea conține o analiză detaliată a soluției propuse prin prisma factorilor de eficiență energetică. Rezultatele obținute sunt în conformitate cu nor-
mele aplicate în domeniu.   

Fig. 1. Sistemul propus pentru controlul irigațiilor
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tate RTU și un panou solar cu acumulatori pentru operare autonomă;
��  Un sistem SCADA (o stație SCADA master și mai mulți clienți) care 

primește informații de la proces și care, pe baza mai multor algoritmi 
de decizie, comandă sistemul de acționare. Pentru acest aspect, tre-
buie implementată o aplicație software care colectează datele de la 
senzori și le afișează într-un format adecvat.
��  Sistemul de acționare constă într-un set de pompe, vane și alte echi-

pamente care operează direct în vederea irigării recoltei. Toate aceste 
echipamente sunt alese pentru a minimiza consumul global de ener-
gie electrică, dar și pentru a dezvolta un management eficient al apei.

Funcția de telemetrie pentru arhitectura propusă este implementată 
prin intermediul unei stații de monitorizare ADCON care măsoară ur-
mătorii parametrii: umiditatea solului, umiditatea aerului, temperatu-
ra solului și temperatura aerului. Acești parametrii sunt transmiși mai 
departe către sistemul SCADA prin intermediul unui RTU (Remote Ter-
minal Unit) și a unui server dedicat de comunicații. Pentru integrarea 
acestor elemente cu o unitate de tip PC, a fost implementat un nivel in-
termediar de tip OPC pe un dispozitiv embedded IoT 2020.
Componenta de control presupune implementarea algoritmilor de de-
cizie pe mai multe automate programabile care comandă sistemul de 
execuție. Pentru a reduce complexitatea fizică a sistemului, comunicarea 
între dispozitive se realizează cu ajutorul modulelor de transmisie GSM. 
Funcțiile de decizie sunt realizate cu ajutorul algoritmilor de tip fuzzy 
implementați în script-uri Matlab. Rezultatele obținute prin executa-
rea script-urilor sunt transmise mai departe automatelor programabile.

III. Proiectarea și simularea schemelor electrice 
Comanda automată a pompelor de irigație se realizează prin interme-
diul automatului programabil. Fiecare pompă este acționată de un motor 
asincron trifazat. Modul de operare al pompelor poate fi selectat astfel: 
�� Modul manual – fiecare motor este acționat manual.
�� Modul automat – fiecare motor este acționat prin comanda dată de 

un automat programabil.
Trecerea de la un mod la altul pentru fiecare motor în parte se realizea-
ză prin activarea unui buton de tip cheie cu 3 poziții. Pentru a împiedi-
ca funcționarea simultană în ambele moduri, în cadrul sistemului a fost 
implementat un mecanism hardware de interblocare.
Motoarele sunt conectate la o sursă de tensiune de 400V curent alterna-
tiv. Partea de comandă este alimentată în tensiune de 220V curent alter-
nativ. De asemenea, sistemul este protejat de dispozitive de protecție la 
suprasarcina și scurtcircuit.
A. Proiectarea schemelor electrice de comandă  
În modul automat, sistemul activează pompele în funcție de logica de co-
mandă implementată în memoria automatului programabil.
Fiecare ieșire din automat este conectată la bobina unui releu electro-
magnetic. De asemenea, intrările digitale sunt conectate la contactele 
auxiliare ale dispozitivelor de protecție, în așa fel încât orice defect de-
tectat de automat să poată fi semnalizat prin lămpi.  
Pentru a modifica semnificativ umiditatea solului, este suficientă utiliza-
rea unei singure pompe de irigare. Totuși, sistemul include trei pompe 
principale, precum și o pompă pilot (cu un debit de apă mult mai mic 
decât pompele principale). Astfel, în cazul în care una din pompe nece-
sită lucrări de mentenanță sau înlocuire, sistemul va utiliza una din ce-
lelalte pompe disponibile. 
Așa cum s-a precizat în secțiunile anterioare, fiecare pompă este acționată 
de un motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit. Fiecare motor 
este pornit cu un softstarter. Eventualele defecțiuni sunt semnalate de 
întrerupătoare și siguranțe diferențiale.
B. Simularea schemelor electrice
Pentru a analiza comportamentul circuitului electric, precum și pentru 
a verifica mecanismele de interblocare și automenținere, au fost imple-
mentate diverse scenarii de simulare în cadrul platformei de lucru Flu-
idSim, Figura 2.

Fig. 2. Simularea schemei electrice a circuitului de comandă

IV. Implementarea algoritmului de comandă 
Algoritmul de comandă a fost implementat în platforma TIA Portal și 
ulterior a fost încărcat în memoria automatului programabil. Limbajul 
de programare utilizat este ladder diagram. Interfața grafică (Human 
Machine Interface – HMI) a fost realizată pe un Touch Panel pe care se 
poate testa funcționarea algoritmului de comandă.
A. Funcția de monitorizare a defectelor.  
Prima parte a algoritmului este dedicată verificării funcționării softstar-
ter-ului și a motoarelor.
De fiecare dată când softstarter-ul este utilizat pentru pornirea unui 
motor, automatul programabil va activa lampa asociată motorului re-
spectiv, în așa fel încât utilizatorul să poată vedea care dintre motoare 
funcționează. De asemenea, algoritmul include un mecanism de verifi-
care a pornirii motorului bazat pe utilizarea unui releu cu temporizare. 
Concret, în momentul în care se trimite comanda de pornire a softstarter-
ului, se va declanșa temporizarea releului. Dacă contactorul care leagă 
softstarter-ul de pompă nu se cuplează după un anumit interval de timp 
prestabilit, se va afișa un mesaj de eroare în interfața HMI. De aseme-
nea, datorită utilizării unui singur softstarter pentru pornirea mai mul-
tor motoare, algoritmul conține un mecansim de interblocare software. 
Astfel, softstarter-ul va fi utilizat pentru pornirea unui singur motor la 
un anumit moment de timp.  
B. Funcția de selecție a pompei de irigare
În modul automat, sistemul pornește fie o pompă principală, fie pompa 
pilot, în funcție de evoluția umidității solului. Mecansimul de selecție 
este expus în Figura 3.

Fig. 3. Mecansimul de selecție a pompei în funcție de evoluția umidității solului
Algoritmul ce implementează logica de comandă are ca scop menținerea 
umidității solului într-un interval admisibil prestabilit în jurul unei va-
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lori de referință. Dacă valoarea măsurată a umidității se află în intervalul 
delimitat de MIN LIMIT și MIN_H LIMIT, atunci sistemul va porni doar 
pompa pilot, întrucât aceasta are un debit mic și valoarea umidității nu 
necesită o modificare semnificativă. Dacă valoarea măsurată a umidității 
este mai mică decât valoarea MIN LIMIT, sistemul va porni una din pom-
pele principale. În cazul în care valoarea măsurată a umidității se află 
în intervalul admisibil sau este mai mare decât valoarea MAX_H LIMIT, 
atunci toate pompele vor fi dezactivate. Aceste valori utilizate pentru de-
limitarea intervalelor, precum și umiditatea de referință pot fi configu-
rate în interfața HMI. Ecranul de configurare este prezentat în Figura 4.

Fig. 4. Ecranul HMI 
de configurare a 

parametrilor sistemului

Fiecare parametru din Figura 4 este descris în Tabelul 1.
C. Interfața HMI (Human Machine Interface) 
Ecranul principal al interfeței HMI este prezentat în Figura 5.

Fig 5. Ecranul principal 
al interfeței HMI

Pompele sunt ilustrate prin simboluri circulare. De asemenea, pompa 
pilot poate fi vizualizată în partea dreaptă a ecranului. Fiecare pompă 
are asociată o lampă de semnalizare pentru a marca dacă pompa re-
spectivă este pornită (culoare verde), dacă este oprită (culoare roșie) 
sau dacă a fost detectat un defect la nivelul motorului (culoare galbenă). 
Interfața HMI include un panou de monitorizare a sistemului (Figura 6). 
Ecranul este împărțit în 3 secțiuni:
�� Erori detaliate – utilizatorul poate identifica tipul defectului, pre-

cum și locația acestuia;
�� Pompe disponibile – unde utilizatorul poate identifica pompele 

disponibile; 
�� Perioadă de funcționare – utilizatorul poate analiza perioada de 

funcționare pentru fiecare pompă în parte.

Fig 6. Interfața HMI – 
ecranul de monitorizare

Tabelul 1. Parametrii pentru configurarea sistemului
Nr. Crt. Parametru Descriere

1. MIN LIMIT
Valoarea limită a umidității până la care pompele princi-
pale funcționează în modul automat.

2. MIN_H LIMIT
Limita umidității până la care pompa pilot funcționează în 
modul automat (limita inferiorară a intervalului admisibil 
pentru umiditate).

3. Limita MAX Limita superioară maximă pentru parametrul de referință.

4. Limita MAX_H
Limita superioară a intervalului admisibil pentru parame-
trul de referință.

5. T_Starter
Timpul necesar pentru a porni un motor utilizând 
softstarter-ul.

6. T_Verif* Timpul de verificare pentru pornirea pompelor.

7. T_CoolSTART*
Reprezintă un timp de protecție la pornirea pompelor în 
așa fel încât cuplajul să nu se realizeze instantaneu.

8. T_CoolSTOP*
Reprezintă un timp de protecție la oprirea pompelor în 
așa fel încât cuplajul să nu se realizeze instantaneu.

V. Eficiența energetică a motoarelor asincrone trifazate 
În contextul eficientizării consumului de energie, primul pas în proce-
dura de optimizare este reprezentat de identificarea consumatorilor din 
sistem. Fiecare pompă utilizează energie mecanică generată de motoare 
electrice, motiv pentru care alegerea unor motoare eficiente din punct 
de vedere energetic este prioritară. 
Standardul IEC 60034-30-1 publicat în Martie 2014 [5] definește nive-
lele de eficiență pentru motoarele asincrone trifazate astfel (IE = Inter-
national Efficiency):

• IE1 (Eficiență standard)

•
•

IE2 (Eficiență ridicată) 
IE3 (Eficiență premium)

• IE4 (Eficiență super premium)
Figura 7 prezintă  o comparație între cele 4 nivele de eficiență [5].

