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EFICIENTIZAREA FUNCȚIONĂRII SISTEMELOR CENTRALIZATE DE
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRIN MICȘORAREA TEMPERATURII
AGENTULUI TERMIC ÎN CONDUCTA RETUR
Ghenadie OCLANSCHI, Sveatoslav POSTORONCĂ
Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Energetică
Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind principiile actuale de funcționare ale
Sistemului de Aprovizionare Centralizată cu Energie Termică ( SACET) de tip închis, accentul fiind pus pe graficul de
temperaturi și, în deosebi, pe temperatura agentului termic în conducta retur, posibilitățile oferite și rezultatele în urma
reducerii valorii acesteia.
Cuvinte cheie: SACET, cogenerare, conductă retur, grafic de temperaturi.

Introducere
Un Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) reprezintă un ansamblu de
instalaţii şi construcţii destinate producerii, transportului prin reţele termice, transformării, distribuţiei şi
utilizării energiei termice sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, legate printr-un sistem comun de
funcţionare (1).
SACET are începutul din perioada Imperiul Roman, aproximativ cu 2000 ani în urmă (2). Acesta, la
rândul său, până în prezent este considerat o soluţie tehnică, economică, estetică şi socială optimă pentru
încălzirea zonelor şi localităţilor dens populate.
Pe parcursul secolelor, datorită apariţiei tehnologiilor noi, au avut loc multe modificări care au permis
înlocuirea agentului termic în ordinea aer-apă-abur, utilizarea mai multor tipuri de combustibil primar,
precum şi utilizarea energiei reziduale rezultate din diferite procese tehnologice. Odată cu apariţia
echipamentului de reglare, aceasta a permis unificarea şi dezvoltarea sistemelor de bloc/casă, cartier, sector
cu relief geodezic dificil într-un sistem unic, la nivel de localitate. Măsura respectivă, la rândul său, a permis
construcţia Centralelor Electrice cu Termoficare (CET) de capacităţi mari, respectiv utilizarea cogenerării cu
eficienţă ridicată.
SACET din Republica Moldova, ţările CSI şi fostele țări socialiste din spațiul european, în structura şi
forma cunoscută, au fost concepute în anii 1950. Avantajul concepţiei consta în utilizarea energiei termice
reziduale de la producerea energiei electrice, iar alimentarea consumatorilor se baza pe principiul de reglare
calitativă a energiei termice furnizată
consumatorilor finali, prin modificarea de la
sursa de energie a valorii temperaturii agentului
termic în conducta tur în funcţie de temperatura
medie a aerului ambiant (6-24 ore, în
dependenţă de inerţia sistemului), umiditatea
relativă a aerului exterior şi viteza vântului,
debitul de agent termic rămânând constant,
Figura 1. Este de menţionat, că graficul de
temperatură are o importanţă majoră în
eficienţa, fiabilitatea şi dimensionarea SACET,
deoarece cantitatea de energie livrată
consumatorilor precum şi debitul de agent
termic care circulă în sistem sunt direct
dependente de acesta, iar în funcţie de debitul
Figura 1. Exemplu grafic de temperatură
calculat se dimensionează buna parte a
utilajului termotehnic.
În Republica Moldova prin ordinul 165 din 09.11.2015 al Ministerului Economiei au fost aprobate
graficile de temperaturi pentru regimurile de lucru ale sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termică din municipiile Chişinău şi Bălţi, graficile menţionate sunt diferite pentru fiecare sistem şi au valori
cuprinse între 95 – 55 oC.
Practic, majoritatea SACET din ţările menţionate suferă de difict de sarcină (debranşări masive), lipsă
de investiţii timp îndelungat, majorarea pierderilor şi fiabilitate scăzută.
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1. Graficul de temperaturi în funcţionarea SACET
De obicei, graficul de temperaturi în sistemul de termoficare se stabilește în baza calculelor tehnicoeconomice realizate în dependenţă de puterea sistemului, condiţiile climaterice, dimensiunile și localizarea
geografică ale acestuia (3). Cel mai des întâlnite grafice de temperaturi în literatura de specialitate (4) sunt:
150-70; 130-70 şi 95-70 oC. Se întâlnesc şi grafice cu temperaturi superioare valorii de 150 oC, adică 180,
200 oC şi mai mult, dar acestea sunt utilizate foarte rar şi sunt destinate pentru transportul unor cantităţi mari
de energie termică la distanţe semnificative. Totodată este de menţionat că în practică se întîlnesc grafice de
temperaturi cu temperaturi inferioare valorii de 70 oC, adică 65, 55 oC ş.a..
Prima valoare din grafic reprezintă temperatura agentului termic în conducta tur T 1 – în SACET cel
mai des întâlnită valoare este 150 oC, limita superioară fiind condiţionată de parametrii termotehnici ai
utilajului tehnologic (schimbătoare de căldură, reţele termice, izolație termică, echipament de pompare şi
automatizare). Agentul termic cu temperatura de 95 oC se utilizează la încălzirea locuinţelor şi este limitată
de documentaţia normativă în domeniu, doar în cazuri argumentate şi la încălzirea încăperilor cu destinaţie
non locativă se permite majorarea temperaturii agentului termic. Limita inferioară din grafic reprezintă
temperatura agentului termic în conducta retur T2 – în SACET cel mai des întâlnită valoare este 70 oC şi este
condiţionată de parametrii nominali ai echipamentului de încălzire la consumatori. Spre exemplu,
producătorii de calorifere garantează puterea declarată a acestora în cazul când sunt respectate următoarele
condiţii: ΔT între temperatura ambiantă (încăpere/cameră) şi temperatura agentului termic din aparat trebuie
să fie 70 oC (în încăperile de locuit temperatura normată este 20 oC), respectiv, temperatura T1 este necesar să
fie 90 oC, iar la asigurarea debitului nominal prin corpul de încălzire se asigură ΔT calorifer = 20 oC, respectiv
T2=70 [1]. T2 în comparaţie cu T1 nu este reglementat spre micşorare, se interzice doar creşterea T2 funcţie
de graficul aprobat:
(1)
În practică deseori sunt întâlnite exemple când furnizorul de energie termică reduce valorile graficului
de temperaturi faţă de cel proiectat iniţial, prin modificarea atât a valorii T 1 cât şi a valorii T2 ale agentului
termic livrat. La prima vedere pare că furnizorul, pentru a reduce pierderile de energie în reţelele termice,
micşorează volumul de energie livrat consumatorilor şi respectiv - temperatura aerului în încăperi. În
realitate situația este alta, deoarece, o bună parte din consumatori, pe parcurs au întreprins un şir de măsuri
tehnice în locuințe, şi anume:
 au înlocuit geamurile şi uşile;
 au izolat logia (balconul);
 au anvelopat locuinţa;
 sistem de ventilare nefuncţional la majoritatea blocurilor de locuit (sau funcționează parțial);
 considerabil s-a majorat cantitatea tehnicii de uz casnic electrificat.
Măsurile enumerate au dus la reducerea considerabilă a pierderilor de energie prin îngrădirile de
protecție a locuințelor şi la micşorarea sarcinii termice necesare pentru încălzire (până la 50%) (5). Astfel,
temperatura aerului în aceste încăperi a început a crește peste 22 oC, acest fapt conduce la reducerea cantității
de căldură transmisă de corpurile de încălzire, ceea ce în final duce la majorarea T 2 agentului termic în
SACET.
Este de menţionat că cu reducerea sarcinii pentru
încălzire şi ventilare creşte ponderea energiei termice
pentru prepararea apei calde menajere (ACM), acest
factor reduce considerabil valoarea T2 agentului termic
în SACET.
Reducerea majoră a sarcinii termice datorită
debranşărilor în masă de la SACET de către populaţie şi
sectorul industrial, au lăsat rezerve imense la capitolul
transportării agentului termic. Respectiv, având pe de o
parte rezerve de debit şi pe de altă parte - diminuarea
sarcinii termice, au permis reducerea graficul de
temperaturi,
efectul
scontat
fiind
asigurarea
consumatorilor cu confort termic optimal şi reducerea
Figura 2. Prezentarea grafică a raportului T2/Icost
pierderilor de energie în reţelele termice (6).
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2. Unele caracteristici ale echipamentului termotehnic destinat consumului
Condițiile economice actuale impun consumatorii în continuare de a-și micşora consumul de produse
energetice.
Condițiile economice actuale impun consumatorii în continuare de a-și micşora consumul de produse
energetice. În perioada rece cheltuielile pentru consumul de energie termică predomină semnificativ în
facturile pentru serviciile comunale, acest fapt provoacă trecerea consumatorilor la sisteme ce permit
reglarea consumului de energie termică în funcţie de necesitate şi confortul individual. În acelaşi timp, este
de menționat, că asemenea sisteme au efecte pozitive mai mari în cazul anvelopării clădirii şi înlocuirii
geamurilor vechi. La această categorie de sisteme pot fi atribuite cele numite „cu distribuţie pe orizontală” şi
care au la bază principiul reglării cantitative a energiei termice consumate, iar în cazul aplicării și varierii
temperaturii agentului termic de la sursă, se consideră cu reglare „cantitativ-calitativă” (7). Efectele
economice în cazul implementării sistemelor menţionate sunt pozitive (reducerea costurilor până la 30 %)
(8).
Dezavantajele utilizării acestora sunt: schemă mult mai complicată, imposibilitatea conectării
unilaterale (în cazul blocurilor multietajate cu sistem de încălzire cu distribuție pe „verticală”), preţ ridicat de
proiectare, montare şi mentenanţă. Caloriferele fiind conectate în paralel la colectorul de intrare în
apartament trebuie să asigure o valoare a T2 de max 70 oC (sau cea contractată), însă reducerea valorii T2
generează o majorare a suprafeţei de încălzire a caloriferilor, ceea ce la rândul său majorează valoarea
investiţiei iniţiale (neargumentată pentru consumator).
Totodată, se bucură de succes şi utilizarea sistemelor de încălzire tip „podea caldă” care, în deosebi,
sunt instalate în bucătărie, baie şi antreu. Asemenea soluţii sunt specifice prin faptul că obligatoriu
funcţionează cu agent termic la temperaturi reduse (≤ 50 oC).
În Figura 2 este prezentată diferenţa de cost în funcţie de soluţia implementată pentru încălzire,
informaţia fiind obţinută de la un agent economic specializat în montarea sistemelor de încălzire. Unitatea
costului fiind atribuită soluţiei clasice.
Tabelul 1. Variația investițiilor pentru diferite tipuri de corpuri de încălzire
Nr.
d/o
1
2
3

T2min, oC

Tip corp de încălzire
Podea caldă
Calorifer cu suprafaţa mărită
Calorifer obişnuit

25
40-30
70

Icost, un relative
2,9
1,4
1,0

Indiferent de soluţia aplicată, este necesar să fie respectat bilanţul energetic Qsarcină = Qconsum, însă, în
funcţie de soluţia selectată, debitul necesar pentru transportarea unei unităţi de energie va fi diferit. În
continuare este prezentată formula de calcul a energiei termice [2].
(2)
Unde: Q – energia consumată, Gcal; G –
debitul de agent termic, t; C – căldura specifică a
apei, =0.001 Gcal/(t* oC); T1, T2 – temperatura
agentului termic în tur şi retur, oC, T1= 95 oC.
Din formula [2] deducem G=Q/(C*ΔT), şi
calculăm diferenţa procentuală ΔG, valoarea de
referinţă se consideră soluţia nr. 3 din Tebelul 1.
Prezentăm datele menţionate în programul
Mathcad şi efectuăm calculele pentru toate 3
cazuri conform Tabelului1.
Rezultatele sunt reflectate în Figura 3, din care
se observă că micşorarea T2 are efect direct asupra
reducerii debitului de agent termic, în cazul T1= 95
o
C debitul agentului termic pentru încălzire poate

Figura 3. Prezentarea grafică a raportului G,ΔG/T 2

fi redus până la ~ 60%.
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Concluzii
1. Micşorarea valorii T2 a agentului termic în conducta retur practic totalmente depinde de
consumatorii finali.
2. Funcţionarea SACET cu un grafic redus de temperaturi (pentru consumatorii existenţi) este
posibilă.
3. Echipamentul şi soluţiile moderne de alimentare a consumatorilor cu energie termică, permit
utilizarea agentului termic cu temperaturi reduse (potenţial exergetic micşorat), însă lipseşte
motivarea consumatorilor de a aplica mai intens aceste soluții la efectuarea construcţiei sau
reconstrucţiei.
4. Reducerea valorii temperaturii T2 va genera un șir de avantaje pentru funcționarea SACET precum:
diminuarea debitelor, reducerea pierderilor de energie termică în conducta retur, reducerea energiei
electrice consumate pentru transportul agentului termic, majorarea randamentului termic la CETuri, majorarea capacităţii de transport a energiei termice prin reţelele existente sau micşorarea
gabaritelor utilajului tehnologic la efectuarea reconstrucţiilor sau reparaţiilor capitale, reducerea
probabilităţii apariției rupturilor în reţelele termice în rezultatul loviturilor de berbec ș. a.
5. Este necesară implicarea organelor de reglementare la nivel naţional pentru crearea stimulentelor
care vor provoca utilizarea mai intensă a energiei termice cu temperaturi scăzute. Tariful diferenţial
care este funcţie de valoarea T2 ar fi una din soluţii. Efectul scontat este: reducerea intensităţii
energetice la nivel local şi naţional, reducerea semicosturilor pentru energia termică furnizată.
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ПОТЕНЦИАЛ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Каролина ЛИПСКАЯ, Наталия ЛИПСКАЯ
Технический Университет Молдовы
Резюме: С каждым годом, мы инженеры наблюдаем глобальную проблему безостановочное
использование не возобновляемых источников энергии, что приводит к уменьшению их запасов, а так же мы
видим насколько наша природа страдает от вредных выбросов в атмосферу, воду, землю при производстве
энергии. Для того, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, а так же для эффективного
использования возобновляемых источников энергии, таких как: солнце, ветер, вода (волны) были разработаны
ряд инженерных сооружений. В своей работе я затрону потенциал СЭС в климатических условиях Республики
Молдова.
Ключевые слова: электроэнергия, генерация, фотоэлементы, солнечная электрическая станция.