Fig. 7 Comparație între nivelele de eficiență pentru clasele IE 

Pentru sistemul prezentat în această lucrare a fost ales un tip de motor 
asincron trifazat înscris în standardul IE4 cu puterea nominală de 75kW. 
Procentul de energie economisită între două nivele de eficiență poate fi 
determinat cu ajutorul formulei [4]: 

0

1

1 [%][%] 100
[%]ecE η

η
−= ⋅

unde
• η0 este coeficientul motorului încadrat în nivelul inferior de eficiență; 
• η1 este coeficientul motorului încadrat în nivelul superior de eficiență;
De asemenea, consumul de energie anual al unui motor poate fi calcu-
lat cu formula [4]: 

C [kWh/an] = P + Eec [%] ·h ·d
unde
• P = puterea nominală a motorului;
• Eec = procentul de energie economisită;
• h = numărul de ore de funcționare pe zi;
• d = numărul de zile de funcționare pe an.
De exemplu, în situația în care pentru o aplicație s-ar alege un motor 
standard IE4 în locului unui motor IE1, consumul de energie s-ar redu-
ce cu 4%. Dacă motorul ar funcționa în jur de 5 ore pe zi, în timpul unui 
an s-ar economisi 5.303 kWh.
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VI. Pornirea motoarelor asincrone trifazate cu softstarter 
O altă problemă referitoare la consumul de energie pentru motoarele 
asincrone trifazate ține de energia consumată în etapa de pornire. Ur-
mătoarele ecuații [3] sunt utilizate pentru determinarea puterii, cuplu-
lui și curentului unui motor asincron trifazat în pornire directă. 
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Așa cum se poate observa în Figura 9, această metodă de pornire deter-
mină apariția unui curent foarte mare, fapt ce poate avea un impact pu-
ternic asupra rețelei de consumatori. În același timp, cuplul la pornire 
este de 5-6 ori mai mare decât cuplul nominal, Figura 8, [6].

Fig. 8. Caracteristica cuplu-turație pentru 
pornirea directă

Fig. 9. Caracteristica curent-turație pentru 
pornirea directă

Pentru pornirea stea-triunghi a motorului asincron trifazat, puterea, cu-
plul și curentul se calculează cu următoarele relații [6]:
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Prin această metodă, motorul pornește în conexiune stea și comută în 
conexiune triunghi atunci când turația atinge pragul de 90% din turația 
nominală. Această metodă reduce semnificativ cuplul și curentul de por-
nire, așa cum se poate vedea în ecuațiile următoare [6]:
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În același timp, la comutarea din stea în triunghi se generează o creștere a 
curentului și a cuplului asemenatoare cu cea din cazul pornirii directe. [6].

Fig. 10. Caracteristica cuplu-turație 
pentru pornirea stea- triunghi

Fig. 11. Caracteristica curent-turație 
pentru pornirea stea-triunghi

În ambele situații, creșterea bruscă a curentului afectează puternic rețeaua 
de consumatori. De asemenea, în cazul sistemului prezentat în această lu-
crare, pornirile frecvente determină inclusiv un consum mare de energie. 
Soluția în această situație este dată de utilizarea unui dispozitiv softstarter 
pentru pornirea motoarelor. 
Această metodă de pornire prezintă multe avantaje. Pe lângă ușurința în 
montare și în efectuarea lucrărilor de mentenanță, un ansamblu ce conține 
un softstarter oferă cuplu mic la pornire, stres mecanic redus (Figura 12) și 
elimină apariția creșterilor bruște de curent (Figura 13) [6].

Fig. 12. Caracteristica cuplu-turație 
pentru pornirea cu softstarter

Fig. 13. Caracteristica curent-turație 
pentru pornirea cu softstarter

Totuși, costul de implementare în acest caz este relativ ridicat. În cazul 
sistemului prezentat în această lucrare, a fost proiectată o schemă elec-
trică  astfel încât un singur softstarter să fie utilizat pentru pornirea 
celor 4 motoare.

 VII. Concluzii și dezvoltări ulterioare 
Un sistem de management al irigațiilor trebuie să respecte necesitățile 
în materie de resurse de apă pentru a crește productivitatea recoltelor. 
Pentru a dezvolta o arhitectură optimă din punct de vedere energetic și 
economic, în cadrul acestui articol s-a pus accentul pe componentele sis-
temului de automatizare prin prisma reducerii consumului de energie. 
Sistemul de automatizare și telemetrie propus conține trei componente 
principale: SCADA, subsistemul de execuție și stația de telemetrie. Funcțiile 
de control, predicție și diagnoză sunt necesare în vederea creșterii eficienței 
irigațiilor, atât din punct de vedere energetic, cât și din punct de vedere al 
domeniului agriculturii. De asemenea, sistemul de comunicație bidirecțional 
propus în această lucrare este simplu de implementat. 
Soluția prezentată oferă un consum redus de energie, un cost de întreținere 
mic, scalabilitate, precum și un potențial de marketing ridicat, oferit în 
principal de funcțiile de control și diagnoză. 
Sistemul SCADA comandă subsistemul de execuție cu scopul menținerii 
umidității solului în intervalul admisibil. Referința de umiditate este pre-
setat de utilizator prin interfața HMI. Pe baza acestei implementări, se va 
implementa pe viitor un algoritm fuzzy care să calculeze o referință de 
umiditate pe baza metodelor de predicție meteorologică. De asemenea, 
sistemul permite două moduri de operare: un mod automat (în care pom-
pele sunt comandate de un automat programabil) și un mod manual (în 
care pompele sunt comandate de utilizator).
Aspectele de eficiență energetică sunt subliniate în ultimele două secțiuni. 
Dezvoltările ulterioare se vor concentra pe adaptarea soluției dintr-o per-
spectivă Cyber Physical Systems (CPS). Arhitectura SCADA permite utili-
zarea unei abordări CPS, în timp ce strategia de control fuzzy este potri-
vită în contextul agriculturii de precizie.
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 25 de ani de performanţă în metrologie

 Scurtă prezentare
Sediul Principal: 
SACELE- Braşov- ROMÂNIA
Sediul Secundar: 
Laborator SACELE – Braşov - România
Tel/Fax:0268-275212 ; 0268-276807 
E-mail : office@metromat.ro 
Pagina web: www.metromat.ro ; 
www.metromat.com.ro; 
- membru fondator al Asociației Laboratoa-
relor din România - ROLAB
- membru al Clusterului Electrotehnic 
"ETREC"
- membru al Camerei de Comerț si Industrie 
Braşov - CCI Bv

Scurt istoric
Firma a fost fondată în anul 1993 de către 
Mate Carol şi Nafradi Jeno, metrologi la uzina 
Electroprecizia din Sacele, autorizați în dome-
niile mărimi electrice, frecvente, cinematice. 
Fără resurse pentru investiții, de la nivelul 
zero absolutmai întâi s-a început cu activitatea 
de servisare echipamente electronice şi opti-
ce. După 1995 au fost create condițiile mini-
me pentru activitatea metrologică în dome-
niile Mase şi Temperaturi, având 4 angajați. 
Cu profitul reinvestit an de an s-a ajuns la 
ora actuală la 37 de angajați, 2 clădiri de la-
boratoare cu peste 1000 mp suprafață utilă 
cu atmosfera controlată conform standarde-
lor din domeniu. În anul 2008 au obținut acre-
ditare RENAR.

 Activitatea principală: Servicii de 
etalonări metrologice 
Metromat este primul laborator din Româ-
nia care a obținut acreditare pentru etalonări 
în conformitate cu ISO 17025:2005. Aceasta 
realizare a fost posibilă datorită investițiilor 
pentru asigurarea condițiilor de mediu, echi-
pamente performante şi în personal cu înalță 
calificare. Metrologii au participat la peste 
115 de cursuri de specializare la Institutul 
Național de Metrologie - Bucureşti şi în mai 
multe laboratoare acreditate din Germania, 
Danemarca, Suedia. Laboratorul Metromat 
a beneficiat de asistentă tehnică organiza-
torică cat şi instruire profesională în dome-
niile Temperaturisi Umiditatein Danemarca, 
finanțat de Comisia Europeană în cadrul pro-
iectului “Quality Infrastructure Bulgaria and 
România” . Competența personalului şi cali-

tatea etalonărilor au fost şi sunt permanent 
verificate şi evaluate prin participări la inter-
comparari naționale şi internaționale orga-
nizate de organisme acreditate conform EN 
ISO/IEC 17043. Până la această dată rezulta-
tele obținute au fost peste aşteptări, depăşind 
media europeană.

În prezent se oferă etalonări 
acreditate RENAR cu recunoaştere 
internațională indomeniile :
Lungime: Cale şi calibre plan paralele; cali-
bre netede tiptampon, inel, sfera; calibre fi-
letate inel şi tampon; şublere şi micrometre; 
dornuri de măsurare, sârme pentru măsura-
rea filetelor; şublere şi micrometre de exte-
rior, interior mecanice sau digitale; compa-
ratoare mecanice sau digitale; comparatoare 
cu palpator orientabil; aparate mecanice sau 
digitale de măsurat grosimi;
Masa: Aparate electronice de cântărit cu 
funcționare neautomata; 0,001g la 1500 kg; 
greutăți cu valoare nominală 1 mg la 20 kg 
clasa E2, F1, F2, M1, M2, M3; Greutăți speci-
ale cu valoare nominală 1mg la 50 kg;
Presiune: Aparate mecanice şi electronice de 
măsurat presiunea relativă; (-1..2500) bar; 
manometre diferențiale cu element elastic 
sau cu lichid; ± 200 mbar; Aparate mecani-
ce şi electronice de măsurat presiunea abso-
lută; 10-3 mbar..100 bar; barometre aneroid  
500 mbar la 1200 mbar; calibratoare de pre-
siune, inclusiv cu ieşire de semnal unificat, 
(-1...1000) bar; traductoare de presiune ab-
solută, relativă sau diferențială (-1...2500) bar 
Forță și Momentul forței (Torsiune): Dina-
mometre de tracțiune şi compresiune, 0,1 N 
la 100 kN; chei şi şurubelnițe dinamometri-
ce, 0,1 N.m la 1000 N.m; maşini pentru încer-
carea statică a materialelor la tracțiune, com-
presiune; 1 N la 100 kN
 Duritate: Aparate pentru încercarea stati-
că a durității cauciucului, maselor plastice 
(Shore) Tip A, A0, D; durimetre Vickers; du-
rimetre Rockwell (HRB; HRC); durimetre Bri-
nell; Durimetre Leeb (HLD);
Temperatura: Termometre din sticla cu li-
chid; -80 °C la 500 °C ; termometre electro-
nice, termorezistențe, termistori, termogra-
fe electronice cu afişaj şi/sau cu transmițător 
de semnal electric, termometre cu termocu-
plu,-80 °C la 500 °C; Indicatoare şi simula-