В настоящее время Республика Молдова остро испытывает дефицит в производстве
собственной электрической энергии; По данным отчета Национального Агентства Урегулирования в
Энергетике, 82% электроэнергии потребленной Республикой за 2017гг, в страну было импортировано
из-за рубежа [1], и цены на энергоносители для макроэкономического сектора республики, так- же
как и для населения находятся в зависимости от курса валюты, цены импортера и других макро и
мондоэкономических факторов риска;
В целях обеспечения энергетической безопасности Республика Молдова, руководством страны
принята Национальная Программа Энергетической Безопасности, предусматривающая планомерный
перевод домохозяйств на энергию, вырабатываемую из альтернативных источников; К 2020г - 20%
энергии, потребляемой в стране, должно генерироваться за счет альтернативных возобновляемых
источников энергии. [2]
Нехватка электроэнергии провоцирует меры по ее экономии и принудительного уменьшения
количества ее потребления, поставщиком производятся плановые отключения электроэнергии, от
централизованной системы трансляции, по графику поочередно всех потребителей районов
муниципия Кишинэу и Республики. Отключения электроэнергии - очень острая проблема, особенно
для районов юга Молдовы, так - как с отключением электроэнергии прерывается работа
медицинского оборудования больниц, родильных домов, в том числе аппаратов жизнеобеспечения
пациентов операционных и реанимационных отделений; а также оборудование пекарен, столовых,
следовательно - детских садов, школ т.п.
Самым большим потребителем электроэнергии в республике является Столица - муниципий
Кишинёв, а в ситуации общей нехватки электроэнергии в стране, энергетическая безопасность
Молдовы и муниципия Кишинёв напрямую зависят от прихотей импортеров электроэнергии,
количества и цены ее импорта, курса валюты и многих других факторов.
В настоящее время учеными разработаны несколько альтернативных экологически чистых
методов производства различных видов энергии из возобновляемых источников:
− термическая энергия, вырабатывается посредством использования термальных вод и
источников Земли;
− кинетическая энергия воды: водопадов, волн, течений, а также приливов морей и океанов,
− гелиотермическая энергия, вырабатывается преобразованием инфракрасного излучения
Солнца;
− генерация электроэнергии, преобразованием кинетической энергии ветра;
− генерация электроэнергии, преобразованием излучения Солнца;
Одним из инновационных методов генерации электрической энергии из возобновляемого
источника, доступного на территории Республика Молдова, является технология фотовольтаической
электрической станции (СЭС), основанная на эффекте преобразования солнечного излучения в
электрическую энергию, открытого Николой Тесла, названного фотовольтаикой. [3]
Солнечная электрическая станция (СЭС) - это инженерное сооружение, служащее
преобразованию солнечного излучения в электрическую энергию, посредством использования
кремниевых фотоэлементов, консолидируемых в модули. [3] Способы преобразования солнечной
радиации различны и зависят от конструкции электростанции. Устанавливаться СЭС могут
практически везде, начиная от кровли и фасада здания и сооружений, на специально выделенных
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территориях, в т.ч. на воде или в горах; мощности тоже колеблются в широком диапазоне, начиная от
снабжения насосов и заканчивая электроснабжением железно - дорожного транспорта.
Технология генерации электрической энергии, посредством использования солнечных
фотовольтаических модулей, разработанная испанскими учеными, получила наибольшее
распространение в мире, по причине более высокого КПД СЭС по сравнению с другими
технологиями, и более низкой себестоимости вырабатываемого 1 kWh электроэнергии; Для
повышения КПД установок по генерации энергии из альтернативных источников, учеными
разработаны гибридные системы и комбинированные СЭС, в которых объединены 2 или более
систем с различными способами генерации энергии; в настоящее время они применяются для
энергообеспечения домохозяйств, промышленных объектов, транспортных коммуникаций, зарядки
аккумуляторов в уличных фонарях, электромобилях, спутников в космосе, смартфонов.
Из фотовольтаических модулей строят полноценные солнечные электростанции с большими
объемами генерации электрического тока для промышленного использования,
Технологии в области генерации электроэнергии посредством СЭС развиваются очень
быстро, и солнечные фотовольтаические модули становятся более дешевыми и эффективными.
Солнечная фотовольтаическая станция может работать круглогодично: как летом, так и зимой, так как ей необходимо только световое солнечное излучение, а не тепловое- инфракрасное, чем меньше
облачность и ярче светит солнце, тем больше СЭС генерирует электроэнергии.
При работе фотоэлемент и весь модуль постепенно нагревается; та энергия, которая не
генерируется в электроэнергию, трансформируется в тепловую энергию, и температура на
поверхности модуля может достигать 50 – 550С. Однако, это создает дополнительное сопротивление,
и чем температура на поверхности модуля выше, тем менее эффективно работает
фотогальванический элемент; По этой причине, солнечный модуль при высокой температуре
окружающей среды- летом, генерирует тока меньше, чем зимой в мороз.
Максимальный КПД фотоэлементы показывают в ясный зимний день, так- как складываются
два фактора – высокий уровень солнечного излучения и естественное охлаждение наружной среды,
если на модуль будет падать снег, то он будет продолжать генерировать электроэнергию, а снежинки
растают от тепла нагретых фотоэлементов.
Многолетние научные наблюдения за количеством излучения Солнца на разные зоны
поверхности Земли, отображенные в виде карты фотовольтаики, подтверждают что Республика
Молдова обладает очень большим потенциалом генерации электроэнергии посредством СЭС [5] таккак высокий уровень фотовольтаики почти на всей
территории республики - рисунок № 1.2; а в год большое
количество солнечных дней - 294. [4]
Преимуществами СЭС по сравнению с другими
технологиями являются:
− сравнительно небольшая стоимость оборудования для
СЭС и короткого срока окупаемости вложений - 7- 9
лет, в зависимости от комплектации станции; Рисунок
№ 1.2 : Карта уровня фотовольтаического излучения
Республики Молдова [5]
− Срок полезного функционирования установленного
оборудования
фотовольтаической
станциикремниевых фотоэлементов, консолидируемых в
модули, более длительный, чем у других технологий - до 25- 30 лет;
− СЭС могут быть встроены в существующий дизайн архитектурных строений: могут быть
установлены на крышах зданий, сооружений, парковках автотранспорта, и т.п.
−
−
−

Недостатками функционирования СЭС являются:
неравномерная выработка электроэнергии по часам светового дня, а также при повышенной
облачности, дожде - резкое снижение количество выработки электроэнергии;
производство энергии только в течение светового дня, и пассивное простаивание оборудование
ночью, а также использование ночью части выработанной электроэнергии на бесперебойную
работу собственного оборудования СЭС;
неравномерная выработка электроэнергии по временам года: в осеннее- зимний период при
повышенной облачности, резко снижается количество ее выработки;
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−
−

сложная технология ориентации технических сооружений для улавливания солнечного
излучения, вследствие изменения траектории перемещения солнца относительно линии
горизонта в разные периоды года;
постепенная
деградация
кремниевых
фотоэлементов,
провоцирующая
снижение
производительности СЭС, в зависимости от длительности периода ее эксплуатации: к 11-му
году эксплуатации СЭС производитель гарантирует деградацию на 10%, то есть
производительность составит 90% от производительности 1-го года эксплуатации СЭС.

Последующие 15 лет эксплуатации СЭС, производитель PV- модулей гарантирует
деградацию фотоэлементов еще на 10%, то есть к 26-м году производительность СЭС составит 80%
от производительности 1-го года эксплуатации СЭС; [4]
При дальнейшей эксплуатации СЭС производительность фотовольтаических модулей будет
продолжать снижаться, однако СЭС может генерировать электроэнергию, если финансово будет
целесообразно производить ее периодические технические обслуживания с заменой
энергооборудования, с истекшим сроком гарантийного использования.
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Abstract: Due to the fast speed of global resources depletion there have been world- widely initiated methods of
reducing non-renewable resources consumption. Since even renewable resources have harmful side effects - the
humanity switched its attention from new ways of producing energy to energy preservation and energy efficiency.
Energy efficiency has to be increased at all stages of the energy chain, from generation to final consumption. EU
initiatives are therefore focused on areas where the potential for savings is the highest, such as in buildings sector. A
significant part of Energy Efficiency is constituted currently by the net-zero energy buildings. These buildings release
overall less greenhouse gas to the atmosphere than similar non-ZE buildings. Subsequently by using energy more
efficiently, humans can lower their energy bills, reduce their reliance on external suppliers of oil and gas, and help
protect the environment.
Keywords: Pollution, Energy Efficiency, nZEB, Sustainability, Legislation.

Planet Earth is our home. We, humans, being here for about 4.5 million years were living because of
earth resources. But there is a problem- our lovely planet is dying. It’s not that it will disappear tomorrow,
but it is slowly giving up.
Considering how fast we are destroying the global resources, on worldwide level it had to be put in
practice different ways of reducing non-renewable resources consumption. We all have heard about Solar
Panels, Wind Turbines, Hydroelectric Power Plant, Biomass and other modern, renewable resources of
energy. Of course they have less negative effect on the Earth, although, they are not as harmless as we may
think. For example Biomass, Solar Panels and Wind Turbines can cause land erosion and habitat loss,
especially for a small agrarian country like Moldova, also Wind Turbines, due to the noise and visual
pollution, which occasionally even can lead to physical manifestation of different diseases. Regarding
Hydroelectric Power Plants - they require a fast flow of water, which is mostly created by artificial water
accumulations, that also cause land loss and floods. Also dams are damaging for underwater ecosystems.
Entirely aware of all mentioned above, the world had turned its attention from new ways of producing
energy to energy conservation and efficiency. Energy efficiency has to be increased at all stages of the
energy chain, from generation to final consumption. At the same time, the benefits of energy efficiency must
outweigh the costs, for instance those that result from carrying out renovations. EU measures therefore focus
on sectors where the potential for savings is bigger, such as buildings.
On 30 November 2016 the European Commission proposed an update to the Energy Efficiency
Directive including a new 30% energy efficiency target for 2030, and measures to update the Directive to
make sure the new target is met.
On 14 June 2018 the Commission, the Parliament and the Council reached a political agreement which
includes a binding energy efficiency target for the EU for 2030 of 32.5%, with a clause for an upwards
revision by 2023 [5]. It was decided that the political agreement must be translated into all EU languages and
formally adopted by the European Parliament and the Council, and then published in the Official Journal of
the EU.
It is very important to mention nZEB buildings as a significant part of new constructions with high
Energy Efficiency futures. [4].
A zero-energy building, also known as net-zero energy building (NZEB) is a building with zero net
energy consumption, meaning that the total amount of energy used by the building on an annual basis is
roughly equal to the amount of renewable energy created on the site, or in other definitions by renewable
energy sources elsewhere. These buildings consequently release overall less greenhouse gas to the
atmosphere than similar non-ZE buildings. They do at times consume non- renewable energy and produce
greenhouse gases, but at other times reduce energy consumption and greenhouse gas production elsewhere
by the same amount.
A similar concept under the name “Energy Performance of Buildings Directive” from 2010 approved
and implemented by the European Union and other agreeing countries is nearly Zero Energy Building
(nZEB) [1], with the goal of having all buildings in the region under nZEB standards by 31 December 2020,
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beside that after 31 December 2018, new buildings occupied and owned by public authorities are nearly
zero-energy buildings. According to this measure it is necessary to increase the number of buildings which
not only fulfill current minimum energy performance requirements, but are also more energy efficient,
thereby reducing both energy consumption and carbon dioxide emissions. For this purpose Member States
should draw up national plans for increasing the number of nearly zero-energy buildings and regularly report
such plans to the Commission.
Generally, most zero net energy buildings get half or more of their energy from the grid, and return the
same amount at other times. Buildings that produce a surplus of energy over the year may be called "energyplus buildings" and buildings that consume slightly more energy than they produce are called "near-zero
energy buildings", "ultra-low energy houses" or “passive houses”.
An energy-plus house produces more
energy from renewable energy sources, than it
imports from external sources. This is achieved
using a combination of micro-generation
technology
and
low-energy
building
techniques. However, many energy-plus
houses are almost indistinguishable from
traditional ones, preferring to use highly
energy-efficient appliances, fixtures, etc.,
throughout the house.
While Passive house is a rigorous,
voluntary standard for energy efficiency in a
building, which reduces the building's
ecological footprint. It results in ultra-low
energy buildings that require little energy for
space heating or cooling. Passive design is not
an attachment, but a design process that
integrates with architectural design. Although
it is principally applied to new buildings, it has
also been used for refurbishments.
Figure 2. The Passive house uses a combination of
Each country is free to establish:
low-energy building techniques and technologies.
 how much energy the building
may consume;
 which renewable energy sources are permitted;
 how close to the building the energy has to be generated.
In August 2010, there were approximately 25,000 such certified structures of all types in Europe. The
vast majority of passive structures have been built in German-speaking countries and Scandinavia.
It is very interesting that even our ancestors, without knowing it- contributed to the creation of modern
Passive Houses. If somebody remembers their grandparents’ houses with: long roofs, that in summer helped
to reduce solar radiation in the house and in cold seasons kept the heat inside. Same technologies are used
even nowadays in modern buildings.
Traditional buildings consume 40% of the total fossil fuel energy in the US and European Union and
are significant contributors of greenhouse gases. For example in Moldova the building sector is the largest
energy consumer and the largest contributor to greenhouse gas emissions, accounting for about 47% of total
energy consumption.
The low energy performance of existing buildings also has a strong social impact, especially affecting
socially vulnerable populations. On average, household heating costs reach a value from 15% to 50% of their
income.
In recent years, energy efficiency projects in the Republic of Moldova have demonstrated their
viability, becoming partners of all those who value not only the reduction of heating costs but also the
protection of the environment.
The legal part of the energy performance of buildings in our country is specified in the Low Nr. 128
from 11.07.2014 [2]. It identifies general provisions, assignments of the administrative authorities public in
the field of energy efficiency buildings, energy performance of buildings, certification of energy
performance the buildings, periodical inspection of heating systems, and of lemmatization, the national
information system in the area building energy efficiency, independent control systems energy performance
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certificates and inspection reports. Also following this the government exercises the following tasks in the
field of energy efficiency of buildings:
a) establishes the priority directions of the state policy in the field of energy efficiency of buildings;
b) approves national action programs and plans for improving the energy performance of buildings,
including the National Plan to increase the number of buildings with almost zero energy
consumption;
c) establishes and implements financial incentives for:
− Measures to improve the energy performance of existing buildings, their units and elements;
− promoting the construction of new buildings whose energy consumption is almost zero and
the conversion of existing buildings into buildings whose energy consumption is almost zero.
They key-responsible organization in Moldova for energy efficiency investments is Energy Efficiency
Fund. The Fund was designed to identify, evaluate and finance energy efficiency and renewable energy
resources projects that contribute to improving energy consumption and reducing greenhouse gas emissions.
At the moment, the only building in Moldova that is aligned with international energy standards is a
kindergarten [3]. In Călărași town, located about 50 km from Chișinău, more than a year ago was started the
construction of a kindergarten according to the German "passive house" standard, which means low heat
consumption, minimal heat loss and increased methods of conservation. The project, not only for this city,
but also for the whole country, has become possible thanks to the support of the Development Bank of one of
the EU-Germany members. The Bank has allocated 1 million euros for the construction of the new
kindergarten, which was later named "DoReMicii". The investment was made through the project "Social
Infrastructure and Energy Efficiency", and implemented by the Social Investment Fund of Moldova.
The concept implies total building energy independence, with heating via three renewable energy
types: a biomass boiler, 5 geothermal pumps and 4 PV panels. The institution will accommodate about 100
children. As a result, the maintenance costs of the kindergarten, with an area of 1100 m2, will be comparable
to those of a three-room apartment. Specialists assure that the bill will not exceed, on average 2,000 lei per
month. Currently this is the only completed building of this kind in Moldova, however the City Hall of
Chișinău is now responsible for the thermal rehabilitation and renovation of several public buildings in
Chișinău.

Figure 3. Kindergarten DoReMicii- passive house from Călăraşi
In 2011, the renewable energy sources in the Republic of Moldova were at the level of 2% of the total
energy consumed. Today, this indicator has reached over 15%, of which 90% is biomass-based energy. This
result was also ensured through the EU-funded "Energy and Biomass" Project, which promotes energy
consumption from biomass and stimulates sustainable energy production and local development.
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At present, the use of low energy consumption is no longer a challenge for the Republic of Moldova to
overcome. With the help of European funds, alternative energy sources are increasingly safer than traditional
ones, contributing both to reducing energy losses and to ensuring the country's energy security.
By using energy more efficiently, humans can lower their energy bills, reduce their reliance on
external suppliers of oil and gas, and help protect the environment. The EU has support schemes and
initiatives to accelerate energy efficiency investments.
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Rezumat: În articol este prezentată motivația aparenței rețelelor termice inteligente, compoziția și avantajele
lor. Sunt prezentate un șir de proiecte în derulare în țările Uniunii Europene cu un efect important economi și
ecologic. dar și factorii care fac implementarea rețelelor termice inteligente obligatorie și inevitabilă. Acestea
contribuie la atingerea scopurilor de eficiență maxima și adoptarea la schimbările climatice, pentru reducerea
consumurilor considerabile de combustibili, de energia ș.a. În Republica Moldova, sectorul rezidențial este cel mai
mare consumător de energie termică și care are nevoie de a fi eficientizat la maxim.
Cuvinte cheie: rețele inteligente, sectorul rezidențial, eficiența energetica, schimbări climatice, surse
regenerabile de energie.

1. Noțiuni generale
Smart Grid( Rețeaua inteligentă) –este o rețea electrică care include o varietate de măsuri de
operare, inclusiv contoare inteligente, aparate inteligente, resurse regenerabile de energie și resurse eficiente
din punct de vedere energetic. Condiționarea electronică a energiei și controlul producției și distribuției de
energie sunt aspecte importante ale rețelei inteligente.
Sistem de încălzire centralizat - un sistem, de încălzire simultană, de la o singură sursă, a mai multor
încăperi dintr-una sau mai multe clădiri, folosind în acest scop un agent termic (apă fierbinte, abur sau aer).
Prosumer - este o persoană (o casă, o clădire) care consumă și produce energia. Cuvîntul este derivat
din "prosumption", care înseamnă "producția de către consumatori"
Energii regenerabile - sunt considerate în practică, energiile ce provin din surse care fie că
regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabili.
2. Introducere
Schimbările climatice și dependența energetică în condiţiile creşterii continue a consumului de
combustibil necesită măsuri urgente pentru îmbunătățirea eficienței energetice în toate domeniile. Sistemele
de încălzire și răcire centralizată se confruntă cu noi provocări, precum măsurile de economisire a energiei la
toate categoriile de consumători și cerințele de utilizare a surselor regenerabile de energie. Îndeplinirea
acestor provocări cere schimbarea structurii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică în toate
componentele acestora: producere, transport şi distribuţie.
În sectorul de producere a energiei termice creşte numărul de surse în sistem şi, mai ales, diversitatea
lor. Pe lângă sursele clasice CET şi Centrale Termice pe combustibili convenţionali apar Centralele pe
biomasă, instalaţiile recuperatoare a resurselor energetice secundare combustibile şi termice, instalaţiile
solare, pompele de căldură. În urma variaţiei surselor, a volumului consumului la diferiţi consumatori apare
necesitatea stocării energiei termice, a schimbării direcţiei fluxurilor de energie – unele rețele unidirecționale
se transformă în rețele bidirecționale.
De asemenea, se schimbă şi cerinţele înaintate acestor surse: accentul trece de la cele economice spre
cele ecologice. Funcţiile de selectare a surselor în sistem, de optimizare a regimurilor de funcţionare, de
asigurare a alimentării calitative cu energie termică a consumatorilor revin Reţelelor Termice. Aceste funcţii
pot fi îndeplinite de un sistem inteligent de reţele termice (Thermal smart grid), similar conceptului de „rețele
electrice inteligente”.
Ambele concepte se concentrează pe integrarea eficientă a surselor de energie regenerabile, generarea
de energie distribuită și implicarea interacțiunii dintre consumatori de nou tip – prosumatori [1]. Această
abordare permite utilizarea oricăror surse de căldură disponibile.
Principalul avantaj al rețelelor termice inteligente este flexibilitatea acestora, capacitatea lor de a se
adapta la orice schimbare care apare în oferta și cererea de necesități termice pe termen scurt, mediu și lung.
În acest fel, rețelele existente bazate pe cerere vor trebui să se schimbe și să fie determinate atât de cerere, cât
și de ofertă.
Reţelele termice inteligente au urmatoarele avantaje:
− clădiri cu performanță energetică ridicată,
− încălzire la temperatură joasă, răcire la temperaturi înalte,
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integrarea surselor de energie regenerabile locale sau distribuite,
unii consumatori de căldură devin și producători de căldură,
utilizarea cogenerării și a căldurii reziduale,
utilizarea în cascadă pentru a permite exploatarea maximă a resurselor energetice disponibile[2],
trecerea de la rețeaua orientată pe cerere la o combinație a rețelei bazate pe cerere și ofertă[3],
rețele interactive flexibile,
stocarea căldurii,
integrarea contoarelor inteligente de căldură și a sistemelor de control mai complexe
niveluri multiple de temperatură
rețelele termice inteligente, integrate în sisteme inteligente de energie (gaz, electricitate),
politica energetică națională: cadrul juridic și instituțional pentru impunerea tranziției și
asigurarea finanțării.

3. Proiecte de reţele termice inteligente în derulare
În 2014, SETIS (Strategic Energy Information Technologies System) a publicat o listă de proiecte
reprezentative UE și naționale finanțate în domeniul rețelelor termice inteligente, care oferă o imagine de
ansamblu asupra situației actuale [4]. Obiectivele proiectelor de cercetare actuale privind rețelele termice
inteligente includ estimarea potențialului de integrare a SRE în sistemele DHC la nivel național, regional sau
local, dezvoltarea de soluții pentru această integrare în sistemele DHC existente sau noi și studii de
fezabilitate care compară diferite tehnologii și costurile acestora. Deși în acest moment nu există rețele de
operare termice inteligente la scară largă, au fost realizate studii și au fost deja demarate proiectele
demonstrative. Proiectele pilot inteligente pentru rețelele termice inteligente, care stau la baza Inovațieicheie, includ rețeaua termică din Heerlen, Olanda, demonstrația Sunstore4 din Marstal, Danemarca, rețeaua
termică inteligentă din Nidherlands și sistemul de încălzire centrală geotermală în bazinul de la Paris. Se
consideră că rețelele termice inteligente vor juca un rol important în viitorul sistemelor energetice urbane.
Rețelele termice inteligente au nevoie de capacități suplimentare de măsurare și control pentru a se potrivi la
cerere și ofertă. Deoarece generarea de căldură din surse regenerabile este variabilă și fluctuantă, energia
termică trebuie stocată pentru a fi disponibilă atunci când este necesară. În funcție de mărimea și
complexitatea rețelei, rețeaua poate fi utilizată numai pentru stocarea termică sau sunt necesare unități
suplimentare de stocare. Depozitarea sezonieră este necesară în unele sisteme, astfel încât sa se dezvolte o
nouă soluție pentru stocarea subterană a energiei termice, folosind două tehnologii diferite: stocarea energiei
termice în puțuri (BTES) și stocarea energiei termice în acvifer (ATES). Soluțiile integrate (rețele electrice
inteligente electrice și termice) sunt acum considerate soluții viabile pentru a asigura o eficiență maximă în
utilizarea viitoare a energiei.
Un raport publicat în 2016, comandat de la Ministerul Olandez de Infrastructură și Mediu, propune o
nouă strategie pentru aprovizionarea cu căldură durabilă a diferitelor regiuni ale Olanda. În prezent, sarcina
termică a clădirilor din Olanda este în cea mai mare parte acoperită de arderea gazelor naturale. Pentru a
deveni independent de gazele naturale și pentru a atenua schimbările climatice au fost analizate mai multe
scenarii pentru aprovizionarea cu energie durabilă. Au fost luate în considerare două opțiuni: instalații
locale la scară mică (cum ar fi pompele de căldură și încălzitoarele solară de apă) și rețelele de căldură
colectivă pentru producerea, stocarea, transportul și distribuția căldurii.
Acordul semnat de guvernul olandez și Olanda de Sud în 2011 prevede că până în 2020, 14% din
cererea de căldură va fi acoperită de căldură reziduală și energie geotermală. Pentru a atinge acest obiectiv,
căldura reziduală neexploatată trebuie transferată în zonele cu o cerere mare de căldură, cum ar fi orașele
Hague, Delft și Rotterdam. Energia geotermală va fi, de asemenea, introdusă în rețea. Ea va asigura
încălzirea a 350.000 de clădiri și a 1000 de hectare de agricultura până în 2020. Costurile de capital ale
rețelei sunt estimate la 4,5 miliarde de euro, adica 520 milioane de euro pentru conduca principala, 3,3
miliarde de euro revin rețelelor de distribuție. Deoarece proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic și
economic, "girul circular de căldură" este în prezent în construcție. Sistemele de cogenerare vor fi conectate
la rețeaua de încălzire, dar vor funcționa pe biogaz în loc de gaz natural. Până în 2035, se așteaptă ca toate
serele din Olanda de Sud să fie încălzite pe baza căldurii reziduale și a energiei geotermale. În 2050, se
așteaptă ca rețeaua să se extindă și mai mult și zonele mari vor fi conectate la încălzirea urbană. Rețeaua
viitoare va fi deschisă tuturor furnizorilor de căldură și va fi utilizată de producătorii de energie pentru a
transporta și livra căldură către clienți. Un operator de rețea independent este necesar pentru atingerea
acestui obiectiv. Un sistem district de răcire ar putea fi dezvoltat, de asemenea, ca parte a rețelei. Reţelele
termice inteligente vor include funcții avansate de control pentru a asigura atât securitatea alimentării, cât și
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eficiența energetică maximă a sistemului. Tehnologiile informaționale și comunicațiile vor fi utilizate
pentru o integrare optimă a surselor de energie, funcționarea la nivel înalt a sistemului și comunicarea cu
consumatorii.
Proiectul LowExTra, finanțat de Ministerul Federal al Economiei și Energiei din Germania [5],
analizează soluțiile pe termen mediu și lung pentru încălzirea spațiilor în clădiri. Ca urmare a cerinței de
construire a clădirilor cu eficiență energetică apropiată de zero (NZEB), proiectul introduce noul concept de
rețea de încălzire LowEx, ca sistem flexibil care permite clădirilor să fie consumatori de căldură și
producători de căldură în acelasi timp. Noua rețea de termoficare poate absorbi sau livra energie termică, în
funcție de circumstanțe; poate furniza energie consumatorilor în funcție de nevoile lor și, în același timp,
este capabil să integreze căldura pe care consumatorii o alimentează în rețea: solară, geotermală, căldură
reziduală sau căldură recuperată din diverse procese[8]. Căldura livrată de diverse surse, inclusiv din
suAvanrse de energie regenerabile, are nivele diferite de temperatură, iar temperatura necesară încălzirii
diferitelor spații și pentru prepararea apei calde menajere este de asemenea diferită, astfel încât rețelele
LowEx vor avea nivele de temperatură multiple pe mai multe linii, încălzirea într-o singură rețea de
distribuție. De asemenea, rețeaua este capabilă să stocheze energia produsa atunci când oferta depășește
consumul. LowEx-grids funcționează ca instrument de stocare a energiei similare rezervoarelor de
depozitare stratificate vertical, cu intrări și ieșiri la temperaturi diferite. Ca urmare, rețelele LowEx vor
putea furniza energie termică la diferite temperaturi, în funcție de nevoile clientului (15°C, 30°C, 45°C,
60°C, etc.) [6]. Pentru a îndeplini toate aceste cerințe, rețelele inteligente LowEx necesită sisteme complexe
de control și management al proceselor. Partenerii proiectului LowExTra sunt: Universitatea Tehnică din
Berlin, Institutul Hermann Reitschel și Institutul pentru Științe Politice și Administrative.
Trei rețele termice inteligente sunt în curs de construcție în Zurich, Elveția: rețeaua Campus
Hönggerberg (Institutul Federal de Tehnologie din Elveția), rețeaua Friesenberg și rețeaua Richti Areal.
Rețeaua Friesenberg (Familienheim-Genossenschaft) va deservi 2.300 de apartamente și case (5.700
locuitori) cu 35.000 MWh pentru încălzire și 80.000 MWh pentru răcire. O parte din sarcina termică este
acoperită de căldură reziduală. Unele clădiri au colectoare solare și există trei pompe de căldură incluse și în
sistem. Rețeaua este prevăzută cu 280 sonde de 225 m adâncime și 152 de 250 m) pentru stocarea termică
sezonieră.
Sistemele de control sofisticate vor fi implementate pentru a asigura atât confortul termic cât și
eficiența maximă a sistemului. Schimbul de energie (atât căldura cât și frigul) va avea loc între clădirile din
aceeași rețea și, de asemenea, prin intermediul apei de mină, între rețele situate în diferite zone. Sistemul este
complet automatizat și are 3 niveluri de control: nivelul clădirii (pe baza temperaturii), nivelul clusterului (pe
baza debitului) și nivelul sondei (bazat pe presiune). Se va implementa un sistem complex de monitorizare,
control și dispecerizare. O parte a rețelei este în funcțiune din noiembrie 2014 și a avut un impact important
asupra emisiilor de CO2 asociate cu încălzirea clădirilor (de la 9.500 t / an în 2011 la 7.500 t / an în 2015).
Emisiile de CO2 vor continua să scadă, ajungând la mai puțin de 1000 t / an în 2050). Ponderea
combustibililor fosili din mixul energetic pentru încălzirea și răcirea clădirilor a scăzut de la 100% (2011) la
80% în 2015 și va continua să scadă până în 2050.
Concluzii
În sistemele contemporane de alimentare cu energie termică funcţiile de selectare a surselor de
energie, de optimizare a regimurilor de funcţionare, de asigurare a alimentării calitative cu energie termică a
consumatorilor pot fi îndeplinite numai de un sistem inteligent de reţele termice.
Proiectele de Reţele Termice Inteligente, în derulare într-un şir de ţări ale Uniunii Europene, din
primii ani de implementare au arătat un impact important asupra economiei de energie şi, mai ales, asupra
emisiilor de gaze cu efect de seră.
Trecerea la urmatoarea generație de sisteme de termoficare și punerea în aplicare a rețelelor termice
inteligente este inevitabilă. Rețelele urbane (rețelele electrice, rețelele de gaze, rețelele termice, rețeaua de
apă reziduală) vor interacționa în viitor pentru a asigura o alimentare fiabilă și o eficiență energetică maxima
[7]. Numai astfel putem asigura un nivel ridicat de trai, siguranța alimentării cu căldură, adoptarea la
schimbările climatice.
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EXPERIENŢELE LUI BOYLE ŞI MARIOTTE DIN FIZICA GAZELOR
Andrei GONŢA, Ilie TÂRNOVAN
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Se descriu experienţele istorice ale lui Robert Boyle şi Edmé Mariotte, care au dus la descoperirea
primei legi a gazelor. Se sugerează ideea precum că folosirea pompei de aer pentru producerea vidului, dar mai ales
efortul fizic care trebuia depus de om la pomparea aerului, l-a îndemnat pe Boyle să studieze comportarea aerului
rarefiat, cât şi comprimat. Spre deosebire de Boyle, Mariotte a ajuns la această lege, studiind fenomenul de condensare
a aerului atmosferic. Experienţele au fost bazate pe măsurarea presiunii atmosferice. Legea Boyle-Mariotte este exactă
pentru gazul ideal, dar poate fi aplicată cu o anumită aproximaţie şi gazelor reale.
Cuvinte cheie: lege, Boyle, Mariotte, aer, mercur, tub, elasticitate, compresibilitate presiune, volum