toare electronice de temperatură pentru ter-
mocuplu din metale comune: tip K, J, E, N, T; 
interval -200 °C la 1350 °C; Indicatoare şi si-
mulatoare electronice de temperatură pen-
tru termocuplu din metale nobile: tip R, S ; 
interval 0 °C la 1700 °C; Indicatoare şi simu-
latoare electronice de temperatură pentru 
termorezistențe, -200 °C la 800 °C; Incinte 
termostatate, camere de clima, baie cu lichid 
(apa, alcool, ulei etc.), -60 °C la 200 °C; cup-
toare de laborator până la 1000 °C;
Umiditate: Higrometre, higrografe, termohi-
grometre, termohigrografe mecanice şi elec-
tronice; 10% la 90% umiditate relativă; came-
re de climă, 10% la 95% umiditate relativă;
 Volum: Aparate volumetrice cu piston, 5 µl 
la 100 ml (pipete cu piston monocanal, mul-
ticanal, biurete cu piston, diluatori, distribu-
tori, dispensere); Măsuri de volum din sticlă 
cu reper sau scară gradate; 1 ml la 2000 ml;
Mărimi Electrice: Tensiune electrică în cc, 
măsurare şi generare; voltmetre, multimetre, 
calibratoare de tensiune, surse de tensiune, 0 
mV la 1000 V; Intensitate curent electric în cc, 
măsurare şi generare; ampermetre, multime-
tre, calibratoare de curent, surse de curent,  
0 μA la 20 A; rezistentă electrică în cc - măsu-
rare, ohmmetre, multimetre, interval 1mΩ la 
1GΩ; Megaohmmetre, 10 kΩ la 10 TΩ,50V la 
10 kV; Tensiune electrică şi curent electric în 
ca, măsurare şi generare; voltmetre, amper-
metre, multimetre, calibratoare de tensiune, 
surse de tensiune; 0 mV la 700 V; calibratoa-
re de curent, surse de curent, 10 μA la 20 A;
Timp / Frecvențe: Cronometre, temporiza-
toare electronice, 0 s la 86400 s; numărătoa-
re, milisecundometre, 10μs la 5s; generatoa-
re de semnal, generatoare de  funcții, 10 μs 
la 1 s; osciloscoape analogice şi digitale, in-
terval de timp 2 ns la 5 s; amplitudine, 6 mV 
la 60V; frecvențmetre, numărătoare, interval  
1 Hz la 1,3 GHz; generatoare de semnal, gene-
ratoare de funcții, 1 Hz la 1,3 GHz;

 În afară domeniilor acreditate se 
execută etalonări în regim SR EN ISO 
9001:2015.
Etalonarea mijloacelor de măsurare este efec-
tuată in conformitate cu un sistem al calita-
ții acreditat, trasabilitatea măsurărilor este 
asigurată şi documentată. Menținerea trasa-
bilitatii măsurărilor este realizată prin etalo-
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nări periodice, în conformitate cu SR EN ISO/
CEI 17025:2005, prin Certificate de Etalona-
re emise de laboratoare competente acre-
ditate. Certificatele ISO asigură cerințele 
standardelor:
�� SR EN ISO 9001:2015
�� SR EN ISO10013:2004
�� GMP, GAMP, FDA (industria farmaceutică)
�� HACCP (industria alimentară)
�� SR ISO /TS 16949 (industria auto)

În regim ISO se execută etalonări  
la următoarele domenii:
�� Viteză (anemometrie)
�� Fizico chimice: pH-metre, conductometre, 

conductometre pentru metale NF
�� Termometre în infraroşu
�� Viteza de rotație
�� Debitmetrie în aer
�� Concentrație de gaze

Activitatea secundară I: 
Comercializare echipamente  
de măsurare
�� Aparate de măsurat lungimi: şublere, mi-

crometre, comparatoare, aparate de mă-
surat grosimi, cale planparalele, calibre, 
lere, rigle, rulete, echere, nivele,
�� Aparate de cântărit cu funcționare neau-

tomata, analitice, microanalitice, tehnice, 
platforme, cântare de macara, greutăți eta-
lon şi de lucru,
�� Termometrie industiala şi de laborator : 

termorezistențe , termocupluri, traduc-
toare, indicatoare de temperatură, înre-
gistratoare siloggere,
�� Materiale de referință certificate (soluții 

etalon), plăcuțe de duritate,
��  Echipamente pentru măsurat forța şi 

torsiunea,
�� Manometrie de uz industrial şi de labora-

tor, traductoare de presiune etc. 
�� Echipamente de laborator: etuve, cuptoa-

re, băi termostatate,
�� Stații trafic-meteo fixe şi portabile, 

Activitatea secundară II:  
Service echipamente de măsurare
�� Servisarea echipamentelor comercializa-

te, service autorizat a aparatelor portabile 
Mitutoyo, balanțe electronice de uz indus-
trial şi analizoare de gaze de ardere la coş.

Politică firmei este să se asigure satisfacție 
deplină clienților, furnizând servicii de eta-
lonări conforme cu standardele în vigoare şi 
livrând numai mijloace de măsurare, echipa-
mente de testare şi de laborator de calitate. �

a u t o m a t i z ă r i

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

�� OMV Petrom

Sistemul de reglare este un sistem dinamic care are la bază un pro-
ces tehnic ce realizează  controlul unor parametri fizici ai unui sis-
tem pe baza unei legi sau funcții predefinite, fără intervenția directă 
a omului. Aceste legi sau funcții predefinite readuc valorile actua-
le ale mărimi reglate la intrarea blocului de reglare, astfel că exis-
tă permanent reacție la abaterile, perturbațiile care apar în proces.
Procesul =  un eveniment desfăşurat într-o ordine naturală sau pre-
definită, în care componentele unui sistem suferă schimbări ale pro-
prietăților sau schimbări de stare.
Obiectivul este menținerea unui parametru la o valoare constantă 
sau într-un interval dat (reglaj automat).
�� modificarea valorii unui parametru după o lege de variație predefi-

nită sau stabilită în timpul evoluției procesului (control secvențial).
�� corelarea unor parametri de proces în vederea minimizării unei 

funcții de cost (optimizare).
Elementele unei bucle de reglare sunt:
�� procesul controlat = instalația tehnologică sau echipamentul al 

cărui parametru se controlează.
�� regulatorul = dispozitivul de automatizare care generează o co-

mandă (U) pe baza abaterii (ε) dintre valoarea prescrisă sau de-
setpoint (SP) şi valoarea măsurată sau de process value (PV) a 
unui parametru de proces.
�� traductorul = dispozitivul care transformă o mărime fizică de proces 

(presiune, debit, nivel, temperatură) într-un semnal electric.
�� elementul de execuție = dispozitivul care transformă un semnal de co-

mandă (u),  de natură electrică şi pneumatică, într-o acțiune(m) de obi-
cei de natură mecanică prin care se influențează evoluția procesului.

Schema bloc a unui sistem de reglare (Fig. 1) : 

RA EE Proces/
instalație T

yr e u m

V

z y
+

-

Fig. 1.

z este mărimea de ieşire (reglată, de ieşire din S.R.A), m este mări-
mea de execuție, u este mărimea de comandă, elaborată de regula-
tor şi transmisă elementului de execuție, yr mărimea de intrare (re-
ferință, adică intrarea în S.R.A), y mărimea de reacție transmisă de 
traductorul de măsură blocului comparator, v perturbații care acți-
onează asupra procesului.
Există un corespondent fizic al erorii ε, care este semnalul de eroa-
re rezultat din comparator pe baza comparării semnalului de refe-
rință cu semnalul de reacție.
Pentru transformarea semnalului de eroare într-un semnal de co-
mandă, acesta este amplificat şi prelucrat în mod corespunzător.
Componența unui sistem de reglare cu mărimi de intrare/ieşire (Fig. 2):
Conform relației de dependență dintre mărimea de comandă şi eroa-
re, regulatoarele se pot împărți în mai multe categorii : proporționa-
le (P), proporțional-integrale (P.I) şi proporțional-integrale-deriva-
tive (P.I.D). În funcție de caracteristicile instalațiilor automatizate, 
dar şi de particularitățile instalațiilor tehnologice, de dinamica pro-
ceselor de producție sau de cea a parametrilor fizici se pot folosi de 
la caz la caz diverşi algoritmi de reglare (P, P.I, P.I.D).



Traductor Regulator automat RA 
(faceplate)

Element de execuţie (EE)

Fig. 2.
La punerea în funcțiune a unei bucle de reglare folosită pentru con-
trolul unuia sau mai multor parametrii de proces are loc acordarea 
regulatorului, acțiune care se desfăşoară între tabloul de coman-
dă şi teren, prin acțiuni succesive de modificare a valorilor de lucru 
pentru BP(proporțional), Ti(integral), TD (derivativ), şi observarea 
atentă a evoluției răspunsului buclei de reglare, în sensul micşoră-
rii abaterii, conform cu cerințele procesului. 
Perturbația acționează asupra mărimii de reglare, care prin traduc-
torul de măsură se transmite, pe calea de reacție, comparatorului sub 
formă de semnal de reacție, unde se compară cu mărimea de referin-
ță, rezultând la ieşirea din comparator un semnal de eroare ε, care 
este amplificat şi transformat în semnal de comandă.
Regulatorul automat are posibilitatea de a lucra şi acționa fie în modul 
manual de lucru (M), fie în modul automat (A).
Pentru a pune în funcțiune un sistem de reglare automată este ne-
cesar ca eroarea ε să fie nulă, respectiv sistemul să se găsească în 
regim staționar. 
În regim staționar, respectiv atunci când eroarea ε = 0, regulatorul 
se află în repaus, acțiunea sa efectuându-se numai la apariția unei 
perturbații,  iar scopul sistemului de reglare automată este de a eli-
mina efectul perturbațiilor.
Dacă trecerea din modul de lucru manual în modul de lucru automat 
se face atunci când eroarea ε este ≠ 0, sistemul intră în oscilații, iar 
scopul realizării sistemului de reglare nu mai este atins. 