Introducere. Formularea problemei
Pe la mijlocul secolului al XVII-lea se ştia foarte puţin despre proprietăţile fizico-mecanice ale aerului,
considerat element canonic, alături de foc, apă şi pământ. Până atunci, fusese descoperite doar greutatea
aerului (Galileo Galilei, 1612), presiunea atmosferică şi vidul (Evangelista Torricelli, 1643), şi inventată
pompa de aer (Otto von Guericke, 1654). Următorul pas înainte în domeniul dezvoltării ştiinţelor naturii l-au
făcut fizicienii Robert Boyle (1627-1691), în Anglia, şi Edmé Mariotte (1620-1684), în Franţa, care au
studiat experimental dependenţa dintre presiunea gazului şi volumul său. Ei au descoperit prima dintre legile
ştiinţifice, care depăşesc cadrul mecanicii elementare. Legea se referă la compresibilitatea (elasticitatea)
gazelor şi se numeşte legea lui Boyle, în ţările anglo-saxone, şi legea Boyle-Mariotte, în ţările francofone. La
noi ea este cunoscută sub numele de legea Boyle-Mariotte.
Cu toate că legii Boyle-Mariotte i-au fost consacrate numeroase studii, totuşi actul de descoperire al
acestei legi continuă să impresioneze şi să prezinte în sine un interes destul de puternic.
Experienţele lui Robert Boyle
În 1657, Robert Boyle află de experimentul emisferelor al lui Otto von Guericke (1602-1686 şi cu
ajutorul lui Robert Hooke (1635-1703), care era un mecanic ingenios, construieşte între anii 1658-1659 un
model îmbunătătit al pompei de aer, pe care-o aplică la studierea proprietătilor fizico-mecanice ale aerului
atmosferic. Peste un an îşi publică rezultatele cercetărilor sub titlul ,,New experiments physico-mechanical,
touching the spring of the air and its effects”, adică ,,Noi experimente fizico-mecanice privind arcul aerului
şi efectele sale” [1]. Pe atunci fenomenele naturale erau puţin cunoscute şi de aceea experienţele descrise de
el cu suficientă exactitate şi minuţiozitate au jucat un rol important în dezvoltarea fizicii şi chimiei chiar şi
dacă nu au fost generalizate şi explicate întotdeauna corect. El a descoperit că aerul este un mediu elastic,
adică rezistent la comprimare, care se extinde pentru a ocupa tot spaţiul disponibil. Pentru a clarifica noile
proprietăti ale aerului atmosferic, elasticitatea şi compresibilitatea, el deseori compara acest fluid cu un
burete, care îşi putea modifica dimensiunile şi implicit volumul sub efectul forţei exterioare. Tot el a sugerat
ideea că greutatea corpurilor se modifică în funcţie de portanţa atmosferei, comparând straturile inferioare
ale atmosferei cu arcuri mici, care sunt comprimate de greutatea straturilor superioare. Repetând experienţele
lui Torricelli şi Pascale cu privire la presiunea atmosferică, Boyle a constatat că aerul conţinut într-un vas
poate echilibra o coloană de mercur de 28 ţoli înălţime, ceea ce este echivalent cu 711,2 mm. Cu curajul
omului de ştiinţă el a dat explicaţia reală a acestui fenomen: ,,masa de aer din vas a avut, în momentul în
care a fost închis, aceeaşi densitate şi aceeaşi elasticitate ca şi aerul atmosferic” [1].
Lucrarea lui Boyle ,,New experiments physico-mechanical, touching the spring of the air and its
effects” a fost întâmpinată cu ostilitate de comunitatea ştiintifică de atunci. Printre criticii ideilor sale îl găsim
pe cunoscutul filozof-materialist Thomas Hobbes (1588-1679), dar mai ales pe profesorul de fizică şi
matematică din Liège Francis Line (1595–1675). Ultimul nu recunoştea că aerul, care este o substantă uşoară
şi fluidă, ar fi capabil să echilibreze greutatea coloanei de mercur din tubul barometric, deşi Evangelista
Torricelli (1608–1647) demonstrase deja că cauza acestui fenomen este presiunea atmosferică. Pe atunci
afirmaţia dogmatică a lui Aristotel că „apa se ridică după pistonul pompei datorită sentimentului de frică al
naturii faţă de vid” (,,horror vacui”) era ridicată de biserică la rang de canon, care nu putea fi contrazis de
nimeni. În opinia scolasticilor, spaţiul gol al tuburilor ar trebui să se umple cu mercur, apă şi alte lichide.
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Când s-a dovedit că apa în tub urcă după piston până la o înăltime de numai 18 coate sau 33 de picioare,
genialul om de ştiinţă florentin Galileo Galilei (1564–1642) a admis ipoteza, conform căreia „natura nu are
oroare de vid decât numai până la înălţimea de 18 coate” [2], ceea ce înseamnă că „forţa de oroare a
vidului” este limitată. Line a explicat menţinerea mercurului în tub datorită existenţei unor fire invizibile,
numite de el funiculus, pe care le-ar fi simţit atunci când închidea cu degetul partea de sus a tubului, umplut
cu mercur şi inversat într-un vas cu mercur; mercurul din tubul suficient de lung cobora, dar de fiecare dată
se oprea la o anumită înălţime. Evident, explicaţia lui Line nu l-a mulţumit pe Boyle, determinându-l să
efectueze între anii 1660-1661 noi experienţe, pe care le-a descris în anexa ,,A defence of the authors
explication of the experiments, against the obiections of Franciscus Linus and Thomas Hobbes” (,,O apărare
a explicaţiilor autorilor despre experimente, împotriva obiecţiilor lui Francis Line şi Thomas Hobbes”) a
lucrării ,,New experiments physico-mechanical, touching the spring of the air and its effects”, reeditată în
anul 1662 [1]. Pentru a demonstra capacitatea aerului de a opune rezistentă, Boyle a folosit un tub cilindric în
formă de J, închis la braţul scurt, construit de Robert Hooke (fig. 1). Atunci când în braţul lung se turna
mercur, acesta comprima aerul din braţul scurt cu atât mai consistent, cu cât mai mult mercur se turna. Altfel
spus, dacă mercurul din braţul scurt era la nivelul AB, iar mercurul din braţul lung la nivelul CD, atunci
elasticitatea aerului comprimat era de aşa mărime încât putea să echilibreze presiunea coloanei de mercur
conţinută între cele două nivele. Astfel, se demonstra că coloana de mercur se menţine în barometru datorită
presiunii aerului atmosferic. Turnând în braţul lung al tubului în formă de J cantităţi de mercur din ce în ce
mai mari, Boyle nota înălţimile coloanei de mercur şi volumele corespunzătoare de aer comprimat, fără să
atragă atenţia la valorile rapoartelor dintre ele. Elevul său Richard Townley, studiind jurnalul de experienţe,
a observat că volumul ocupat de aer se află în raport invers cu presiunea exercitată asupra lui. Atunci când
mercurul în cele două braţe ale barometrului a fost la aceeaşi înălţime, aerul ocupând un spaţiu de 12 ţoli
lungime, şi în braţul lung s-a turnat o cantitate de mercur astfel încât aerul să ocupe un spaţiu de numai 6 ţoli
lungime, s-a constatat că înălţimea coloanei de mercur a fost de 29 ţoli, adică presiunea totală fiind de 29x2
ţoli, ceea ce înseamnă că volumul ocupat de aer s-a redus de două ori, iar elasticitatea lui s-a mărit tot de
atâtea ori. În aşa fel, a fost descoperită prima lege a fizicii gazelor.
Repetând experimentul de mai multe ori şi folosind diferite metodici, Boyle a demonstrat că această
lege este valabilă şi în cazul majorării volumului de aer. În acest scop, el a folosit un vas cilindric umplut cu
mercur, în care scufunda un tub cilindric în formă de I, deschis la ambele extremităţi, în aşa fel ca deasupra
mercurului pătruns în tub să rămână un spaţiu AB de 1 ţol lungime (fig. 2). După aceasta, închidea ermetic
extremitatea A şi ridica tubul pentru ca volumul AB să
A
crească, devenind în final volumul AD – de două ori mai
mare decât cel iniţial, în timp ce mercurul se ridica la
înălţimea B'D=29¾ ţoli, care era practic de două mai
mică decât înălţimea iniţială a mercurului în barometru.
D
Era evident că aerul conţinut în volumul AD nu avea
A
elasticitatea suficientă pentru a acţiona asupra suprafeţei
D cu aceeaşi forţă cum acţionase anterior asupra
suprafeţei B. Diferenţa dintre elasticitatea aerului în cele
B
B
C
D
două poziţii ale tubului are drept măsură coloana DB' cu
lungimea 15⅜ ţoli. Elasticitatea aerului în volumul
dublat AD este 29¾–15⅜=14⅜ ţoli, adică aproape
jumătate din valoarea precedentă. Dacă tubul s-ar ridica
într-atât, încât volumul AD să corespundă unei lungimi
A
B
de 10 ţoli, atunci înăltimea coloanei de mercur DB' s-ar
fi dovedit egală cu 26¾ ţoli, în timp ce elasticitatea
aerului a măsurat 29¾–26¾=3 ţoli, ceea ce constituie a
Figura 1.
zecea parte din elasticitatea iniţială. În aşa fel, Boyle a
Barometru în
Figura 2. Barometru în descoperit că, la temperatură constantă, produsul dintre
formă de J.
formă de I.
presiunea şi volumul unei anumite mase de aer este
constant, denumind-o elasticitatea aerului. A fost prima
dintre legile ştiinţifice, care depăşesc cadrul mecanicii
elementare.
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Ipoteza lui Power
Tot de la Boyle aflăm că legea care-i poartă astăzi numele îi era cunoscută după lucrarea
,,Experimental philosophy, in three books …” (,,Filozofia experimentală, în trei cărti”) a lui Henry Power
[3]. Într-adevăr, în 1661, Power enunţă evaziv o ipoteză, potrivit căreia dacă se cunoaşte volumul V1 (,,Ayr”)
al unei cantităţi date de aer la presiunea p1 (,,standardul Mercurial”, adică presiunea atmosferică la altitudine
joasă), atunci se poate prezice volumul V2 (,,Ayr dilatate”) al aceleiaşi cantităţi de aer la presiunea p2
(,,complementul Mercurial”, adică presiunea atmosferică la o altitudine mai mare) cu ajutorul unei proporţii,
deoarece
p1V1 = p2V2.

(1)

Dar Power nu s-a gândit să verifice experimental ipoteza pe care o înaintase.
Experienţele lui Mariotte
Fizicianul francez Edmé Mariotte (1620-1684) a descoperit aceeaşi lege independent de Boyle în anul
1676 [4]. În lucrarea „De la nature de l’air”, adică „Natura aerului”, publicată la Paris în anul 1676, el
descrie mai multe experimente efectuate, în care a studiat comportarea aerului şi anume, dacă acesta se
condensează exact în funcţie de proporţia greutăţilor cu care este încărcat sau dacă fenomenul de condensare
se supune altor legi şi proporţii. Altfel spus, Mariotte a studiat pe cale experimentală influenţa presiunii
asupra volumului ocupat de aer.
În experimentele sale, Mariotte, ca şi Boyle, a folosit un barometru cu mercur. Pentru a măsura
presiunea atmosferică H, el a repetat mai întâi experimentul lui Torricelli, folosind un tub cilindric în formă
de I, închis la o singură extremitate (fig. 3). Ca unitate de lungime, el a folosit ţolul (degetul francez), numit
în limba franceză „pouce” şi notat cu simbolul po. Pe vremea sa 1 po era echivalent cu 1 ţol englezesc, adică
cu 25,4 mm. Presiunea atmosferică H, găsită prin măsurări, a fost de 28 po coloană de mercur sau 711,2 mm.
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a
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Figura 3. Măsurarea presiunii atmosferice.

Figura 4. Experienţele lui Mariotte.

După ce s-a încredinţat că presiunea atmosferică a fost măsurată corect, Mariotte a aplicat degetul
peste capătul deschis şi a inversat tubul cu 180°, scufundându-l cu capătul deschis într-un rezervor cu mercur
(fig. 4). El a observat că nivelul mercurului în tubul inversat a scăzut, iar aerul din interiorul lui s-a extins.
Repetând experimentul de mai multe ori, el a constatat că de fiecare dată raportul dintre înălţimea coloanei
de aer extins după inversarea tubului barometric (a') şi înălţimea coloanei de aer aflată deasupra mercurului
până la inversarea tubului (a) a fost egal cu raportul dintre înălţimea coloanei de mercur corespunzătoare
presiunii atmosferice (H) şi înălţimea barometrică minus înălţimea mercurului din barometru (H-h'),
determinându-l să formuleze următoarea „lege a naturii”: aerul se condensează proporţional cu greutatea cu
care este încărcat. Astfel,
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a'/a = H/(H-h') sau Ha = (H-h')a'.

(2)

Dar relaţia obţinută de Mariotte nu prea este înţeleasă de contemporani. Pentru a înlătura acest
inconvenient, vom aduce relaţia lui Mariotte la o formă mai acceptată în fizica de astăzi şi anume vom
exprima înălţimile a şi a' prin volumele ocupate de aer până şi după inversarea tubului, obţinând
a = V1/A şi a' = V2/A,

(3)

unde A este aria secţiunii transversale a tubului cilindric. La fel exprimăm înălţimile h şi h' ale
coloanei de mercur prin presiunile exercitate p1 şi p2, folosind ecuaţia de bază a hidrostaticii,
H = p1/ρg şi H-h' = p2/ρg.

(4)

Prin substituţia relaţiilor (3) şi (4) în a doua ecuaţie (2), rezultă p1V1 = p2V2.
După descrierea experienţelor lui Mariotte şi analiza lor, în mod firesc apare întrebarea: ştia oare
Mariotte de experienţele lui Boyle? Un răspuns afirmativ la această întrebare nu se poate da, cu toate că
Mariotte era în relaţii amicale cu mulţi oameni de ştiintă englezi încă din anul 1668. Datorită lui Mariotte
legea devine larg cunoscută în Europa continentală. Tot el a mai descoperit că volumul de aer variază cu
temperatura. Tubul din figura 1 a fost numit mult timp tubul lui Mariotte, iar legea descoperită de el legea lui
Mariotte, şi numai de la un timp s-a numit corect legea Boyle-Mariotte. Mariotte şi-a făcut un nume în fizica
gazelor anume prin lucrările sale şi de aceea este greu de bănuit de plagiat. Istoria fizicii arată că multe legi
foarte importante descoperite într-o ţară, puteau să rămână timp îndelungat necunoscute în ale ţări. Probabil
că această teză este mai aproape de adevăr.
Domeniul de aplicabilitate al legii Boyle-Mariotte
Cât de banal nu ar părea, dar primul care a pus sub semnul întrebării justeţea legii Boyle-Mariotte a
fost chiar Boyle. De aceea, după descoperirea ei, au fost efectuate un şir de studii experimentale, în care s-a
urmărit, în principal, determinarea domeniului de aplicabilitate al acesteia. Dar numai în anii 1840-1842 au
apărut primele indicaţii cu privire la multiplele abateri de la această lege [5, 6]. Astfel s-a demonstrat că
legea Boyle-Mariotte este riguros valabilă numai pentru gazul ideal, dar poate fi aplicată cu suficientă
exactitate şi gazelor reale, dacă acestea se află la presiuni nu prea mari (peste 7…8 bar).
Concluzii
1. Mariotte a efectuat aceleaşi experienţe şi măsurări, ca şi Boyle, numai că cu o precizie mai mare.
2. Această lege, descoperită în anul 1662 de fizicianul englez Robert Boyle şi mai târziu, independent
de el, de fizicianul francez Edmé Mariotte, prin simplitatea şi corectitudinea ei, ocupă un loc de
seamă în fizica gazelor, cu toate că studiile ulterioare au arătat existenţa unor multiple abateri de la
ea şi că legea însăşi se referă la aşa-numitul gaz perfect sau ideal.
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Rezumat: În ultimul deceniu omenirea a trecut într-o nouă epocă de tranziție a dezvoltării sale, care presupune
o abordare total diferită față de mediu, față de viață și față de modul în care gândim, producem și utilizăm energia.
Energia devine treptat, cheia tuturor problemelor, atât din punct de vedere politic, economic, cât și social, și tot
energia este soluția. Asigurarea tranziției către decarbonare și înlocuirea treptată a cărbunelui cu sursele regenerabile
de energie pentru producerea energiei electrice este extrem de importantă, în contextul în care este deja acceptat faptul
că dezvoltarea și integrarea surselor regenerabile este condiționată de creșterea flexibilității sistemului energetic.
Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie este necesară pentru limitarea poluării mediului ambiant şi a
necesarului de energie electrică a ţării, prin reducerea ponderii energiei obţinută din surse fosile.
Cuvinte cheie: tranziție energetică; flexibilitatea sistemului energetic; energie regenerabilă.

1. Tranziția energetică și adaptarea la efectele schimbărilor climatice
Tranziţia energetică se referă la trecerea de la alimentarea cu energie din combustibili fosili și nucleari
la cea din surse regenerabile de energie, cu scopul de a crea un sistem energetic nou, durabil, cu emisii
aproape nule de CO2. Din anul 2011, an în care guvernul german a decis să elimine treptat energia nucleară
până în 2022, tranziţia energetică reprezintă una dintre principalele provocări ale guvernului. Germania
trebuie să se transforme într-una dintre economiile cele mai ecologice și eficiente energetic din lume şi în
același timp, trebuie să asigure prețuri competitive la energie.
Tranziția energetică reprezintă o transformare fundamentală a societăților noastre și afectează viața de
zi cu zi a tuturor [1]. Nu este vorba doar despre schimbările climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră și utilizarea noilor tehnologii. Ea reprezintă o oportunitate de schimbare structurală, în cadrul căreia
cetățenii trebuie să joace un rol esențial. Participarea cetățenilor este deosebit de importantă. Tranziția
energetică nu poate avea succes dacă nu sunt implicate toate părțile interesate – trebuie să ținem seama de
nevoile tuturor actorilor implicați [2]. Energia servește unui scop final, acela de a simplifica viața cetățenilor,
inclusiv a familiilor și a întreprinderilor. Fără energie, nevoile noastre de bază nu sunt satisfăcute: nu există
învățământ, sistem de sănătate sau transport.
O decarbonizare completă a sectorului energiei electrice până în 2050 este fezabilă și mai eficientă din
punct de vedere al costurilor decât sistemul actual de energie electrică. Tranziţia energetică nu mai este o
chestiune de fezabilitate tehnologică sau profitabilitate economică, ci o chestiune de voință politică [3].
Scenariul Revoluției Energetice 2015 [4], demonstrează că omenirea poate face tranziția către 100%
energie din surse regenerabile, până în anul 2050. Statul moldovean trebuie să fie bine informat şi pregătit să
reacţioneze la evoluţiile de pe plan regional, european şi internaţional, atât din punct de vedere politic, cât şi
economic şi tehnologic.
2. Energiile regenerabile – domeniu prioritar al tranziției energetice
Confruntată în ultimii ani cu un consum energetic crescut şi cu crize ale alimentării cu resurse
energetice, pe de o parte, şi jucând rolul de actor verde la nivel internaţional care doreşte să impună un model
economic competitiv, dar mai ales sustenabil ecologic, Uniunea Europeană are ca obiectiv central al
strategiilor sale actuale de dezvoltare tranziţia energetică către un sistem inteligent, flexibil şi just faţă de
consumator atât ca preţ, cât şi ca surse.
În acest sens au fost elaborate o serie de direcţii strategice şi proiectate o serie de sinergii politice,
inclusiv la nivelul mijloacelor de finanţare, care au în vedere transformarea sistemului energetic european
prin inovare, reflectată în primul rând prin dezvoltarea sectorului energiilor din surse regenerabile.
Deşi sursele regenerabile de energie au redus dependenţa de combustibilii fosili - cărbune şi petrol, se
constată o creştere masivă a dependenţei de gaze naturale care asigură tranziţia spre energetica viitorului cu
emisii zero [6]. În Republica Moldova, cu toate succesele obţinute în dezvoltarea surselor regenerabile de
energie, există noi posibilităţi de creştere a ponderii acestora, în special prin dezvoltarea microreţelelor şi a
prosumatorilor.
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Republica Moldova are un potenţial tehnic considerabil de resurse de energie regenerabilă. Până în
prezent, deși energia regenerabilă s-a dezvoltat rapid în întreaga lume în ultimul deceniu și este cea mai
competitivă soluţie din punct de vedere al costurilor în tot mai multe ţări, această tendinţă nu a fost observată
încă în Republica Moldova. În 2017, ponderea surselor regenerabile din consumul energetic final brut al
Republicii Moldova a fost de 27,8%.