Sistem automat de reglare 
Sarcina unui sistem de automatizare a unui  proces este cea  de re-
glare a presiunii şi  constă în menținerea unei valori impuse para-
metrului de proces,  în cazul de față, presiunea.
Procesele în care se realizează reglarea presiunii se caracterizează 
prin constante de timp reduse/mici şi timp mort mic. Este suficient 
să fie acordat ca regulator de tip proporțional (P), acolo unde nu se 
impun condiții deosebite din punct de vedere al procesului. 
Acolo, însă  unde trebuie menținută riguros o anumită valoare a pre-
siunii şi se impun condiții deosebite din punct de vedere al  procesu-
lui se utilizează algoritmi mai puternici proporțional-integral (PI), 
sau chiar proporțional-integral-derivativ( P.I.D).
Regulatoarele standard se clasifică : după sursa de energie externă în
regulatoare directe, nu este necesară energie exterioară şi respectiv 
regulatoare indirecte, care au nevoie de energie exterioară. Cele in-
directe au performanțe de lucru superioare celor directe.
În funcție de viteza de răspuns a procesului condus : pentru proce-
se rapide, cu constante de timp mici, de ordinul secundelor şi re-
spectiv pentru procese lente, cu constante de timp mari (> 10 sec).
În funcție de tipul acțiunii realizate, cu acțiune continuă, la care eroa-

rea şi comanda variază continuu în timp, în funcție de legea de de-
pendență între intrare şi ieşire pot fi liniare sau neliniare. 
Regulatoarele liniare pot fi de tipul P, PI, PID, iar cele neliniare pot fi de 
tipul bipozițional, tripozițional, etc. Regulatoarele cu acțiune discretă 
sunt cele la care mărimea de ieşire este formată dintr-o succesiune de 
impulsuri, iar mărimea de intrare (eroarea) fiind o mărime continuă.
O funcție de transfer este în ingineria sistemelor o reprezentare ma-
tematică a relației dintre intrarea şi ieşirea a unui sistem liniar in-
variant în timp. Funcțiile de transfer sunt funcții de sistem dinamic 
în spații de frecvență. Poate fi sistem dinamic, de exemplu, un me-
canism mecanic, o rețea electrică sau un proces biologic, fizic, eco-
nomic. Prin funcția de transfer poate fi definită pentru un indiferent 
care semnal de intrare, reacția semnalului de ieşire. 
Pentru comportamentul sistemelor, este tipică o întârziere a reacți-
ei semnalului de ieşire față de schimbări ale semnalului de intrare.
Termenul de funcție de transfer se referă la un sistem liniar invari-
ant în timp dar, majoritatea sistemelor reale au proprietăți nelinia-
re, totuşi asemenea sisteme se pot liniariza.
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 
standard cel mai important şi cel mai complex are o comportare PID. 
Modul de acțiune al unui regulator PID poate fi explicat printr-o sche-
mă de conectare în paralel a câte unui element P, I şi D.
Cele trei mărimi KR, TI şi TD sunt în mod obişnuit ajustabile într-un 
domeniu determinat. Ele sunt desemnate de aceea ca parametrii de 
acordare (ajustabili) ai regulatorului. Prin alegerea corespunzătoare 
a valorii parametrilor de acordare se poate realiza adaptarea unui re-
gulator la procesul condus, astfel încât să rezulte cea mai bună com-
portare a buclei de reglare. 
Cea mai importantă buclă de reglare în cadrul unei stații de compri-
mare gaze este cea de reglare a presiunii în aspirația compresoru-
lui, respectiv turația compresorului se reglează în funcție de presi-
unea din colectorul de aspirație al compresorului.
Scopul este de a menține presiunea constantă în aspirația compre-
sorului, respectiv turația creşte dacă presiunea în aspirație creş-
te şi turația scade dacă presiunea în aspirația compresorului scade.
Tot presiunea de gaze în aspirația compresorului este cea care de-
termină regimul de funcționare al compresorului.
Se stabileşte o valoare de offset astfel încât presiunea de gaz din  as-
pirație este considerată  a nu fi suficientă pentru funcționarea co-
respunzătoare a compresorului şi se intră automat în procedura de 
recirculare gaz, respectiv din refulare în aspirația compresorului. 
Se evită în acest fel oprirea sau  funcționarea necorespunzătoare a 
compresorului, pe condiție de presiune scăzută în aspirație.

Filozofia de comandă şi control a unui compresor de gaz 
Se urmăreşte ca logica de funcționare a regulatorului de turație să 
fie în funcție de parametrii tehnologici, de proces cum ar fi : presi-
unea, temperatura pentru a realiza o corelație cât mai strânsă între 
aceştia şi valoarea turației compresorului.
Parametrii de proces care intră în filozofia de calcul a turației repre-
zintă valorile de presiune şi temperatură atât din aspirația compre-
sorului, cât şi dintre treptele de comprimare, respectiv din refula-
rea compresorului (Fig. 3).
Informațiile primite de la senzorii/traductoarele de presiune şi tem-
peratură sunt procesate de către controlere individuale, personaliza-
te, după care rezultatele sunt comparate în blocuri logice de calcul. 
În funcție de deciziile care se iau în aceste blocuri logice, se activea-
ză comanda către regulatorul de turație sau către ventilul de recir-
culare a gazului din refulare în aspirație.

a u t o m a t i z ă r i
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Aceste comenzi pot fi de creştere, scădere sau menținere a turației, 
întotdeauna se caută varianta optimă de turație, respectiv când pre-
siunea din aspirație scade sub o anumită valoare periculoasă pentru 
proces, atunci ventilul de recirculare se deschide permițând funcți-
onarea în continuare a compresorului, fără a intra în procedura de 
oprire, cauzată de atingerea valorii de presiune minim  minimorum 
de lucru, din aspirație.   
Filozofia de control a compresorului şi configurația sa, definesc bucle 
de control asociate presiunii de aspirație, între trepte de comprima-
re, respectiv de refulare a compresorului.
De asemenea se utilizează bucle de control asociate temperaturii ga-
zului la intrare în compresor, între treptele de comprimare şi respec-
tiv temperatura gazului la ieşirea din compresor. 
Buclele de control multiple sunt conFig.te pentru controlul presiunii 
de aspirație şi pentru controlul presiunii de refulare.
PT 100 traductor de presiune aspirație gaze compresor
PIC 100 regulator de presiune aspirație gaze 
PT 101 traductor de presiune gaze între trepte de comprimare
PIC 101 regulator/presiune gaze între trepte de comprimare
PT102 traductor de presiune refulare gaze compresor
PIC 102 regulator de presiune refulare gaze
SIC 100 regulator de turație compresor. Ieşirea acestuia este semnal 
de comandă către convertizorul de frecvență
K1 treapta a I a de comprimare 
K2 treapta a II a de comprimare 
VR – ventil de recirculare, tip PCV (by-pass) între refulare şi aspirație
Bloc logic de comparație – presiune şi temperatură pentru coman-
da turației compresorului.

Controlul presiunii de aspirație
Pentru a determina o logică cât mai completă, în funcție de parame-
trii de proces,  a regulatorului de turație a compresorului, valorile de 
ieşire sunt comparate (PIC100, PIC 101, PIC 102), iar cea mai mică 
dintre valorile de SP(temă) este selectată ca ieşire. De menționat că 
valorile de proces (PV) sunt cele care urmăresc îndeaproape valori-

le SP (temă), deci putem spune că logica de funcționare urmăreşte 
cea mai mică valoare din proces. Această logică ține cont şi de com-
pensările cu temperatura gazului (de pe aspirație, dintre treptele de 
comprimare şi de pe refularea compresorului).
Buclele de control asociate cu controlul presiunii de aspirație includ 
robinetul de bypass şi turația principală a motorului.
Controlerele de presiune de pe aspirația compresorului, cele ale vite-
zelor de acționare şi ale robinetului de recirculare PCV funcționează 
împreună cu regulatoarele de presiune de pe refulare. 
De exemplu, valorea de la ieşirea din controlerul de turație va fi deter-
minată de o selecție „ cea mai scăzută” dintre valorile de SP (valori pre-
scrise) ale regulatoarelor de turație de aspirație, între trepte şi refulare. 
Controlerele de presiune de pe aspirație continuă să funcționeze 
când robinetul de recirculare este în modul manual. Atunci când ie-
şirea trece înapoi în modul automat, robinetul de recirculare trece 
înapoi în poziția închis/deschis, specificată de logica de control al 
automatizării.

Controlul presiunii de descărcare
Buclele de control asociate cu controlul presiunii de pe refulare, includ 
robinetul de by-pass, turația motorului şi o suprasarcină de presiune. 
Regulatorul de turație de viteză (PIC100, PIC101, PIC 102) sau de 
reglare a robinetului de recirculare (PCV 100) poate fi buclă de răs-
puns primară în funcție de conigurațiile controlerului. 
Controlerul de turație este controlerul primar de descărcare şi utili-
zează punctul de setare pentru presiunea de refulare. 
Controlerul robinetului de recirculare este un controler secundar, 
determinat de o deplasare suplimentară (pozitivă sau negativă) la 
valoarea setată a controlerului de turație. 
Controlerele de turație şi de recirculare funcționează împreună cu re-
gulatoarele de presiune de pe aspirație, dintre trepte şi de pe refulare.
“Cea mai mică” valoare de SP (setpoint/valoare prescrisă) dintre cea 
a regulatorului de presiune de pe aspirație, dintre trepte şi cea a re-
gulatorului de presiune de pe refulare “conduce” turația compreso-
rului (devine activă). �

SIC 100

Bloc logic de comparație Bloc logic de comparație Bloc logic de comparație
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Fig. 3. Schema logică de comandă a compresorului de gaze
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SOLUȚII DE CONTROL PENTRU MAȘINI  
DE CONFECȚIONAT ANVELOPE

Generalități
Procesul de producție al anvelopelor este un proces meticulos și 
complex 
Principalii pași ai procesului de producție sunt:
�� Pregătirea compușilor și amestecarea 
�� Prepararea componentelor (extrudare, calandrare, taloane, etc)
�� Confecționare anvelope
�� Vulcanizare
�� Inspecție anvelope 

Confecționarea anvelopelor
Confecționarea este un proces de asamblare a tuturor componente-
lor pe toba unei mașini de confecții.
Mașinile de confecționat anvelope pot fi operate manual sau în în-
tregime automat.
Tipic, operațiunile de construire a unei anvelope includ două faze:
În primă fază, căptușeală, marcatorul, pliurile și lateralele se înfășoară 
în jurul tobei, apoi sunt amplasate benzile și ansamblul este înfășurat 
peste taloane.

În faza a doua, carcasa anvelopei este umflată și sunt aplicate cen-
tura și taloanele.

De asemenea există fabricanți de mașini de confecție care poduc 
mașini într-o singură faza (mașini în faza unică).

Marii fabricanți au dezvoltat mașini de asamblare automate în efor-
tul de a crea avantaje competitive în precizia de construire a anve-
lopei, a unui randament ridicat al producției și reducerea costului 
cu forța de muncă. 

Cerințe pentru echipamentele de control ale 
mașinilor de confecționat anvelope
�� Coordonare de la și către multiple subansamble și părți compo-

nente ale mașinilor: tobe, conveioare, role, centuri fără îmbina-
re, desfășurătoare, tăiere, marcator cu laser, sistem de corecție, 
valve pneumatice
�� Logică și secvențe complicate referitoare la control mișcare, con-

trol variatoare de turație, interblocari de siguranță
�� Cerințele pentru interfață om-mașină includ rețete, alarme, dia-

gnoză, operare
�� Interfețe de comunicare cu dispozitive 3rd party.

Soluție de control pentru mașini de confecționat 
anvelope faza 1a.
Arhitectura de sistem

�� Arhitectura integrată cu produse Rockwell Automation:
-  PAC ControlLogix controller
-  Interfate operator PanelView Plus 600
-  Convertizoare de frecvență PowerFlex 70 
-  Module locale Flex I/O 1794
-  Servoaxa Festo
-  Rețea Ethernet (pentru conectare module Flex, convertizoare-

le de frecvență și interfața operator)
- Rețea Devicenet (pentru conectare servoaxa Festo)
�� Variatoarele sunt utilizate pentru controlul tobei și al rolelor de 

călcare talon.
�� Servoaxa Festo este utilizată pentru controlul poziției laserelor 

de marcaj componente.
�� Panoul operator poate afișa mai multe ecrane și permite urmă-

rirea valorilor tehnologice de proces, evenimentele apărute în 
timpul funcționării, cit și selecțiile și comenzile primite din par-
tea operatorului.
�� Interfața Ethernet cu nivelul 2.
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Ecran principal

�� Operare tobă (preluare origine axă, poziție curentă, comenzi jog).
�� Operare role călcare la talon (preluare origine axă, afișare poziție 

curentă, presiune de călcare).
�� Selectare regim de lucru
�� Selectare ecran comenzi manuale
�� Selectare acces rețete.
�� Selectare acces modificare limite parametrii.
�� Afișare poziție lasere 
�� Monitorizare situație materiale în lucru
�� Afișare dimensiune curentă.
�� Selectare diagnoză.

Ecran comenzi manuale

�� Comenzi manuale pentru tobă, role călcare, corp mașină, servoa-
xa, lasere  
�� Confirmări poziție elemente comandate.

Soluție de control pentru mașini de confecționat 
anvelope faza două.
Arhitectura de sistem

�� Arhitectura integrată cu produse Rockwell Automation:
-  PAC ControlLogix controller 
-  Interfața operator PanelView Plus 600
-  Convertizoare de frecvență PowerFlex 70 
-  Module locale Flex I/O 1794
-  Servodrive-uri Kinetix 6000 cu interfața Sercos
-  Rețea Ethernet (pentru conectare module Flex, convertizoare-

le de frecvență și interfața opeartor)
-  Rețea Sercos (pentru conectare servodrive-uri)
�� Variatoarele sunt utilizate pentru controlul derulatorului BAZ, 

toba Shaper, călcător, ring transfer și descărcător.  

�� Servodrive-urile Kinetix 6000 sunt utilizate pentru controlul 
poziției tobei BBD și derulatorului BAZ.
�� Panoul operator poate afișă mai multe ecrane și permite urmă-

rirea valorilor tehnologice de proces, evenimentele apărute în 
timpul funcționării, cit și selecțiile și comenzile primite din par-
tea operatorului.
�� Interfață Ethernet cu nivelul 2.

Ecran principal

�� Afișare operație activă
�� Operare tobă BBD (preluare origine, poziție curentă), toba Sha-

per (preluare origine, poziție curentă).
�� Poziție ring de transfer
�� Selectare regim de lucru
�� Selectare ecrane comenzi manuale BBD și Shaper
�� Afișare poziție lasere
�� Selectare diagnoză

Ecran comenzi manuale BBD

��  Comenzi manuale pentru tobă BBD, servisor breaker, mecanism 
BAZ, servisor KM, rolă, presă, lasere  
�� Confirmări poziție elemente comandate.

Ecran comenzi manuale Shaper

�� Comenzi manuale pentru toba Shaper, ring transfer, încărcător, 
Keps, decarcator, umeri  
�� Confirmări poziție elemente comandate.
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Nanotehnologie şi nanosenzori
�� Conf. Dr. ing. Eugen DIACONESCU

�� Universitatea din Piteşti 

Nanotehnologia (NT) se ocupă cu procesarea 
precisă a materiei la nivel atomic, molecular 
și supramolecular cu scopul final de a fabri-
ca produse la nivel macroscalar.
O definiție mai precisă a NT a fost dată de 
“National Nanotechnology Initiative” (NNI) 
ca fiind manipularea materiei având o di-
mensiune între 1 ÷100nm [1]. Consecință: 
la acest nivel efectele de mecanică cuanti-
că sunt importante. Denumirile “nanoteh-
nologie” și “tehnologie la scară nanometri-
că” sunt echivalente.
NT este ingineria sistemelor funcționale la 
scară moleculară. Mai explicit, NT se referă la 
capacitatea de a construi structuri “de jos în 
sus” utilizând tehnici și instrumente specifice.
Frecvent se mai folosește și sintagma 
“nanoștiințe și nanotehnologie”, datori-
tă implicațiilor nanotehnologiei în diverse 
domenii ale științei și aspectelor științifice 
specifice prin care se manifestă. De aseme-
nea există o anumită dispută asupra alegerii 
denumirii corecte de “nanotehnologie” sau 
“nanotehnologii”. 
Domeniile științei cu cele mai multe realizări 
în nanotehnologie sunt:
�� știința suprafețelor;
�� chimia organică;
�� biologia moleculară;
�� fizica:  semiconductori/nanoelectronica, 

nanomecanica, nanofotonica, nanoionica;
�� stocarea energiei;
�� microfabricația;
�� ingineria moleculară, etc.

Alte cercetări și aplicații se referă la o mare 
diversitate de arii de interes începând cu 
dispozitivele fizice convenționale și termi-
nând cu abordări complet noi bazate pe au-
to-asamblarea moleculară, de la dezvoltarea 
de noi materiale având dimensiuni nanome-
trice până la controlul direct al materiei la 
scară atomică.
Electronica moleculară se referă la dizpoziti-
ve electronice conținând tranzistoare și celu-
le de memorie în circuite integrate constru-
ite din materiale având dimensiunea 1nm.
Datorită importanței, investițiile în NT sunt 
mari. Conform sitului www.nano.gov, doar 
NNI a beneficiat între anii 2001 și 2018 peste 
25 miliarde $, iar pentru 2018 bugetul său 
va fi de 1,2 mld$. Și alte state, printre care 
se remarcă China, Japonia, Taiwan, Coreea de 

Sud, Germania, Australia, etc. au făcut mari 
investiții în peste 1700 de mari firme sau in-
stitute la nivel global. Tendințele pieței de NT 
în diverse domenii sunt prezentate în figura 
1.  Comisia Europeană estimează că valoarea 
pieței NT va depăși 1 trilion $ [9]. 

Fig. 1 Tendințe ale investițiilor şi piețelor economice în 
nanoştiințe şi nanotehnologie [9]

Concepte fundamentale
La nivel nanometric, unele proprietăți ale 
materiei se schimbă, lucru ce se poate ex-
plica prin efectele fizicii cuantice. Materia-
le, ca de exemplu metalele, pot avea la scară 
nano proprietăți foarte diferite de cele ale 
aceluiași material, la scară macro. De exem-
plu, argintul brut (bulk) este non-toxic, pe 
când nanoparticulele de argint sunt capabi-
le să omoare virusii, la contact. Proprietăți 
ca rezistența mecanică, duritatea, culoarea 
sau conductivitatea electrică se schimbă la 
nivel nanoscalar, de exemplu același metal 
poate deveni semiconductor sau izolator [2].
Făcând o comparație între unitatea nanome-
trică 1nm (10-9m) și materie, atomii au di-
mensiuni de ordinul 0,1nm, o elice dublă DNA 
are 2 nm, iar o bacterie (micoplasma) are în 
jur de 200nm. Prin convenție, domeniul NT 
este 1÷100nm, limita inferioară fiind stabilită 
de mărimea atomului de hidrogen, iar limita 
superioară nu este definită foarte precis, con-
siderându-se mărimea sub care modificările 
nanometrice pot produce efecte observabi-
le la nivel macroscalar  în nano-dispozitive.