Figura 1. Capacitatea instalată a energiei
regenerabile, după sursă (în martie 2018) [7]

Figura 2. Dinamica creșteriii capacităţii de
generare a energiei electrice din surse regenerabile
[7]

În sectorul energiei, cea mai utilizată tehnologie de energie regenerabilă este energia eoliană, cu o
capacitate instalată de 27 MW, urmată de centralele de cogenerare pe biogaz și aproape 4 MW în energia
fotovoltaică solară (Figura 1). De asemenea, Republica Moldova are o centrală hidroelectrică de 16 MW,
construită la sfârșitul anilor ‘70. Exploatarea surselor regenerabile exceptând energia hidroelectrică, s-a
dezvoltat lent începând cu anul 2012, dar creșterea a accelerat semnificativ în 2016 (Figura 2).
3. Creșterea substanțială a flexibilității în mișcarea către 100 % ser
Actualitatea temei, este subliniată de situaţia conjuncturală din prezent, dar şi de tendinţele de viitor cu
privire la evoluţia surselor regenerabile de energie. Este binecunoscut, că pe plan naţional, preocupările în
această direcţie sunt în concordanţă cu politicile la nivelul întregii Uniuni Europene.
În cadrul efectuării studiului de cercetare privind abordarea flexibilității sistemului energetic în
vederea integrării surselor regenerabile de energie, s-a ajuns la concluzia că: flexibilitatea este o calitate
globală a rețelelor interconectate, ce combină atât posibilitățile tehnice ale tuturor dispozitivelor conectate,
cât și capacitatea sistemului de a le coordona eficient.
Provocări legate de integrarea energiei electrice din surse regenerabile pe piață [8] constată că prețul
scăzut preconizat al energiei electrice nu oferă suficiente stimulente pentru ca piața energiei să investească în
capacitatea necesară pentru a echilibra ponderea tot mai mare a energiei din surse regenerabile intermitente
în rețea. Astfel, s-au semnalat probleme legate de obținerea de autorizații de conectare la rețea pentru
producătorii de energie din surse regenerabile, precum și o necesitate de îmbunătățire a flexibilității
sistemului energetic.
Piețele sunt instrumente puternice pentru găsirea de resurse cu costuri reduse, astfel încât să
întrunească necesitățile rețelei fizice, însă în general piața are tendința de a favoriza sursele tradiționale, mai
degrabă decât resursele alternative și flexibile, care au la bază cererea și oferta. Este timpul ca piețele să
evolueze.
Flexibilitatea reprezintă capacitatea rețelei de a ajusta generarea de energie electrică, de a reconfigura
sistemele de transmisie și de distribuție și de a ține seama de balanțele previzibile și imprevizibile dintre
ofertă și cerere.
Concluzia se rezumă la oportunitățile de a crea flexibilitate există peste tot: centrale noi și mai
flexibile pe gaz, depozitare la orice scară, stocare dispozitive electronice pentru reglarea producției de
energie solară și eoliană și o constelație de dispozitive interconectate gata să consume electricitate într-un
mod mai inteligent. Astfel, flexibilitatea este ingredientul cheie pentru gestionarea fiecăreia dintre aceste
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provocări, acordând piețelor de en-gros capacitatea de a se adapta la variații în moduri cât mai eficiente din
punct de vedere al costului și cât mai fiabile.
4. Rolul deosebit al consumatorului
Rolul cetățenilor și integrarea acestora în tranziția energetică este considerată în prezent esențială, atât
pentru înțelegerea, acceptarea și finanțarea tranzițiilor necesare, cât și pentru încurajarea participării active.
Acest lucru va necesita schimbări de comportament, de exemplu în modul în care energia este produsă și
consumată. Cetățenii UE, precum și cei din statele membre pot contribui în mod direct la reducerea emisiilor
de carbon în Uniune, de exemplu prin achiziționarea de case eficiente din punct de vedere energetic, prin
utilizarea de dispozitive eficiente din punct de vedere energetic, prin producerea de energie din surse
regenerabile și prin utilizarea unor moduri de transport sustenabile.
Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” [9] a fost primul care i-a plasat pe consumatori în
centrul tranziției energetice. Un exemplu concret este informarea consumatorilor: opțiunea de a schimba
furnizorul de energie electrică în termen de 24 de ore, cel târziu începând din 2026, accesul gratuit la cel
puțin un instrument de comparare a prețurilor la energie și facturi mai clare și mai ușor de utilizat.
Este necesară o schimbare fundamentală a rolului pe care îl au consumatorii pe piață. Trebuie să le
oferim acestora posibilitatea de a-și adapta consumul de energie pentru a profita de modificarea în timp real a
cererii și a ofertei [10]. Consumatorii trebuie să poată acționa în calitate de cumpărători și vânzători, iar
întreprinderile inovatoare trebuie să le ofere noi servicii pe baza unor norme de facturare și de publicitate mai
clare și comparabile, care să faciliteze schimbarea furnizorului. O importanță similară are accesul la
instrumente de comparare a prețurilor fiabile și relevante și creșterea puterii de negociere a consumatorilor
prin scheme colective (de exemplu, trecerea colectivă la un alt furnizor, cooperativele energetice) [11].
Consumatorii trebuie să aibă libertatea de a produce și de a consuma propria energie în condiții
echitabile pentru a economisi bani, a proteja mediul, precum și pentru a asigura securitatea aprovizionării. În
consecință, consumatorii în situații de vulnerabilitate sau sărăcie energetică și gospodăriile care nu sunt în
măsură să își modifice cererea sau să devină „prosumatori” (producători-consumatori) trebuie să beneficieze
de o protecție efectivă în cursul acestei tranziții; de asemenea, este necesar să li se ofere asistență specifică
pentru a-și îmbunătăți eficiența energetică [11].
5. Tranziția energetică – marea provocare a republicii moldova
Tranziția energetică înseamnă mult mai mult decât trecerea de la o sursă de energie la alta. Este
drumul către un sistem bazat pe folosirea limitată a resurselor, înaltă eficiență energetică și surse de energie
regenerabile. Dintr-o perspectivă europeană, această tranziție energetică reprezintă trecerea de la un sistem
dominat de energie epuizabilă (fosilă și de fisiune) la un sistem bazat pe fluxul energetic (regenerabil). Pe
lângă aspectele energiei pure, o astfel de tranziție este conectată direct cu alte aspecte sociale precum
prosperitatea economică, locuri de muncă și condiții de muncă, precum și calitatea vieții.
Preponderent pentru Republica Moldova, tranziția energetică se adresează diverselor disfuncții ale
societății noastre, în zonele urbane și rurale. Piața muncii, economia, sărăcia, inegalitatea socială, folosirea
resurselor naturale, calitatea aerului, hrana, stilul de viață și modelele de consum au toate legături directe sau
indirecte cu sistemul de energie. Astfel, provocările cheie ale tranziției energetice pentru Republica Moldova
se manifestă prin:
 Intensitatea energetică estimată semnificativ mai mare decât media pe UE.
 Nivel redus al surselor regenerabile în mixul energetic.
 Barierele în calea investițiilor în economia verde se datorează accesului scăzut la finanțare,
profitabilității scăzute a proiectelor verzi.
 Prevalența construcțiilor din perioada sovietică împiedică eficiența energetică.
 Tehnologiile eficiente din punct de vedere al resurselor lipsesc.
În consecință, tranziția energetică este condusă de necesitatea descreșterii vulnerabilității energetice a
orașelor și a locuitorilor. Aceasta cere o transformare fundamentală a societății noastre; de fapt, o nouă
civilizație. Abordarea problemelor energetice la toate nivelele va transforma constrângerile în mult mai
multe oportunități. Vor trebui găsite noi activități economice pentru a crea noi locuri muncă și reduce
sărăcia, de exemplu prin eficiență energetică și dezvoltarea producției locale de energie.
Concluzii
Tranziția către un sistem energetic durabil, inteligent și responsabil față de locuitori, bazat pe sursele
de energie regenerabile care să plaseze benefeciarii, inclusiv cetățenii, între actorii-cheie ai pieței energiei și
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care să ofere un preț suportabil pentru aceștia, precum și uniunea energetică sunt priorități strategice ale
Uniunii Europene.
Accelerarea tranziției către o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon reprezintă
atât o necesitate urgentă, cât și o șansă enormă pentru Republica Moldova. Aceasta este primordiala
provocare a timpurilor noastre. Eșecul ne-ar putea pune în pericol prosperitatea și bunăstarea. Succesul va
oferi oportunități economice fără precedent și noi căi spre prosperitate, bunăstare și creștere.
Mai important este faptul că tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă
din punct de vedere energetic și rezistentă la schimbările climatice, necesită un sistem mai descentralizat și
mai deschis, care să implice întreaga societate rezilientă.
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Rezumat: În lucrare este efectuată o analiză a situației privind stadiul actual de dezvoltare a cogenerării
energiei în Republica Moldova în comparație cu statele membre a Uniunii Europene. Este stabilit faptul că actele
normative de reglementare a sectorului energetic formează condiții favorabile pentru dezvoltarea cogenerării energiei.
Instrumentele de sprijin în vigoare se referă la facilitarea procedurilor administrative destinate operatorilor de
instalații de cogenerare.
Cuvinte cheie: politici energetice, eficiență energetică, promovarea cogenerării, sistem de alimentare
centralizată cu energie termică, scheme de sprijin

Introducere
Republica Moldova a aderat la Tratatul de instituire a Comunității Energetice în decembrie 2009 și a
devenind astfel Parte Contractantă în cadrul organizației [1]. În cadrul acordului, Republica Moldova și-a
asumat angajamentul transpunerii aquis-ului comunitar în domeniul energiei în legislația națională.
Aquis-ul Comunității Energetice include ariile energiei electrice, gazelor naturale, securitatea
alimentării cu energie, produse petroliere, infrastructură energetică, protecția mediului, energia regenerabilă,
eficiența energetică, concurența, statistica energetică și combaterea schimbărilor climatice. Calendarul de
armonizare a legislației naționale este stipulat în Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea
Europeană [2].
Aria de lucru referitoare la eficiența energetică vizează mai multe Directive și Regulamente ale
Uniunii Europene, inclusiv Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25
octombrie 2012 privind eficiența energetică și actele subsecvente de punere în aplicare a acesteia [3].
Directiva 2012/27/UE reprezintă documentul de referință pentru implementarea schemelor de sprijin în
vederea promovării de energie produsă în regim de cogenerare.
Importanța promovării cogenerării energiei în Republica Moldova
Cogenerarea energiei electrice și termice contribuie la obținerea economiilor de energie primară și
respectiv conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect se seră. În conformitate cu Directiva 2012/27/UE,
statele membre ale Uniunii Europene și Republica Moldova în calitate de Parte Contractantă la Comunitatea
Energetică, au obligația să adopte politici de încurajare a valorificării potențialului de cogenerare de înaltă
eficiență.

Figura 1. Ponderea energiei electrice produse în regim de cogenerare în țările UE și Moldova [4, 5]

Ponderea energiei electrice produse în regim de cogenerare în statele membre ale Uniunii Europene a
constituit în anul 2016 puțin peste 10% din toată energia electrică produsă. În Letonia gradul de cogenerare
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(ponderea energiei electrice produse în cogenerare) constituire aproape 50%, în Danemarca circa 40%, iar în
Finlanda, Malta, Olanda și Lituania peste 25% (figura 1).
În Republica Moldova gradul de cogenerare constituie peste 90%, însă trebuie de remarcat faptul că
energia electrică produsă local acoperă mai puțin de 20% din necesarul de consum al țării (figura 2).

Figura 2. Structura surselor de aprovizionare cu energie electrică în Republica Moldova [6]

Tehnologia de cogenerare exploatată în cadrul surselor de generare existente se bazează pe instalații de
turbine cu abur cu condensație și instalații de turbine cu abur cu contrapresiune, care au un raport dintre
energia electrică produsă către energia termică utilă consumată (W/Q) foarte scăzut (tabelul 1).
Tabelul 1. Cantitatea de energie electrică produsă și energie termică utilă livrată de centralele de cogenerare
[6]
Întreprinderea de termoficare

Energia termică livrată în rețea

Producția de energie
electrică, mil. kWh/an

Raportul W/Q
mii Gcal/an

mil. kWh/an

SA „Termoelectrica” mun.
Chișinău

619,3

1 635,8

1 902,4

0,33

SA „CET-Nord” mun. Bălți

48,4

192,9

224,3

0,22

În sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) Chișinău valoarea raportului W/Q
este puțin supraestimată din cauza considerării și a energiei termice produse de cazanele de apă fierbinte.
În situația în care Republica Moldova este puternic dependentă de sursele de energie electrică din
exterior, la proiectarea surselor noi și retehnologizarea celor existente devine un imperativ alegerea
tehnologiilor de cogenerare care posedă valoarea raportului W/Q cât mai mare. Utilizarea cogenerării bazată
pe utilizarea motorului cu ardere internă poate oferi valori ale raportului W/Q aproape de „1” și mai mare.
Exemplu de utilizare a tehnologiei de cogenerare bazate pe motorul cu ardere internă servește
întreprinderea de termoficare SA „CET-Nord” din mun. Bălți, unde în cadrul proiectului de modernizare a
SACET Bălți au fost instalate patru motoare termice pe bază de gaze naturale a producătorului austriac GE
Jenbacher (tabelul 2).
Tabelul 2. Specificații tehnice motor GE Jenbacher J 620 GS-J01 [7]
Unitate de
măsură

Valoare

Puterea electrică generată

kWe

3 352

Puterea termică totală

kWt

3 392

Eficiența electrică

%

43,5

Eficiența termică

%

44,0

Randament global

%

87,5

Raport W/Q

-

≈ 1,0

Caracteristică tehnică

Raportul W/Q aproape egal „1” este considerat în ipoteza că funcționarea instalației de cogenerare este
ghidată de sarcina termică a consumatorilor.
Instrumente de sprijin a energiei produse în regim de cogenerare
În partea ce ține de promovarea cogenerării de înaltă eficiență, stipulată în Directiva 2012/27/UE, în
Republica Moldova a fost adoptată Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
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cogenerării [8]. În conformitate cu dispozițiile legii, unul din obiectivele ei de bază constă în promovarea
producerii de energie termică în regim de cogenerare.
Politica de stat în sectorul termoenergetic se bazează pe promovarea eficienței energetice, a producerii
energiei termice din surse regenerabile și a producerii energiei termice prin cogenerare, inclusiv prin
procurarea prioritară a energiei termice produse de centralele electrice de termoficare și de centralele de
producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare de înaltă eficiență.
Cogenerare de înaltă eficiență - producția de energie în regim de cogenerare care asigură
economii de energie primară de cel puțin 10%, comparativ cu valorile de referință pentru
producerea separată de energie electrică și termică, iar în cazul unităților de microcogenerare și
de mică putere producția care asigură economii de energie primară comparativ cu producerea
separată.
Legea nr. 92/2014 prevede că Guvernul, asistat de organul central de specialitate al administrației
publice în domeniul energetic, stabilește mecanisme, scheme de sprijin și stimulente pentru îndeplinirea
obiectivelor politicii de stat privind promovarea cogenerării. În activitatea de reglementare a sectorului
termoenergetic, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aplică principiul procurării prioritare
a energiei termice produse de centralele de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare
de înaltă eficiență.
Conform dispozițiilor legii, furnizorii de energie termică achiziționează în mod obligatoriu energia
termică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, iar în cazul în care distribuția căldurii este
efectuată de către altă întreprindere termoenergetică, aceasta are obligația să acorde prioritate energiei
termice produse de centralele de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare de înaltă
eficiență.
Concomitent cu mecanismele de suport acordate pentru energia termică produsă în regim de
cogenerare, cadrul normativ național prevede și scheme de sprijin pentru energia electrică produse în
cogenerare. Actul normativ de bază care reglementează domeniul energiei electrice este Legea nr. 107 din
27.05.2016 cu privire la energia electrică [9].
În conformitate cu această lege, unul din obiectivele de reglementare a ei constă în promovarea
utilizării tehnologiilor moderne, inteligente și ecologice, a producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie și a producerii energiei electrice și termice în regim de cogenerare de înaltă
eficiență. În activitatea de reglementare a domeniului dat, Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică aplică principiul procurării obligatorii a energiei electrice produse de centralele electrice de
termoficare urbane, precum și principiul dispecerizării prioritare a centralelor electrice de termoficare
urbane.
Centrală electrică de termoficare urbană - centrală electrică de termoficare sau centrală
electrică de cogenerare de înaltă eficiență, care livrează energie termică în sistemul de
alimentare centralizată cu energie termică.
Operatorul sistemului de transport și operatorii sistemelor de distribuție, la dispecerizare trebuie să
acorde prioritate energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane.
De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 107/2016, operatorii de sistem sunt obligați să acorde
acces la rețelele electrice de transport și de distribuție tuturor utilizatorilor de sistem, existenți sau
potențiali, în mod transparent, obiectiv și fără discriminare, ținând cont de prioritatea dispecerizării
centralelor electrice de termoficare urbane.
În ceea ce privește procurarea energiei electrice, actul legislativ prevede că furnizorul central de
energie electrică achiziționează pe piață energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare
urbane și revinde energia electrică respectivă furnizorilor la prețuri reglementate aprobate de Agenția
Națională pentru Reglementare în Energetică.
Prevederea care vizează dispecerizare prioritară a energiei electrice produse în regim de congenere
este stipulată și în Regulile pieței energiei electrice aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 212 din 09.10.2015.
Potrivit actului normativ secundar, este menționat că dirijarea operativ-tehnologică a fluxurilor de
energie electrică de la centralele electrice dispecerizabile se efectuează de către operatorul rețelei de transport
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și de sistem luându-se în considerare tehnologia de producere a energiei electrice și acordându-se prioritate
energiei electrice produsă de centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare.
În baza analizei cadrului normativ aferent reglementării domeniului cogenerării, rezultă că
instrumentele de sprijin se referă atât la promovarea energiei electrice, cât și pentru energie termică (figura
3).

Figura 3. Instrumente de sprijin a energiei electrice și termice produse în regim de cogenerare

Instrumentele de suport în vigoare în Republica Moldova se referă la facilitarea procedurilor
administrative acordate producătorilor de energie în regim de cogenerare și nu cuprinde scheme de sprijin de
tip bonus financiar după modelul „certificatelor albe”.
Concluzii
Promovarea cogenerării energiei electrice și termice este de mare actualitate pentru Republica
Moldova în condițiile în care peste 80% din energie electrică este achiziționată din exterior. Cadrul politic și
de reglementare existent în domeniul energetic formează condiții favorabile pentru promovarea utilizării
tehnologiilor de cogenerare a energiei în Republica Moldova.
Edificarea capacităților noi de generare a energiei electrice sau retehnologizarea celor existente trebuie
să se bazeze pe tehnologii moderne, care asigură un raport W/Q mai aproape de „1” și mai mare, cum ar fi de
exemplu motoarele cu ardere internă instalate în cadrul SACET Bălți. În contextul promovării centralelor
electrice noi, o atenție sporită urmează a fi acordată tipului de combustibil care urmează a fi utilizat, în
vederea minimizării dependenței energetice față de furnizorii externi.
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ANALIZA SENSIBILITĂȚII COTEI OPTIME DE COGENERARE ÎN ACOPERIREA
UNEI CURBE DE SARCINĂ TERMICĂ A CONSUMATORULUI REZIDENȚIAL

Constantin BOROSAN
Universitatea Tehnică a Moldova
Rezumat: În lucrare este evaluată cota optimă de cogenerare pentru acoperirea unei curbe de sarcină termică a
consumatorului de tip rezidențial în condițiile Republicii Moldova. La baza determinării cotei optime de cogenerare este
selectat criteriul economic cheltuieli totale actualizate minime. Pentru consumatorii cu regimul de consum considerat a fost
dezvoltat modelul de calcul și determinate valorile cheltuielilor totale. S-au efectuat calcule pentru două scenarii
demonstrează atractivitatea cogenerării numai până la un anumit nivel, care este influențat de diverși factori variabili
externi.
Cuvinte cheie: cogenerare de înaltă eficiență, consumator rezidențial, curba de sarcină termică, cota optimă de
cogenerare, analiza sensibilității

Introducere
Arderea combustibililor fosili generează emisii de gaze cu efect de seră care stau la baza fenomenului
încălzirii globale. Statele membre ale Uniunii Europene, și Republica Moldova în calitate de parte
contractantă la Tratatul Comunității Energetice, au obligația să promoveze eficiența energetică ca măsură de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și combaterea schimbărilor climatice.
Cogenerarea energiei electrice și termice reprezintă o modalitate eficientă de utilizare a resurselor
energetice primare și de micșorare a impactului negativ asupra mediului. În cazul Republicii Moldova
utilizarea cogenerării pentru producerea energiei contribuie la reducerea dependenței energetice față de
furnizorii externi și mărește gradul de securitate energetică a țării. În această lucrare este analizată influența
factorilor variabili externi asupra atractivității economice a cogenerării și identificarea cotei optime de
cogenerare pentru diferite regimuri de consum caracteristice consumatorilor de tip rezidențial.
Actualitatea promovării cogenerării energiei electrice și termice
În mod generalizat, în activitatea cotidiană consumatorii rezidențiali au nevoie de trei forme de energie
pentru satisfacerea necesităților sale: energie electrică pentru aparate electrice; energie termică pentru gătit și
încălzire; carburanți pentru transport.
În structura consumului de energie în sectorul rezidențial, ponderea cea mai mare în revine
consumului de energie termică 94%, fiind urmat de consumul de energie electrică 4% și carburanți 2%
(figura 1).

Figura 1. Structura consumului mediu de resurse energetice și energie într-o gospodărie [1]
Tehnologiile moderne de producere separată a energiei termice sunt ușor accesibile din punct de
vedere al costurilor investiționale și au atins deja un nivel înalt de maturitate pe piață. Costurile specifice de
capital pentru achiziționarea cazanelor de apă fierbinte pe bază de gaze naturale variază în limitele 10÷50
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€/kW. Cazanele moderne care funcționează pe bază de combustibil gazos sau lichid pot asigura funcționarea
la un randament de 85÷95%.
În conformitate cu Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie
2012 privind eficiența energetică, în statele membre și în țările părți contractante a Comunității Energetice
este indicată promovarea tehnologiilor de cogenerare de înaltă eficiență [2]. Se consideră cogenerare de
înaltă eficiență producția de energie prin instalații de microcogenerare (˂ 50 kW e) și unități de cogenerare de
putere mică (˂ 1 MWe), care rezultă în economii de energie primară comparativ cu valorile de referință
pentru producerea separată de energie electrică și termică (figura 2).
Producere combinată

Producere separată

Figura 2. Diagrama Sankey pentru producerea separată și combinată a energiei electrice și termice [3]

Spre deosebire de tehnologiile de producere separată a căldurii, investiția specifică pentru achiziția și
punerea în funcțiune a instalațiilor de cogenerare este mai mare comparativ cu instalațiile de cazane și poate
avea valori cuprinse între 500÷1500 €/kW în cazul tehnologiei bazată pe motorul cu ardere internă.
Randamentul global al instalațiilor de cogenerare moderne variază între 85÷90%.
O caracteristică importantă a tehnologiei de cogenerare este raportul dintre energia electrică produsă
către energia termică utilă consumată (W/Q). Valoarea raportului W/Q egală cu „1” are semnificația că la
fiecare unitate de energie termică consumată este produsă o unitate de energie electrică. Cogenerarea bazată
pe motorul cu ardere internă, în baza turbinei cu gaze și a ciclului combinat gaze-abur poate să asigure acest
raport W/Q în jur de „1” sau mai mare. În situația Republicii Moldova, unde energia electrică produsă de
centralele electrice proprii constituie doar aproximativ 20% din consum, restul fiind achiziționat din afară,
trebuie să fie promovate tehnologiile de cogenerare a căror raport W/Q este mai aproape de valoarea „1” și
mai mare.
Tabelul 1. Caracteristici tehnice ale diferitor tehnologii de cogenerare a energiei [4]
Tehnologii de cogenerare
Caracteristici Motor cu ardere

Turbină cu gaze

Microturbină
(cu gaze)

Pile de combustie

Turbină cu abur

10 kW÷10
MW

1 MW÷300
MW

30 kW÷330 kW

5 kW÷2,8 MW

100 kW÷250 MW

Randament
electric

30÷42%

24÷36%

25÷29%

38÷42%

5÷7%

Randament
global

77÷83%

65÷71%

64÷72%

62÷75%

80%

Raport W/Q

0,6÷1,2

0,6÷1,0

0,5÷0,8

1,3÷1,6

0,07÷0,10

internă

Diapazon
putere

Ușor de observat că tehnologia bazată pe motorul cu ardere internă reprezintă varianta optimă în cazul
sistemelor de generare distribuită, având valoarea cea mai mare a randamentului și a raportului W/Q.
Cota optimă de cogenerare în sectorul rezidențial
În procesul de proiectare a surselor de generare și alimentare cu energie termică se impune analiza
tehnico-economică a cel puțin două variante de proiect.
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În localitățile urbane, de obicei, în calitate de surse de generare a energiei termice sunt proiectate
instalații de cogenerare. În acest caz, funcționarea centralelor electrice cu termoficare este ghidată de curba
de sarcină termică a consumatorilor rezidențiali.
Pentru acoperirea sarcinilor de vârf, de obicei se utilizează cazane de apă fierbinte, care sunt puse în
funcțiune în orele de vârf. În sistemele de alimentare centralizată cu energie termică moderne, pentru
acoperirea sarcinii termice în orele de vârf se utilizează energia termică stocată în rezervoare de apă fierbinte
(figura 3).
Cazane de vârf

Rezervoare de stocare

Instalația de cogenerare

Instalația de cogenerare

a)
b)
Figura 3.Opțiuni de acoperirea a vârfurilor unei curbe de sarcină: cu cazane (a)
și boilere de stocare (b)
Dimensionarea puterii instalației de cogenerare, de obicei, se efectuează având la bază funcționarea
instalației la o sarcină termică aproximativ constantă pe o durată cât mai mare de timp pe parcursul anului. O
abordare obiectivă de identificare a cotei optime de cogenerare în acoperirea unei curbe de sarcină rezultă din
evaluarea tehnico-economică a variantelor de proiect, prin substituirea treptată a factorilor variabili externi
aflați în relație cu regimul de consum. Criteriul de identificare a cotei optime de cogenerare este cheltuieli totale
actualizate minime (CTA → minimum). La calcularea componentei CTA aferentă funcționării instalației de
cogenerare trebuie de luat în considerare și venitul obținut de la comercializarea energiei electrice produse.
Regimul de consum al consumatorului rezidențial este determinat de cuba de sarcină zilnică și de cea anuală,
care este caracterizată prin sarcina termică minimă (qmin), maximă și medie. Sarcina medie poate fi exprimată
prin durata de utilizare a puterii maxime (TM).
În lucrare sunt analizate șapte regimuri de consum cărora le corespund anumite valori TM și qmin.
Calculele sunt efectuate pentru două scenarii: care conduc către un rezultat conservativ și respectiv optimist.
Tabelul 2. Factorii variabili externi care influențează asupra cotei optime de cogenerare [5]
Parametru variabil

Unitate
de
măsură

Factori variabili externi
Scenariu

Conservativ
Optimist
$/mie Conservativ
Cost inițial gaze naturale
m3
Optimist
Conservativ
Rată creștere a cost gaze %/an
Optimist
Conservativ
Rată creștere cheltuieli
%/an
O&M
Optimist
Conservativ
Cost energie electrică
c€/kWh
vândută
Optimist
Conservativ
Rată creștere cost
%/an
electricitate
Optimist
Conservativ
Cotă optimă de
%
cogenerare
Optimist

Sarcina termică minimă

%

TM = 800 TM = 1000 TM = 1200 TM = 1400 TM = 1600 TM = 1800 TM = 2000
0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
4,1
9,0

0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
5,3
11,2

0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
6,4
13,5

0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
7,7
15,8

0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
8,9
18,2

0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
10,3
20,7

0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
11,7
23,2

TM =
2600
0
7
300
275
5
3
5
3
7,0
7,5
3
5
16,2
31,2

Cheltuielile de operare și mentenanță (O&M) includ costul serviciilor de întreținere (materiale
consumabile, piese de schimb, servicii de reparație etc.) și nu cuprind costul combustibilului, care este calculat ca
componentă separată. Durata perioadei de studiu pentru care este efectuată modelarea constituie 10 ani, rata
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de actualizare a fluxurilor de numerar este de 10%/an. Durata de utilizare a puterii electrice maxime este
ghidată de durata de utilizare a sarcinii termice maxime. Valoarea investiției specifice fost considerată pentru
instalația de cogenerare egală cu 1000 €/kW, iar pentru centrala termică de 20 €/kW. Cota cheltuielilor de
operare și mentenanță a fost considerată 3%/an din investiție pentru cazane și de 4%/an din investiție pentru
instalația de cogenerare. În baza calculelor a rezultat că cota optimă de cogenerare este mai mare în scenariile
de calcul în care sarcina termică minimă are o valoare mai înaltă (qmin = 7%). Având în vedere incertitudinea
cu privire la evoluția unor parametri variabili în timp, rezultatele căutării cotei optime de cogenerare este
prezentat sub forma unui interval de valori (figura 4).

Figura 4. Cota optimă de cogenerare pentru diferite valori a duratei de utilizare

a puterii termice maxime
Cota optimă de cogenerare în acoperirea unei curbe de sarcină a unui consumator de tip rezidențial,
variază de la circa 7% până la aproximativ 22%. În scenariul de calcul cu durata de utilizare a puterii termice
maxime egală cu 800 h/an, cota optimă de cogenerare (valoarea medie), este la nivelul sarcinii termice
minime. Majorarea duratei de utilizare a puterii termice maxime conduce către creșterea cotei optime de
cogenerare.
Concluzii
Consumatorii de energie termică de tip rezidențial se caracterizează prin valori reduse a duratei de
utilizare a sarcinii termice maxime. În contextul politicilor de combatere a schimbărilor climatice,
promovarea cogenerării ca măsură de eficiență energetică reprezintă o prioritate a autorităților statului. În
condițiile Republicii Moldova merită să fie promovate tehnologiile de cogenerare a căror raport W/Q este
aproape de „1” sau mai mare. Fundamentarea cotei optime a cogenerării în acoperirea sarcinii termice
maxime urmează a fi realizată în baza criteriului economic CTA → minimum. La calculul CTA aferent
instalației de cogenerare urmează a fi deduse veniturile obținute de la comercializarea energiei electrice
produse.
Cota optimă de cogenerare depinde de mai mulți factori variabili externi, inclusiv: sarcina termică
minimă, costul combustibilului, ratele de creștere a cheltuielilor anuale, durata de utilizare a puterii termice
maxime și prețul de achiziție a energiei electrice. Prețul de achiziție a energiei electrice produse de instalația
de cogenerare are o influență puternică asupra cotei optime de cogenerare.
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REȚELE DE APĂ RĂCITĂ
Alexandru COBUȘCEAN
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În articol este prezentată motivația aparenței rețelelor de apă răcită, compoziția și avantajele lor în
ce prevede climatizarea. Tot aici este descrisă structura acestor rețele și modul în care ele funcționează. Sunt descrise
diferite modalitățile de obținere a apei reci, cea mai desfășurat expusă fiind, cea cu ajutorul instalațiilor frigorifice cu
absorbție, care poate funcționa pe bază de energie termică reziduală de la centrale termice. În lucrare sunt descrise
numeroasele avantaje a acesteia, dar și câteva probleme cu care putem să ne întâlnim în exploatare. De asemenea în
lucrare am descris avantajele rețelelor centralizate în comparație cu sistemele de climatizare locală, și am adus
exemplu de un sistem de acest tip deja funcțional, care se află pe teritoriul Franței.
Cuvinte cheie: rețele de apă răcită, climatizare, eficiența energetică, instalații frigorifice cu absorbție,sistem de
răcire centralizat.