Fig. 2 Clasificarea nanomaterialelor pe baza numărului 
de dimensiuni: a) 0D b) 1D c) 2D d) 3D

Fenomenele noi determinate de NT sunt dis-
tincte de cele produse de dispozitivele care 
sunt simple versiuni miniaturizate ale unor 
dispozitive macroscopice (dezvoltate de 
microtehnologie).
Impactul mărimii unui corp asupra raportu-
lui arie/volum este prezentat în figura 3 [3]. 
Cu cât este mai mic cubul, cu atât este mai 
mare raportul arie/volum. Este proprietatea 
fundamentală care stă la baza aplicațiilor cu 
dispozitive senzoriale ale nanomaterialelor 
și din care derivă direct sau indirect multe 
proprietăți principial diferite de proprietățile 
materialului de bază. Dintre acestea, poate 
cea mai atractivă proprietate este modifi-
carea timpului de răspuns al materialului 
nanostructurat în diferite situații. La aceas-
ta se mai adaugă creșterea sensibilității și 
selectivității senzorilor.

L = 5
S = 150

V = 125
S/V = 1,2

L = 4
S = 96
V = 64

S/V = 1,5

L = 3
S = 540
V = 27

S/V = 2

L = 2
S = 24
V = 8

S/V = 3

L = 1
S = 6
V = 1

S/V = 6

Fig.3 Creşterea raportului suprafață/volum prin 
fragmentare (L=latura cub, S=L2, V=L3,  

S/V= 6/L= raportul suprafață/volum. Dacă L scade, 
raportul creşte) 

De ce sunt nanomaterialele 
importante
Nanomaterialele (NM) sunt de mare interes 
datorită proprietăților deosebite, din punct 
de vedere mecanic, electric, optic și magne-
tic. Iată câteva exemple [2,3]: 
�� NM ceramice sunt mai ductile la tempe-

raturi înalte comparativ cu ceramicile 
tradiționale.
�� Semiconductoarele nanostructurate ma-

nifestă diverse proprietăți optice nelini-
are care le fac potrivite pentru noi dis-
pozitive optoelectronice și celule solare.
�� Nanopulberile metalice au fost utilizate 

pentru producerea de materiale etanșe 
la gaze, acoperiri poroase sau sudarea la 
rece.
�� Nanocompozitele magnetice au diverse 
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utilizări, dintre care și producerea de dis-
pozitive de stocare densă a informației.
�� Nanomaterialele sunt la originea unor noi 

catalizatori chimici.
�� Peliculele subțiri de oxizi de metal nano-

structurat au fost folosiți la fabricarea de 
senzori de gaze de tip NOx, CO, CO2, CH4 
și hidrocarburi aromate.
�� Crearea de noi materiale și dispozitive în 

nanomedicină, nanoelectronică, produce-
rea energiei și produse de consum.

Trebuie menționat însă că NM ridică proble-
me noi privind toxicitatea și impactul asupra 
mediului, cu efecte la scară economică globală 
și speculații asupra unor scenarii catastrofice.

Exemple de nanomateriale și 
nanosenzori
Obiectele  de bază (figura 3) cu care se ope-
rează în nanotehnologie sunt următoarele: 
�� Nanoparticula, sfera, clusterul (0D); 
�� nanofibra/nanofirul, nanotubul, nanorod/

nanobagheta. Aceste obiecte sunt în rea-
litate tridimensionale (3D), dar sunt tra-
tate de obicei ca obiecte 1D;
�� nanosuprafața, nanopelicula, nano-mem-

brana, filmul, rețeaua (2D); 
�� structuri complexe, Quantum Dot/Q-dot 

(o particulă tip cristal) (3D).

Fig. 3 Clasificarea nanomaterialelor a) sfere sau 
clustere 0D; b) nanofibre 1D; c) filme, plăci, rețele 2D;  

d) nanomateriale 3D

Nanomateriale consacrate
Carbonul și materialele conținând carbon 
ocupă o poziție specială în nanotehnologie. 
Atomii de carbon se pot lega cu alte tipuri de 
atomi utilizând un proces denumit legare (le-
gătură) covalentă, formând molecule cu di-
ferite proprietăți.
Un caz important este cel în care atomii de 
carbon formează legături covalente cu alti 
patru atomi de carbon, simultan. În acest 
caz se pot forma mai multe legături față de 
situația că ceilalți atomi nu sunt de carbon 
și de aici apar toate proprietățile speciale.
Legăturile între atomii de carbon permit 
formarea de lanțuri de atomi de carbon cu 
proprietăți care pot fi deosebit de utile:
�� lanțurile scurte de atomi conferă pro-

prietăți de gaz;
�� lanțurile lungi de atomi conferă proprietăți 

solide, asemănătoare plasticului;

�� rețelele 2D sau 3D produc materiale foar-
te dure, ca diamantul.

Exemple de nano-materiale  din 
carbon
�� structurile planare 2D denumite graphe-

ne, în care un atom de carbon este legat 
de alți trei atomi de carbon. Aceste struc-
turi planare se găsesc de exemplu, în gra-
fit. Grafitul pare moale pentru ca plăcile 
de grafen suprapuse alunecă ușor unele 
față de altele.
�� Sferele denumite buckyball (prescurtare 

de la buckminsterfullerene) sunt molecu-
le conținînd 60 de atomi de carbom (C60). 
Fiecare atom de carbon este legat cu alti 
trei atomi de carbon, ca în grafenă. Asoci-
ind 20 de hexagoane și 12 pentagoane se 
poate forma o sferă de aproximativ 1nm 
în diametru, figura 4b. Numele provine 
de la creatorul domului geodezic, Richard 
Buckminster Fuller. Structura buckyball a 
fost descoperită de Harold Kroto, Richard 
Smalley și Robert Curl în 1985 la Rice Uni-
versity, primind pentru aceasta Premiul 
Nobel pentru chimie în 1996.
�� Nano-tuburile de carbon (Carbon-Nano-

tube, CNT) au același tip de legături între 
atomii de carbon ca și în sfere, figura 4c și 
4d. Structurile planare nu mai formează 
în acest caz o sferă, ci un cilindru. Aceștia 
se prezintă sub mai multe forme, dintre 
care cele cu un strat (single-walled car-
bon nanotubes – SWNT), sau cu mai multe 
straturi (multiwalled carbon nanotubes 
– MWNT).

a) Structură planară 2D de atomi de carbon conectați 
prin legături covalente (grafenă).

b) Șaizeci de atomi de carboni formând o sferă 
“buckyball” (20 hexagoane şi 12 pentagoane)

a)	
c) Transformarea unei sfere/ buckyball în nanotub 

SWNT. Se observă la capete fețele pentagonale (care 
dispar în cazul unei forme cilindrice), iar pe părțile 

laterale fețele hexagonale.

b)	
d) Fulerenă de tip nanotub (single-walled carbon 

nanotubes SWNT)

c)	
e) Un exemplu de nanotub cu mai multe straturi 

(multiwalled carbon nanotubes – MWNT)

Fig. 4 Exemple de nano-structuri  formate din atomi de 
carbon

Unelte și tehnici pentru NT
Datorită particularităților sale, NT a avut ne-
voie de la început de instrumente specifice de 
vizualizare, măsurare și intervenție.  În acest 
scop s-au perfecționat unele tipuri de micro-
scoape existente și s-a inventat o generație 
complet nouă de microscoape care să poată 
“vedea” suprafața atomilor.
�� Microscopul de tip ATM (Atomic Force Mi-

croscope), sau altfel denumit SFM (Scan-
ning Force Microscope), se bazează pe 
principiul palpării suprafeței de către un 
vîrf mecanic care urmărește variațiile de 
cotă producând modificări proporționale 
cu deplasarea ale unui fascicul laser atașat 
suportului vârfului, generând în final ima-
gini 3D (IBM 1982). Analiții se pot afla 
și în aer sau în lichid, nu numai în vid, 
ca în cazul microscoapelor electronice 
tradiționale.
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�� Microscopul de tip SEM (Scanning Elec-
tron Microscope) creează imagini ale 
suprafețelor prin bombardarea cu un 
fascicul de electroni (asigură rezoluții de 
până la 10nm) prezentând forma, mărimea 
și organizarea particulelor care compun 
suprafața probei, pe un monitor.
�� Microscopul de tip TEM (Transmissi-

on Electron Microscope) poate atinge o 
rezoluție de 0,2 nm (aproximativ mărimea 
unui atom) prin obținerea și analiza unei 
proiecții a unui fascicul de electroni care 
traversează analitul. Se utilizează pentru 
studiul morfologiei structurilor cristali-
ne și compoziției analiților.
�� Microscopul de tip STM (Scanning Tunne-

ling Microscope) oferă cea mai bună 
rezoluție sub formă de imagini 3D (IBM 
1980, premiul Nobel in 1986). Metoda 
utilizează un curent electric (tunneling 
current) debitat la distanță constantă de 
suprafața de studiat printr-un vârf de di-
mensiunea unui atom atașat unui suport 
piezoelectric. Deoarece vârful ramîne la 
distanță constantă față de suprafață la 
aproximativ 1nm, fluctuațiile acestuia sunt 
preluate și transformate în imagini 3D. 
Este foarte bun pentru studierea obiecte-
lor din materiale conductive și chiar mole-
cule DNA. Și acest microscop poate opera 
având analiticul în aer sau lichid.
�� Alte tipuri de microscoape capabile să vi-

zualizeze atomi sunt FIM (Field Ion Mi-
croscope) care a permis pentru prima 
dată în 1955 vederea unor atomi indivi-
duali de tungsten de către Muller & Bada-
hur  și MRFM (Magnetic Resonance Force 
Microscopy).

Fabricația nanomaterialelor
Pentru producția/sinteza nanostructurilor 
se întâlnesc următoarele abordări tehnice:
�� metoda bottom-up: deplasarea atomilor 

dintr-un anumit material într-o poziție 
bine determinată, se face unul câte unul 
utilizând unelte ca ATM (Atomic Force Mi-
croscope). Este o metodă mai dificilă, tes-
tată in special în laborator, dar care încă 
nu este aplicată la producția de masă. Se 
estimează că poate fi utilizată ca soluție 
pentru crearea unor molecule de start 
pentru un proces de auto-asamblare, la 
realizarea unor senzori.
�� metoda auto-asamblării: poate fi tratată și 

ca o variantă a metodei bottom-up. Mate-
rialele și dispozitivele sunt construite de 
jos-în-sus din componente atomi și mole-
cule care se asamblează ele înșile chimic 
pe baza principiului “recunoașterii mo-

leculare”. Practic se realizează creșterea 
elementelor inițiale ale structurii până la 
mărimile nanometrice.
�� metoda top-down: nano-obiectele sunt 

construite prin disocierea sau fragmen-
tarea entităților mai mari fără un con-
trol la nivel atomic. Litografia top-down 
este principala metodă prin care se pro-
duc in prezent nanosenzorii. Fragmente-
le obținute prin cioplirea unui bloc sunt 
plasate în cadrul unor MEMS sau NEMS 
utilizați ca micro sau nanosenzori.