Ca urmare a creșterii continue a spațiilor climatizate, existente sau nou construite, deci și a numărului
mare de echipamente de climatizare acționate in general cu ajutorul energiei electrice, este necesar de a
dezvolta un nou sistem, mai avantajos, care va alimenta centralizat cu frig majoritatea locuințelor,
întreprinderilor și instituțiilor publice.
Reţele de apă răcită folosite în prezent de multe țări atât în Europa cât și în America și Asia pot cu
exactitate să ne permită înlocuirea sistemelor de climatizare locale, care în multe cazuri determină un
consum ridicat de energie electrică și au un impact considerabil asupra mediului, deoarece în funcționarea
unora sunt utilizați agenți frigorifici ce au o acțiune nocivă asupra mediului înconjurător, îndeosebi asupra
stratului de ozon.
Adică scopul principal a acestor rețele este climatizarea, sau alt fel spus urmărirea şi menţinerea
constantă a 3 factori: temperatura, umiditatea şi calitatea aerului interior . Aceste sisteme sunt binevenite și
foarte eficiente în situația când sunt multe camere individuale ce necesită controlul separat a climatizării, ca
exemple pot servi hotelele, clădirile de birouri, spațiile industriale si comerciale etc.[`R1]
Dar necesitatea acestor sisteme nu se oprește doar la climatizare, ele pot fi folosite de multe
întreprinderi în procese tehnologice și pentru răcirea diferitor echipamente și instalații care în proces de lucru
emană multă căldură și pentru ca să mențină bunul regim de funcționare aceste utilaje trebuie să fie răcite, ca
exemple pot servi întreprinderile cum ar fi: cele de injecție de masă plastică, turnătoriile, tipografiile, fabrici
de băuturi și cele de tăiere cu încălzire LASER, din aceste considerente aceste rețele au o utilitate publică
foarte mare.[R2]
Răcirea prin așa mod nu este foarte diferită de aerul condiționat tipic rezidențial în care apa este
pompată de la răcitorul de lichid la unitatea de tratare a aerului pentru al răci. Indiferent de cine o oferă, apa
răcită (între 4 ° și 7 ° C (39-44 ° F)) este pompată printr-un dispozitiv de tratare a aerului, care captează
căldura din interior, apoi dispersează aerul rece în zona care trebuie să fie climatizată. [R2]
Avantajele rețelelor cu apă răcită în comparație cu sistemele de climatizare locală.
 Economia de scară. O utilitate poate opera un sistem mare mult mai econom decât un client
poate gestiona un sistem separat într-o singură clădire.
 Asigurare. Sistemul utilitar are, de asemenea, capacități de rezervă pentru a proteja împotriva
întreruperilor bruște. Costul unei astfel de "asigurări" este, de asemenea, semnificativ mai
mic decât ceea ce ar fi pentru o structură individuală.
 Reducerea consumului energie de acționare și reducerea impactului negativ asupra mediului.
 Sporirea factorului estetic a infrastructurii orașelor, deoarece sistemele de climatizare locale
sunt frecvent întâlnite și contribuie major la degradare fațadelor clădirilor.
Sistemul de răcire centralizat.
Acestea sunt utilizate încă de la sfârșitul anilor 1800 când s-a realizat distribuirea unui debit de aer
răcit în interiorul clădirilor utilizându-se un sistem de conducte subterane. [R1]
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În 1960 a fost instalată în USA prima instalație centralizată intr-o zona comercială. În Europa astfel de
instalații apar in ultimii 50 de ani, astfel în Franța climatizarea complexului de birouri La Defence se
realizează cu acest sistem, care apoi a fost dezvoltat si in alte țări din Europa si in special in cele nordice:
Danemarca, Suedia, Norvegia. [R1]
Un sistem de răcire centralizata cuprinde 3 componente principale:
- Instalația frigorifică centrală, reprezentată de răcitorul de lichid;
- Rețeaua de distribuție reprezentată de sistemul de conducte;
- Unitățile terminale, reprezentate de ventiloconvectoare.
Funcționarea acestor sisteme centralizate.
Apa rece ce circulă prin rețele, poate fi refrigerată prin mai multe metode:
Prima, prin utilizarea turnului de răcire, un dispozitiv de schimb de căldură utilizat pentru a transfera
căldură reziduală în atmosferă. Măsura în care turnul de răcire scade temperatura depinde de temperatura
exterioară, de umiditatea relativă și de presiunea atmosferică, o eficiență mai mare în acest caz poate fi
obținută pe timp de noapte.
Temperatura apei din circuit va fi coborâtă până la valori între 4 ° și 7 ° C și apoi pompată mai departe
la dispozitivul de tratare a aerului, apoi ciclul este repetat. Echipamentul necesar include răcitoare, turnuri de
răcire, pompe și echipamente de comandă electrică.
Dar modalitatea expusă mai sus nu este atât de eficientă deoarece nu poate deservi un număr mare de
clienți și de aceea în prezent tot mai mult se vorbește despre instalațiile frigorifice acționate electric
(instalație frigorifică cu comprimare mecanică) sau acționate cu energie termică (instalație frigorifică cu
absorbție). [R2]
A doua este mai eficientă, deoarece disponibilitatea apei calde de la CTE in sezonul cald, când se
prepară doar apă caldă menajeră, poate conduce la alimentarea în condiții foarte economice a unor instalații
frigorifice de acest fel, ce vor producă centralizat apa rece pentru climatizare.[R1]
Producerea apei reci cu ajutorul instalațiilor frigorifice cu absorbție, avantajele lor.
Cele mai uzuale sisteme cu absorbție sunt dezvoltate pentru 2 fluide de lucru:
− Instalație cu absorbție în soluție apa-amoniac;
− Instalație cu absorbție în soluție LiBr-apă;
A doua fiind mai rentabilă în ce prevede climatizarea, deoarece temperaturile în comparație cu prima
sun mai ridicate și mai optimale.
Primele instalații cu absorbție utilizate au fost cele cu soluție hidroamoniacala (NH3-H2O) începând cu
1810. Având un cost ridicat și dimensiuni mai mari în comparație cu instalația cu compresie mecanică de
vapori au fost utilizate mai puțin, în special în aplicații industriale. Din 1945 au fost introduse instalațiile cu
BrLi-H2O pentru climatizarea aerului, astăzi ele ocupând 5% din producția de frig necesara în SUA si 50% în
Japonia, Korea si China. Sistemele frigorifice cu absorbție devin rentabile față de cele cu compresie
mecanica când energia de acționare este obținuta din recuperări energetice sau din surse regenerabile.[R1]
Când energia termica necesara acționarii instalației provine din recuperări energetice, instalația devine
deosebit de rentabilă deoarece energia primara poate avea un pret foarte redus. Se obțin astfel, numeroase
avantaje:
− se utilizează in sezonul cald căldura produsă de centrala termoelectrică CTE, care oricum
funcționează pentru a produce in mod special energie electrică, reducând cedarea de căldură în
mediul ambiant care însoțește funcționarea sistemului;
− se reduce consumul de energie electrică (pentru climatizarea locuințelor) și a sistemul
energetic național;
− se ridica eficiența frigorifică a sistemului global de climatizare, energia termică consumată
pentru acționare fiind mai ieftina decât cea electrică;
− prin utilizarea spațiilor disponibile din punctele termice modernizate și a rețelei primare
existente costurile de exploatare sunt reduse;
− se poate utiliza același sistem de contorizare a energiei livrate consumatorilor;
− se reduc costurile pentru investiție, întreținere si servicii aferente consumatorilor;
− necesită un personal redus pentru întreținerea instalației centrale în comparație cu sistemele de
climatizare locale care solicitau echipe multiple de oameni.
− se reduce factura energetică aferentă climatizării;
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−

se reduce poluarea termică a mediului înconjurător, atât prin reducerea consumului total de
energie pentru acționarea sistemului de climatizare (deci a emisiilor de CO2 la producerea
acestei energii) cât și prin neutilizarea fluidelor cu efect de sera (freoni), deoarece instalațiile
cu absorbție care prepara apa rece nu conțin fluide care distrug stratul de ozon sau care
contribuie la încălzirea atmosferei;
− nivelul de zgomot este aproape inexistent fiind eliminate si vibrațiile transmise prin
intermediul părților componente;
− durata de viață este mult mai mare (între 25...30 de ani) decât a unui sistem bazat pe un
compresor (maxim 10 ani);
− se ameliorează arhitectonica clădirilor prin eliberarea fațadelor de unitățile exterioare ale
instalațiilor de climatizare locală; [R1]
Însă această modalitate are și dezavantajele sale. Dezavantajele sistemelor de producere a apei reci cu
instalații frigorifice cu absorbție sunt:
− în sezonul cald temperatura agentului termic furnizat de centrala termoelectrică punctului
termic este scăzut necesarului preparării apei calde menajer; aceasta nu este suficienta pentru
funcționarea continua a instalației frigorifice cu absorbție. Ca urmare trebuie ridicată
temperatură apei calde livrate încât să se asigure nivelul termic corespunzător funcționării
instalației frigorifice cu absorbție asociate;
− debitul de apă de răcire necesar instalațiilor frigorifice cu absorbție este mai mare decât cel
pentru instalațiile cu compresie mecanică de vapori; impunând sisteme de evacuare a căldurii
(turn de răcire) mai mari. [R1]
Alte modalități de obținere a apei reci pot fi : apele subterane, pompele de căldură, stocarea de gheață,
răcirea naturală.
Rețelele de apă rece în lume.
Un exemplu foarte bun poate fi Franța,aici în anul 2002 a fost pusă în funcțiune o instalație frigorifică
cu o putere de 52 MW. Centrala frigorifica este realizată subteran la o adâncime de 30m, sub PLACE du
CANADA.
Instalația este de tip cu compresie mecanică cu turbocompresoare funcționând cu agent frigorific
r134a și realizând răcirea unui debit de apa de 5600 m3 /h in 2 trepte: de la 10/6°C și ulterior de la 6/2°C.
Condensatoarele sunt răcite cu apa cu temperatura 27/32°C, evacuând căldura in râul Sena.[R1]
O dată cu răspândirea acestor rețele, se pune problema monitorizării, și acum tot mai mult se vorbește
despre implementarea unui sistem inteligent, care se va ocupa cu monitorizarea și reglarea automată a
parametrilor, acest proces se va simplifica dacă aceste rețele vor fi legate de rețelele termice și electrice,
deoarece se reduc costurile și deoarece doar așa vom putea vorbi despre un sistem comun, ușor de verificat și
sigur.
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РЕЖИМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ НА ОСНОВЕ
ФРТ С КРУГОВЫМ ВРАЩЕНИЕМ ФАЗЫ, ВЫПОЛНЕННОГО ПО СХЕМЕ
ТРЕУГОЛЬНИКА
Ирина ГОЛУБ
Institutul de Energetică, MECC
Аннотация: Работа посвящена исследованию характеристик преобразователя частоты на основе
фазорегулирующего трансформатора (ФРТ) с круговым вращением фазы, управляемого средствами силовой
электроники, с точки зрения совместимости предлагаемого технического решения с требованиями,
предъявляемыми к преобразовательным устройствам подобного назначения. Результаты исследований будут
способствовать определению, целесообразности и технической эффективности применения новых видов
преобразователей для объединения, асинхронно работающих энергосистем.
Ключевые слова: фазоповоротный трансформатор, силовая электроника, регулирование мощности,
преобразование частоты.

Введение. Наметившийся в последнее время интерес к разработке частотно регулируемых
электрических связей [1,2,3,4,5] стимулирует также и появление новых технических решений,
обеспечивающих реализацию соответствующих управляющих воздействий. Традиционно, при
рассмотрении подобного рода задач, в качестве основных средств управления применяются
поворотные трансформаторы типа VFT (Variable Frequency Transformers), а также преобразователи
типа HVDC (High Voltage Direct Current) . Каждое из указанных устройств имеет свои достоинства и
недостатки.
Основное достоинство поворотного трансформатора VFT состоит в том, что при любой
заданной частоте рабочее напряжение на его выходных клеммах всегда сохраняет синусоидальную
форму.
Недостатками этого устройства являются:
− -вынужденное применения трущихся токосъемных контактов, что приводит к
снижению надежности функционирования установки;
− -дополнительное (помимо собственных электрических потерь) расходование энергии на
управление связанное с необходимостью поддержания задаваемого уровня
передаваемой мощности за счет создания соответствующего вращающего момента
сервомотора;
− -наличие
механической
инерционности
ротора,
ведущее
к
появлению
электромеханических переходных процессов;
− -наличие воздушного зазора между обмотками статора и ротора, что сопровождается
существенным повышением тока холостого хода устройства до величины соизмеримой
с током нагрузки.
Следует также отметить, что использование VFT сопровождается значительным увеличением
продольного индуктивного сопротивления соответствующего тракта электропередачи и
необходимостью применения дополнительных компенсирующих устройств.
Основным достоинством преобразователя типа HVDC является его универсальность и
быстродействие. При этом наиболее существенный недостаток данного технического решения
состоит в том, что оно основывается на принципе двойного преобразования энергии (выпрямление и
инвертирование) как на передающей, так и на приемной стороне. При этом имеют место
существенные искажения синусоидальной формы рабочих напряжений и токов, требующих
применения специальных гармонических фильтров.
Разработка альтернативных, относительно VFT и HVDC, технических средств преобразования
частоты для электрических систем позволит повысить степень управляемости транспортных и
распределительных сетей, что является характерной тенденцией современного этапа развития
электроэнергетики. В данной работе предложен вариант устройства, которое может быть принято в
качестве рабочей модели для реализации принципа прямого преобразования частоты[6,7,8], не
связанного с двойным преобразованием энергии и не имеющего недостатков, свойственных VFT
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1.Принципиальная схема и закон управления одноканальным преобразователем Схема
одноканального преобразователя приведена на pис.1. Основным элементом преобразователя,
определяющим его отличие от других технических решений, является фазорегулирующий
трансформатор  Cs  , образованный соединенными в треугольник нерегулируемыми обмотками

W  и примыкающими к вершинам этого треугольника регулируемыми обмотками W  .
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Рис.1 Схема одноканального преобразователя частоты
При этом каждая присоединенная к конкретной вершине треугольника регулируемая обмотка
принадлежит фазе соответствующей нерегулируемой обмотки, которая противолежит данной
вершине. Все регулируемые обмотки выполнены по схеме, представленной на pис.2.
Каждая регулируемая обмотка разделена на две секции, имеющие промежуточные ответвления
которые, также как и концевые выводы секций этих обмоток, присоединены к силовым электронным
коммутаторам. Собственно коммутаторы условно изображены в виде квадратов, пронумерованных
цифрами от 1 до 10. Дробные арифметические соотношения характеризуют принцип
секционирования регулируемых обмоток, обеспечивающий при данных условиях 12 дискретных
значений снимаемого с них напряжения (как условно положительного, так и противоположного ему
знака при реверсировании). Совокупность, представляемая фазорегулирующим трансформатором и
силовыми электронными коммутаторами регулируемых обмоток, образует блок тонкого
регулирования преобразовательного устройства и предусматривает возможность регулирования
фазового сдвига выходного напряжения относительно приложенного в диапазоне 30 .
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Рис.2 Обмотка управления преобразователя
секционированная под 24 позиции переключения

150

Рис.3 Сектора грубого регулирования
устройства.

Полная окружность регулирования, как показано на pис.3, может быть разделена на 6
отдельных секторов, по 60 каждый, в рамках которых осуществляется процедура тонкого
регулирования, обеспечиваемая секционированными обмотками управления pис.2. Переключение
секторов обеспечивается с помощью силовых полупроводниковых коммутаторов SS , которые,
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совместно с силовым трансформатором Ts , образуют блок грубого регулирования. Вторичная
обмотка трансформатора Ts выполнена по схеме правильного шестиугольника, вершины которого
являются опорными точками соответствующих секторов. Первичная обмотка силового
трансформатора Ts подключена к питающей сети. К выходным клеммам фазорегулирующего
трансформатора Cs подключена нагрузка.
При симметричном (одновременном) переключении обмоток управления степень дискретности
одной ступени составляет - 2.5 . Таким образом, каждый сектор грубого регулирования содержит 24,
а вся окружность содержит 150 фиксированных позиций значений угла фазового сдвига. Стратегию
управления для данных условий отражает диаграмма переключения, представленная на pис.4.
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Рис.4 Стратегия управления преобразователем при симметричном переключении с
дискретностью ступени 2.5
2 Режимы работы одноканального преобразователя частоты. На основе структурноиммитационной модели по схеме рис.1 были проведены расчетные эксперименты для следующих
ситуаций:
− работа преобразователя на активную нагрузку ;
− работа преобразователя на приемную систему;
− работа преобразователя на приемную систему через ЛЭП 15 ;
− работа преобразователя на приемную систему через ЛЭП 15 и реактор;
Режимные параметры преобразователя частоты анализировались при разнице частот 10 Гц, 5
Гц и 1 Гц. Результаты всех расчетных экспериментов приведены в табл.1.
Таблица № 1.
Характеристики работы преобразователя при различных частотах скольжения.
Режим работы
На активную нагрузку

На систему

На систему через ЛЭП
На систему через ЛЭП
реактор

15

15

и

Частоты, Гц

Ps ,%

Pr ,%

60/50
60/55
60/59
60/50
60/55
60/59
60/50
60/55
60/59
60/50
60/55
60/59

0.33
0.47
0.49
7.1
14.64
23.97
1.54
2.91
3.27
0.7
1.77
2.22

0.98
0.99
1.37
25.75
31.25
25.46
5.55
3.93
3.92
3.51
2.49
2.82

THD  I s  ,% THD I ,%
 r
0.67
0.51
0.25
92.56
18.82
14.72
27.84
9.23
7.18
8.92
2.72
1.85

2.39
2.54
1.54
40
13.2
14.99
9.81
11.35
7.9
3.29
5.25
3.15

На рис. 5.а,б для сравнения приведены осциллограммы мощностей и токов, а также
характеристики 24-позиционного преобразования для варианта передачи 60/50 Гц, включении
устройства на систему и увеличении магнитной индукции в стержне.

96

Pr  19.89%

Рис. 5.а Активная и реактивная мощность на передающей Ps и приемной Pr системах при
преобразовании 60/50 и работе на приемную систему.