Nanosenzorii –  vedere de ansamblu
Nanosenzorii (NS) sunt senzori ai căror ele-
mente includ nanomateriale (NM). Există în 
prezent mai multe căi de fabricație a nano-
senzorilor, printre care: litografia top down, 
asamblarea moleculară, auto-asamblarea 
moleculară.
Senzorii bazați pe nanomateriale au o serie de 
calități suplimentare în senzitivitate și spe-
cificitate față de senzorii făcuți din materi-
ale tradiționale. Nanosenzorii pot avea spe-
cificitate crescută deoarece ei operează la o 
scară similară cu procesele naturale biologi-
ce, permițînd funcționarea cu molecule chimi-
ce și biologice, cu recunoașterea evenimente-
lor care produc modificări fizice detectabile.
Îmbunătățirile în senzitivitate sunt o 
consecință a raportului mare suprafață/
volum (figura 2), întâlnit la nanomateriale 
inclusiv cele nanofotonice și a calităților fizice 
noi ale acestora care pot fi baza proprietăților 
lor de detecție. Nanosenzorii pot fi de ase-
menea potențial integrați cu nanoelectroni-
că pentru a adăuga capacități de procesare 
nativă nanosenzorului.
Nanomaterialele uni-dimensionale ca nano-
firele (nanowires) și nanotuburile sunt po-
trivite pentru utilizare în nanosenzori, com-
parativ cu dispozitivele bulk sau din straturi 
subțiri (thin-film planar). Ele pot funcționa 
atât ca senzori cât și ca fire pentru transmi-
terea semnalului. NM cu suprafețe mari pot 
produce schimbări mari de semnal.
Printre domeniile de succes ale aplicațiilor 
nanosenzorilor sunt medicina și industria ali-
mentară, unde NS pot fi folosiți la detectarea 
contaminanților și elementelor cu potențial 
patogen la locurile sau mediul de muncă, ori 
in produsele alimentare, la monitorizarea 
proceselor de fabricație sau a utilajelor, sau 
la urmărire în cadrul sistemelor de transport. 
Mai mult, în medicină, NS pot fi utilizați la 
detecția cu precizie a celulelor sau localiza-
rea unor zone in corpul bolnav. De exemplu, 
NS pot fi folosiți la recunoașterea anumitor 

celule sau chiar la diagnosticarea canceru-
lui, prin măsurarea schimbărilor în volum, 
concentrație, poziționare și viteză, măsura-
rea valorilor forțelor gravitaționale, electri-
ce sau magnetice, presiunii sau temperatu-
rii celulelor în corp, la nivel molecular. De 
asemenea pot fi folosiți la monitorizarea do-
zării și aplicării medicamentelor sau la mo-
nitorizarea efectelor acestora și a evoluției  
stării pacienților.
Există multe metode și mecanisme de 
recunoaștere a unui eveniment de către NS 
și transformarea acestuia într-un semnal mă-
surabil. De exemplu, un NS electrochimic se 
poate baza pe detectarea unei schimbări de 
rezistență în nanomateriale, după contactul 
NS cu analitul, datorită împrăștierii sau re-
ducerii acumulărilor purtătorilor de sarcină. 
O altă posibilitate este utilizarea nanofirelor 
(nanotuburilor de carbon, polimeri conducti-
bili, etc.) în construcția electrozilor de coman-
dă a tranzistorilor cu efect de cîmp (grilele). 
Alte exemple de mecanisme de funcționare 
ale NS se bazează pe efecte mecanice, elec-
tromagnetice, plasmonice (fenomene de la 
interfața a două materiale), spectroscopi-
ce, spintronice (manifestări ale momente-
lor magnetice asociate spinului electronilor).
De exemplu, în medicină sunt utilizați NS pen-
tru detectarea de boli analizând probele de 
sânge. Principiul de realizare a acestor NS se 
bazează pe obținerea de funcționalitate prin 
atașarea unor molecule de acid nucleic la un 
capăt al unui nanofir. Moleculele de acid nu-
cleic se atașează în proba de sânge de ele-
mente specifice bolii. În consecință se modi-
fică rezistența nanofirului, ceea ce produce 
o variație detectabilă a unui curent măsurat 
[4]. Avantajul pe care îl aduce un astfel de 
senzor realizat cu nanotuburi sau nanofire 
este posibilitatea de a construi senzori selec-
tivi, cu prelucrarea semnalelor în timp real, 
fără a mai nevoie să se transporte probele de 
sânge la laboratoare specializate.
Importante aplicații ca senzori de forță, sen-
zori chimici și senzori biologici au deja dis-
pozitivele de tip sistem nano-electromecanic, 
NEMS. Acestea sunt versiuni la scară mai mică 
a sistemelor micro-electromecanice (MEMS), 
adică au dimensiuni mai mici de 1 m, de 
regulă între câțiva nm și 100nm. NEMS pot 
lucra la frecvențe fundamentale de ~100GHz, 
pot avea un factor de calitate mecanic de or-
dinul 103 – 105 și au o masă activă de ~10-
15g. NEMS sunt caracterizați de senzitivități 
în domeniul forței de ~10-18N, iar în dome-
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niul masei ≤ 10-18N. Consumul tipic de putere 
este ~10x10-18W și au o capacitate termică 
< 10-24cal. Nivelul de integrare al dispoziti-
velor NEMS poate atinge 1012/cm-2.[3]. Dis-
pozitivele NEMS sunt utilizate ca senzori și 
în baza capacității lor de a funcționa ca rezo-
natori de frecvență.

Clasificarea senzorilor NEMS
La o primă vedere, senzorii NEMS pot fi 
împărțiți în două categorii [3]:
A. Senzori NEMS care pot fi considerați ca 
versiuni la o scară mai mică a unor sen-
zori MEMS, în măsura în care senzorii MEMS 
nu sunt afectați de zgomote și senzitivități.
Senzorii piezorezistivi. Sunt un exemplu 
de senzori MEMS realizabili și la scară nano 
(downscaling). Piezorezistivitatea este o 
proprietate mult exploatată în măsurările 
de distanțe, forțe și presiune. Conceptul de 
bază al realizării nanosenzorilor piezorezis-
tivi este variația rezistenței într-o zonă aflată 
la punctul de inflexiune al unei bare (conso-
lă, cantilever) încastrată într-un suport, fi-
gura 5. Consola, având un capăt fixat și celă-
lalt liber, este un dispozitiv frecvent utilizat 
pentru realizarea mai multor tipuri de sen-
zori. Pentru calculul forțelor de suprafață ge-
nerate în bară în timpul îndoirii se folosește 
formula lui Stoney:

,

unde: E = modulul lui Young, ν = con-
stanta Poisson a materialului din care e 
confecționată bara, t și L = grosimea, re-
spectiv lungimea barei, Δh = deviația capă-
tului liber al barei.

Piezorezistor

Molecule 
absorbite

Consolă (cantilever)

Zonă de stres maxim

Suport 
consolă

A)

B)

Fig. 5 Sensor piezorezistiv. Masa moleculelor absorbite 
produc deplasarea capătului liber al consolei şi 

simultan o variație a parametrului piezorezistorului 
care poate fi măsurată

Pentru măsurarea presiunilor, senzorul se 
construiește prin depunerea materialului 
sensibil (dopare cu ioni) astfel încât să for-
meze o punte Wheatstone având câte două 
brațe paralele, orientate în aceeași direcție, 
figura 6.

Fig. 6 Nanosenzor de presiune

Senzori bazați pe efectul de tunel. Dispo-
zitivul senzorial conține un vârf care se de-
plasează în raport cu o suprafață, eventual 
prin scanare punct cu punct. În funcție de 
distanța dintre vârf și suprafață, curentul de 
tunel se modifică, manifestând o senzitivita-
te puternică. Variația curentului cu distanța 
de separație d între vârf și suprafață se poate 
deduce utilizând formula:

,
Unde: V = tensiunea continuă aplicată, 

 = este densitatea de stare a electro-
nilor din jurul regiunii de tunelare, EF = ni-
velul Enrico Fermi, λ = constanta de amorti-
zare a funcției de undă a electronilor în tunel.

B. Senzori specifici și realizabili doar prin NT
Nanosenzori piezorezistivi bazați pe CNT 
(Carbon NanoTube). Acest tip de senzor face 
parte implicit din clasa nano. Un astfel de 
senzor construit pentru măsurarea presiu-
nilor arată ca în figura 7. Elementul sensibil 
este un SWCNT inclus într-o membrană de 
aluminiu de grosime ~100nm (diafragmă), 
într-o structură asemănătoare unui tranzis-
tor cu sursă, drenă și poartă. Între sursă și 
drenă se poziționează tubul de carbon a cărui 
rezistență variabilă este măsurată. Membra-
na este circulară cu un diametru ∅50÷100nm. 
Raportul între presiunile minimă și maximă 
(“ecartamentul/gauge”) este mare, în jurul 
valorii 200, ceea ce este și calitatea sa cea 
mai importantă.

Fig. 7 Nanosenzor de presiune cu nanotub de carbon 
inclus intr-o structură FET (Field Efect Tranzistor)

Nanosenzori de tip rezonator. Acești sen-
zori sunt de tipul bară fixată la ambele ca-
pete, care oscilează având ca sursă puteri 
mici care conduc la factori de calitate foar-
te mari. Frecvența de rozananță este invers 
proporțională cu masa și pătratul lungimii 
barei și poate depăși 1GHz, permițând proce-
sarea la frecvențe mari de semnal. În figura 
8 se prezintă schematic un astfel de senzor 
construit în jurul unei membrane de grafen 
de tip bandă (nanoribbon).

Fig. 8 Nanosenzor de tip rezonator, cu panglică de 
carbon oscilantă

Prinderea unui fragment de material, mole-
culă sau atomi de analit de grafenul bandă 
conduce la o modificare a frecvenței de 
rezonanță fr proporțional cu diferența de 
masă Δm, conform relației:
Δfr = Δm(1/2m)fr,
unde Δm << m.
Relația arată că sensibilitatea crește odată 
cu creșterea frecvenței de rezonanță., astfel 
că frecvențele ultraînalte pot conduce la de-
tectarea unor mase foarte mici. De exemplu, 
utilizarea acestui tip de senzor în spectro-
scopia de masă a făcut posibilă detectarea 
unor molecule de proteine sau alte nanopar-
ticule în timp real, îndată ce au fost absor-
bite de senzor. 
Prin această metodă (nanoconsole de sili-
ciu fixate la ambele capete) au fost cântări-
te mase de ordinul ~10-18g. Rezonatorii ba-
zați pe nanotuburi de carbon pot conduce la 
rezoluții de masă de până la 10-21g. Rezona-
torii NEMS sunt afectați de zgomotul termo-
mecanic, de aici apărând o limitare a dome-
niului dinamic la 60dB.
Nanosenzorii bazați pe rezonanță sunt 
utilizați ca platforme ale căror suprafețe 
sunt folosite pentru detecția gazelor și bi-
omoleculelor. De exemplu, nanotuburile de 
carbon din grupul carboxyclic chloride sunt 
specializate în detecția NO2. [3]



n a n o s e n z o r i

22  |  Automatizări şi Instrumentaţie 2/2018

Actuatoare NEMS
În cadrul NEMS nu trebuie să fie omise nano-
actuatoarele. Acestea se utilizează de multe 
ori în tandem cu nanosenzorii. Ele pot fi cla-
sificate în general în:
�� Nanopensete (nanotweezers) cu brațe din 

CNT. Aplicând o tensiune continuă între 
cele două brațe fixate pe un vârf de sili-
ciu, acestea se apropie unul de celălalt.
�� Nanogrippere – mână robotică pentru 

prinderea obiectelor foarte mici (având 
doi sau mai mulți efectori acționând în 
direcții opuse). Operarea poate fi coman-
dată electrostatic sau electrotermic.
�� Nanoactuatoare tip consolă cu particule 

magnetice la capătul liber. Deplasarea ca-
pătului liber este controlată prin intensi-
tatea câmpului magnetic.
�� Nanoactuatoare conținând particule mag-

netice în câmpuri electrice alternative.
�� Nanoactuatoare de tip comutator acți-

onate magnetic.

Nanobiosenzorii 
NT a avut un impact profund asupra dez-
voltării unei noi clase de biosenzori 
denumiți nanobiosenzori (NBS). Un na-
nobiosenzor conține de obicei o moleculă 
pentru recunoașterea biologică, dispusă pe 
suprafața unui traductor de semnal. Reacția 
între molecula de recunoaștere biologică și 
analit este o reacție generatoare de energie 
detectată de traductorul utilizat ca interfață. 
NBS sunt frecvent utilizați pentru detecta-
rea biomarkerilor (proteine, acizi nucleici, 
etc.) asociați diagnosticării bolilor. Raportul 
mare suprafață/volum al nanomaterialelor 
a permis crearea de biosenzori cu sensibili-
tate mare și timp de răspuns redus.
Formulând definiția altfel, nanobiosenzorii 
sunt dispozitive care măsoară evenimente 
biochimice sau biologice utilizând tehnologii 
electronice, optice, magnetice, etc., prin in-
termediul unei sonde compacte nanometrice.
Principiul de lucru al NBS constă în legarea 
bioanalitului de interes de bioreceptor, care 
la rândul său modulează semnalul fiziochi-
mic asociat cu legătura. Mai departe, un tra-
ductor captează și convertește semnalul fi-
ziochimic (masa, temperatura, vâscozitatea, 
conductanță, impedanță, amplitudinea și faza 
radiației electromagnetice, câmp magnetic, 
sarcina electrică, etc.) în semnal electric, iar 
variațiile acestuia se monitorizează.

Fig. 9 Interacțiunea analitului (a) cu bioreceptorul (b) 
care identifică stimulul producând un efect detectat 
de traductorul (c) care îl converteşte într-un semnal 

electric care va fi amplificat, procesat şi afişat

O primă clasificare a NBS se poate face în 
două categorii: pe baza tipului de traduc-
tor (electrochimic, optic, electronic, piezo-
electric, piroelectric, gravimetric, etc.) și din 
punctul de vedere al biomoleculei utiliza-
te (producătoare de reacție enzimatică, de-
tectare de răspuns imunitar, acțiuni micro-
biene etc.).
Referitor la proiectarea nanobiosenzori-
lor există două direcții fundamentale: una 
este restrângerea limitelor dimensiona-
le de detecție, iar cealaltă este dezvoltarea 
capacității de detecție a mai multor analiți 
în același eșantion (“multiplexing”). Multi-
plexarea este necesară deoarece pentru di-
agnosticarea sigurătrebuie să se identifice 
de regulă un număr mai mare de markeri 
moleculari.
Într-o altă abordare, NBS se pot clasifica 
pe baza domeniului de aplicație: biologic 
și mediu.

Aplicații în biologie:
�� Senzori DNA (gene, boli)
�� Imunosenzori (HIV, hepatită, boli virale, 

testare medicamente)
�� Senzori celulari (testare medicamente)
�� Senzori bacterie (industria alimentară)
�� Senzori pentru tratamente medicale 

(sânge, electroliți, gaze, hormoni, pro-
teine, etc.)
�� Senzori enzimă (diabet, etc.).

Aplicații de mediu:
�� -detectarea poluării mediului și toxicității
�� -monitorizarea agriculturii
�� -analiza și monitorizarea apelor terestre
�� -analiza și monitorizarea apelor oceanice.

Din punctul de vedere al componentelor de 
nanomaterial utilizat, nanobiosenzorii se 
mai pot clasifica și în senzori bazați pe na-
noparticule, nanotuburi, sau nanofire. La 
rândul lor, nanobiosenzorii bazați pe na-
noparticule pot implica procese de tip SAW 
(surface acustic waves), fenomene magne-
tice, sau electromeți.
După cele mai recente tehnologii implicate în 

fabricația biosenzorilor, aceștia se clasifică 
în biosenzori electrochimici, cu fibră optică, 
cu nanotuburi de carbon, bazați pe ingineria 
proteinelor, rețele wireless de biosenzori.
Bioreceptorii sunt importanți și lor se dato-
rează specificitatea solicitată în tehnologiile 
biosenzorilor. Ei permit legăturile cu anali-
tul de interes în senzor pentru măsurători 
cu minimum de interferență cu alte compo-
nente ale amestecului eșantion analizat. Ele-
mentele sensibile biologic pot fi ori varian-
te moleculare biologice (anticorpi, enzime, 
proteine, acizi nucleici), sau un sistem (com-
ponentă) biologic viu (celulă, țesut, sau or-
ganism) care utilizează un mecanism biolo-
gic de recunoaștere.
Două grupe de receptori moleculari formea-
ză majoritatea nanobiosenzorilor: cei bazați 
pe afinitate și cei catalitici. Biosenzorii bazați 
pe afinitate sunt utilizați pentru legarea com-
ponentelor de interes, ireversibil și non-ca-
talitic (anticorpi, acizi nucleici, hormoni re-
ceptivi). Bionanosenzorii bazați pe cataliză 
ca enzimele și celulele microbiologice recu-
nosc și leagă o moleculă de interes urmând o 
conversie chimică catalitică a acelei molecu-
le într-un produs care se poate recunoaște.
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Politica noastră: 
'Să oferim soluții pentru clienții noștrii'
Oferta noastră de echipamente de măsurare și 
testare satisface cerințele clienților din diverse 
domenii, asigurănd în primul rând calitate, preț 
acceptabil, livrare promptă, garanție. 
La cerere echipamentele de măsurare se livrează 

cu certificate de etalonare în regim acreditat sau 
ISO cu trasabilitate asigurată.
Furnizorii noștrii sunt printre cei mai buni pe 
plan mondial, selectați în funcție de calitatea și 
performanța produselor livrate. Apelați la expe-
riența specialiștilor noștrii, consultați-vă cu ei 
pentru cea mai bună alegere. 

Satisfacția clienților este garanția succesului nostru

Laborator de etalonări acreditat
Furnizor și service echipamente de măsurare



Talk2M – Soluţie certificată 
pentru Acces la Distanţă

Certificare ISO27001 
Un Sistem de Management al 
Securităţii Informaţiei (ISMS) impune 
cerinţe ridicate pentru platforma de 
conectare cloud Talk2M

Certificare ISECOM STAR
Securitate în aplicaţiile industriale 
necesară pentru platforma de conectare 
cloud Talk2M

ISO 27001 este un standard de 
securitate recunoscut internaţional

STAR asigura un nivel de securitate 
ridicat în interiorul platformei Talk2M

Declaraţia de 
aplicabilitate a ISMS 
specifică rolul şi 
responsabilitatea HMS 
în implementarea tuturor 
aspectelor referitoare 
la continuitatea şi 
securitatea serviciului 
Talk2M.

Mediul de securitate al 
serviciului Talk2M este 
testat regulat pentru 
a asigura un nivel de 
securitate cel mai ridicat 
platformei şi a oferi 
soluţia cea mai sigură 
clienţilor.

ISMS al Talk2M:
 ▪ garantează că toate problemele şi 
ameninţările de securitate sunt identificate şi 
tratate adecvat.
 ▪ stabileşte conformarea la reguli şi alinierea la 
cele mai bune practici
 ▪ îmbunatăţeşte continuu serviciile 
organizaţionale
 ▪ identifică vulnerabilităţile şi ameninţările de 
securitate

STAR (Security Test Audit Report):
 ▪ testările de auditare şi de penetrare sunt 
realizate pe toate serviciile de conectare 
remote din interiorul Talk2M, incluzând M2Web, 
eCatcher şi serverele VPN.
 ▪ metodologiile de testare open source, cum ar 
fi OSSTMM (manual de metodologie de testare 
a securităţii open source) şi OWASP (Proiect 
pentru securitatea aplicaţiilor open web).

Connecting DevicesTM