THD  I s   6.14%

THD  I r   6.97%

Рис. 5.б. Осциллограммы токов на передающей I s и приемной I r системах при
преобразовании 60/50 и работе на приемную систему.
Заключение. В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
Предложен схемный вариант одноканального преобразователя частоты на базе фазоповоротного
трансформатора с круговым вращением фазы выходного напряжения. Разработана обмотка
управления и стратегия регулирования, обеспечивающая 24 позиции переключения в каждом 60 -ом
секторе грубого регулирования с дискретностью 2.5 . Построена структурно-иммитационная модель
одноканального конвертора с 24-мя позициями переключения, на основе которого проведены
расчетные эксперименты. Результаты проиллюстрировали реализуемость идеи построения
преобразователя частоты на основе статического трансформатора с круговым вращением фазы. Была
проведена оценка качества преобразования при различных частотах скольжения между передающей
и приемной системами при различных условиях подключения устройства.
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УЛУЧШЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТЕЙ 6-35 кВ ПОСРЕДСТВОМ ВЫБОРА
СПОСОБА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
Борис ЖИНГАН
Технический Университет Молдовы

Rezumat: Режим изолированной нейтрали достаточно широко применяется в России, странах СНГ и в
Молдове. При этом способе заземления нейтральная точка источника (генератора или трансформатора) не
присоединена к контуру заземления. Одними из главных преимуществ данных сетей является относительно
малые токи замыкания на землю и в отсутствии необходимости в немедленном отключении потребителей
при замыкании фазы на землю. Но данные преимущества относительны в том плане, что при определенных
параметрах сети при достаточных фазных емкостях емкостной ток замыкания принимает большие
значения. При этом может наблюдаться перемежающаяся дуга, которая вызывает многократные
перенапряжения. Как следствие, срок эксплуатации изоляции снижается, а при ослабленной изоляции это
ведет к многофазному короткому замыканию и отключению потребителей. По этой причине необходимо
компенсировать емкостные токи и применять резистивное заземление нейтрали для ограничения
перенапряжений.
Cuvinte cheie: Изолированная нейтраль, компенсированная, перемежающаяся дуга, перенапряжение.

Каждый режим работы нейтрали характеризуется своими параметрами и электрическими
величинами. От способа заземления нейтрали зависят токи и напряжения на поврежденной и
неповрежденных фазах, уровень изоляции сетей, настройка релейной защиты и уровень
перенапряжений, возливаемые при аварийном режиме. Для оценки уровня перенапряжений для
разного способа заземления нейтрали необходимо представить математические выражения,
описывающие максимальную величину перенапряжений в электросетях.
1.Изолированная нейтраль. При нормальном режиме фазные напряжения симметричны,
геометрическая сумма емкостных токов равна нулю. В случае однофазного короткого замыкания на
землю фазы С при пренебрежении активным сопротивлением дуги (RД = 0), емкость этой фазы
шунтируется, а напряжение в поврежденной фазе уменьшается до нуля. В неповрежденных фазах
напряжение возрастает до линейного, т.е. увеличивается в
раз. В этом случае геометрическая
сумма векторов
и
;
и
будет равна
=
и
=
, т.е.
=
=
. Суммарный емкостной ток уже не равен нулю, а равен утроенному
значению емкостному току фазы в нормальном режиме. (
). При определенных значениях
может возникнуть электрическая дуга. Тогда переходное сопротивление в месте замыкания отлично
от ноля (Rп≠0), что ведет к разогреву изоляции, что чревато перехода простого замыкания на землю в
междуфазное короткое замыкание. В момент прохождения тока через ноль, дуга может погаснуть. А
затем вновь загореться. Это так называемая перемежающаяся электрическая дуга. С
перемежающейся дугой связаны перенапряжения, которые могут достигать многократного порядка.
Кроме этого при замыкании фазы на землю возможно возникновение феррорезонасных
перенапряжений в цепи намагничивания измерительных трансформаторов напряжения,
возникающих при взаимодействии емкостей сети относительно земли с их индуктивностями.
Существуют несколько теорий формирований перенапряжений.
1.1.Теория Петерсена. Характерной особенностью теории является предположение о том, что
после каждого зажигания дуги она гаснет при первом прохождении тока замыкания через ноль. В
момент погасания дуги принужденное значение напряжения на поврежденной фазе не равно нулю.
Предполагается, что электрическая прочность дугового промежутка нарастает быстрее, чем
останавливающееся напряжение с частотой ω2 на поврежденной фазе. По теории Петерсена каждый
последующий пробой изоляции происходит с интервалом в половину периода промышленной
частоты на максимуме напряжения поврежденной фазы.
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максимальное перенапряжение на неповрежденной фазе;
-коэффициент, определяющий влияние междуфазных емкостей на начальные
перенапряжения на неповрежденных фазах при зажигании дуги. Обычно
-коэффициент снижения амплитуды свободных колебаний за половину периода
переходного процесса накопления избыточных зарядов на емкостях неповрежденных фаз при
зажигании дуги.
зависит от параметров и конфигурации сети и принимает практические
значения
Для расчета максимально возможных перенапряжений принимают
;
амплитудное значение фазной ЭДС.
Практически

рассчитывается по следующим выражениям:
, где

;

эквивалентные активные и

,

индуктивные сопротивления сети,
фазная и межфазная емкость.
При вышеперечисленных принятых значений,
. Но так как
то на практике возможные перенапряжение меньше, чем

брали с запасом,

Ниже приводится таблица

возможных перенапряжений, в зависимости от
0.1
4.2

0.2
3.7

0.3
3.28

0.4
2.9

0.5
2.59

0.6
2.3

0.7
2.05

0.8
1.85

1.2.Теория Петерса и Слепяна. По теории Петерса и Слепяна максимальные перенапряжения
определяются при условии, когда после очередного зажигания дуги гаснет при первом прохождении
через нуль принужденной составляющей тока замыкания. Остальные допущения остаются такими
же, как и в теории Петерсена.
Следует дополнить, что при горении дуги по теории Петерса и Слепяна переходный процесс
восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения дуги отсутствует. Это объясняется
тем, что в момент гашения дуги принужденное напряжение на поврежденной фазе равно нулю, так
как в этот момент мгновенное значение ЭДС источника равно и противоположно по знаку
напряжению на нейтрали. При вышеперечисленных принятых значений,
. Ниже
приводится таблица возможных перенапряжений, в зависимости от
0.1
2.94

0.2
2.78

0.3
2.62

0.4
2.46

0.5
2.3

0.6
2.14

0.7
1.98

0.8
1.82

1.3.Теория Белякова. Согласно теории Белякова предполагается, что дуга может погаснуть как
при первом, так и любом последующем переходе через нуль свободной составляющей тока
замыкания. Если дуга гаснет при каком-либо прохождении через ноль свободной составляющей тока
замыкания, при предшествующем ее зажигании вблизи максимума ЭДС поврежденной фазы, то
знаки напряжения на нейтрали и ЭДС поврежденной фазы различны и можно допустить что ЭДС не
изменяется за время горения дуги. Беляковым было установлено, что следующее зажигание дуги
происходит, если Uп.≤0.4Eфм. Было экспериментально установлено, что наибольшее перенапряжение
возникает на отстающей фазе по отношению к поврежденной фазе и при зажигании дуги не на
максимуме ЭДС поврежденной фазы, а с некоторым опережением этого момента времени. Этому
моменту времени соответствует некоторый фазовый угол(φз).
Тангенс угла φз может быть найден из выражения:
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Как было выше сказано, при
и
угол
Напряжение на нейтрали, сформировавшееся в предшествующем цикле зажигания и гашения
дуги равно:UN=1.2
. Максимальное перенапряжение равно:
.
При вышеперечисленных значений
пробой изоляции происходит не при
перенапряжение на неповрежденной фазе:

,

,

,

Если принять, что очередной

, а при максимуме ЭДС поврежденной фазы, то

Делая выводы, можно заключить, что при изолированной нейтрали какой бы теорией не
руководствовались при расчете максимальных перенапряжений, перенапряжения достигают по
крайней мере трехкратного значения, что существенно повышает риск пробоя изоляции и переход
простого замыкания на землю в многофазное к.з., а также снижает срок службы изоляции. Поэтому
стоит задача ограничения перенапряжений несколькими способами: 1.применение компенсированной
нейтрали, благодаря чему существенно снижается риск появление дуги; 2.применение резистивного
заземления нейтрали, при котором даже при появлении дуги обеспечивается существенное снижение
максимальных перенапряжений в электросети; 3.применение комбинированной нейтрали.
2. Компенсированная нейтраль. При относительно небольших токов замыкания дуга
может принять перемежающийся характер, а при больших токов значительное тепловыделение
разрушает изоляцию и приводит к междуфазному к.з. Для ограничения тока замыкания применяется
дугогасящая катушка. Известно, что индуктивный ток находится в противофазе с емкостным током.
Если дугогасящую катушку настроить таким образом, чтобы по модулю индуктивный ток катушки
равнялся бы емкостному току, то они компенсируются, и в месте замыкания ток не протекает.
Другими словами при IC= IL имеет место резонанс токов и при симметрии сети ток замыкания Iз=0.
На практике достичь полной компенсации тока практически невозможно, так как конфигурация и
параметры сети постоянно меняются, значит изменяется и значение емкостного тока замыкания.
Необходимо ввести параметр, который бы определял степень компенсации емкостного тока. Так
степень компенсации. При точной компенсации
имеет место
перекомпенсация(
), а при
имеет место недокомпенсация(
). Для расчета
перенапряжений необходимо определить d – коэффициент демпфирования или коэффициент
затухания. d=
, где

реакторе;
активная проводимость дугогасящего реактора, учитывающая потери в катушке;
активная проводимость фазы;
фазная емкость;
циклическая частота тока промышленной частоты
.

максимальное напряжение на нейтрали.
При неизменных параметрах, степень компенсации существенно влияет на перенапряжения.
Так при
. Как видно дугогасящая катушка
может снижать перенапряжения до безопасных величин, но при условии точной компенсации.
Статистика показывает, что примерно 70 % всех замыканий на землю в компенсированных сетях не
сопровождается развитием в междуфазные КЗ. При наличии автоматической настройки эта цифра
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повышается до 80-90 % . Из-за невозможности оперативного обеспечения резонансной настройки
реактора не представляется возможным полностью устранить дуговые замыкания и перенапряжения.
Кроме этого, в сети с компенсированной нейтралью весьма опасны неполнофазные режимы в
условиях недокомпенсации емкостного тока. В этом случае реактор является источником
перенапряжений с очень большой кратностью (3-15)
из-за определенных параметров
реактора.(добротность, индуктивность, R).
3. Резистивное заземление нейтрали. Данный способ заземления нейтрали создает путь для
стекания избыточных зарядов с помощью заземления нейтрали через резистор с таким
сопротивлением, при котором практически полное стекание избыточных зарядов обеспечивается к
моменту возможного повторного зажигания дуги. При этом ток замыкания будет иметь не только
емкостную составляющую, но и активную составляющую. Таким образом ток замыкания при
резистивном заземлении примерно в 1.5 раза больше чем при режиме работы изолированной
нейтрали. Принимают допущения согласно которым активный резистивный ток должен быть в
пределах 30-60 А. В этом случае сеть должна быть оснащена быстродействующей защитой от
замыканий на землю, действующей на отключение, так как длительное протекание таких токов в
месте замыкания недопустимо.
Максимальные перенапряжения при резистивном заземлении по теории Петерсена:
Максимальные перенапряжения при резистивном заземлении по теории Петерса и Слепяна:

Обе формулы дают практически идентичные значения

Достигается

значительное
уменьшение перенапряжений. Основным достоинством резонансно-заземленных
сетей является то, что наиболее вероятные виды нарушения изоляции – замыкание фаз на землю –
не развиваются в междуфазные КЗ, что позволяет оставить поврежденный участок сети на время,
достаточное для его отыскания и отключения без перерыва питания потребителей. Повышение
надежности сети достигается за счет снижения кратности и продолжительности дуговых
перенапряжений, что предотвращает появление двойных замыканий на землю, феррорезонасных
колебаний в цепи измерительных трансформаторов напряжений и развития многофазных коротких
замыканий по всей сети, отходящей от данной секции шин центра питания. Наличие резистора в
нейтрали сети обеспечивает снижение напряжения смещения нейтрали, в то время как дугогасящий
реактор приводит к увеличению напряжения на нейтрали. Другой немаловажный фактор,
требующий перехода от изолированной нейтрали к резистивному заземлению это опасность
поражения людей и животных электрическим током. Заземление нейтрали через резистор приводит
к появлению активной составляющей тока, что благоприятно может быть использовано для
обеспечения чувствительности и надежности работы релейной защиты, которая может действовать
на отключение повреждаемой линии. Таким образом аварийный режим сохраняется не пару часов, а
несколько секунд, что во много раз снижает риск попадания человека под шаговое напряжение.
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INTEGRAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
ÎN CLĂDIRILE CU MENIRE SOCIALĂ
Pavel OROȘAN
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În această lucrare se analizează posibilitatea de alimentare a clădirilor sociale cu energie produsă
din sursele regenerabile de energie, așa numita energie verde. Sunt prezentate tehnologii pentru obținerea energiei
verzi și măsuri de majorare a eficienței utilizării energiei cu scopul reducerii consumului global de energie în aceste
clădiri. Sunt exemplificate scheme alternative pentru alimenarea clădirilor cu energie obținută din diferite tipuri de
surse regenerabile.
Cuvinte cheie: Surse regenerabile de energie (SRE), energie geotermală, performanță energetică, energie
solară, panouri solare, sursă convențională, clădiri sociale.

1. Generalități
În prezent, consumul de combustibili convenționali este tot mai mare, iar rezervele acestora se
micșorează, ceea ce conduce la creșterea prețului pentru aceștia. Cea mai potrivită alternativă, este
substituirea combustibililor fosili cu sursele regenerabile de energie (SRE), care sunt prezente în abundență
și răspîndite geografic.
Majoritatea surselor regenerabile de energie au un caracter intermitent, și nu întotdeauna curba de
sarcină coincide cu disponibilitatea de producere a energiei din SRE. Astfel, pot apărea situații în care se va
crea deficit sau surplus de energie produsă din SRE. Stocarea energiei este o abordare care ar putea depăși
această problemă. Astfel, energia va fi produsă atunci când sunt condiții favorabile, iar surplusul poate fi
stocat și folosit îndată ce cererea va depăși producerea acesteia.
Cele mai importante tipuri de SRE sunt biocombustibilii, energia hidroelectrică, energia solară,
energia eoliană şi energia geotermală. Dintre formele de energie cel mai des utilizate este cea electrică, care
poate fi obținută cu panourilor fotoelectrice.
O altă formă de energie pe larg utilizată, este energia termică, utilizată pentru crearea condițiilor de
confort în clădiri. Rolul de bază al instalaţiilor de încălzire este de a asigura, în perioada rece a anului, o
temperatură optimă în încăperi, atât în cele de locuit, sociale, cât şi în cele în care se efectueaza o activitate
de producere. Energia termică se poate obține nu numai din surse convenționale dar și din SRE, pentru
obșinerea energiei termice cel mai des se folosește energia solară.
2. Surse regenerabile de energie
Utilizarea unui anumit tip de energie regenerabilă depinde de poziția geografică, de disponibilitate și
de spațiu care îl necesită anumite instalații de obținere a energiei din SRE. Fiecare tip de instalație pe bază de
SRE are avantaje și dezavantaje. Spre exemplu, un grup generator eolian are nevoie de o anumită viteză a
vântului, dar și spațiu pentru a fi instalat. Pentru clădiri care se află în oraș cea mai eficientă ieșire din
situație este instalarea colectoarelor solare și panourilor fotoelectrice, din motivul, că amplasarea lor nu este
obligatorie la sol, ele pot fi instalate și pe acoperiș.
Alimentare cu energie termică poate fi atât, centralizată cât și autonomă. Cât într-un caz, cât și în altul
alimentarea se poate face pe baza SRE cum ar fi:
• energia solară,
• energia geotermală (pompe de căldură), energie câștigată din căldura din adâncimea Pământului,
• energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz.
Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând servi la producerea apei calde
de consum, etc. Transformarea sau conversia energiei solare în energie termică este realizată în colectoare
solare, având funcţionarea bazată pe diverse principii constructive. Indiferent de tipul colectoarelor solare,
pentru ca randamentul conversiei energiei solare în energie termică să fie ridicat, este important ca orientarea
colectoarelor spre Soare, să fie cât mai corectă.
Energia solară. Energia radiaţiei solare se poate converti direct în energie termică (căldură) sau cea
electrică. Radiația solară poate fi convertită direct în electricitate, folosind modulele fotoelectrice, sau
indirect, concentrând puterea solară, ceea ce în mod normal se axează pe energia Soarelui de a fierbe apa,
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care este apoi folosită pentru a produce aburi utilizați în centralele termosolare ce produc energie electrică,
precum şi alte tehnologii.
Celule şi modulele fotoelectrice au fost iniţial folosite pentru a alimenta aplicaţii mici şi mijlocii ca
mărime, de la calculatoare alimentate de o singură celulă solară la reţelele de case alimentate de o serie de
panouri fotovoltaice. Singura problemă semnificativă este costul de instalare. Însă, pentru a furniza
permanent energie, energia solară poate fi combinată cu alte surse de energie.
Energia geotermală reprezintă diverse categorii particulare de energie termică, pe care le conţine
scoarţa terestră. Cu cât mai adânc se coboară în interiorul scoarţei terestre, temperatura creşte şi teoretic
energia geotermală poate fi utilizată tot mai eficient. Singura problemă fiind reprezentată de adâncimea la
care este disponibilă această energie. Evident, temperatura Pământului creşte dinspre suprafaţă spre centru,
unde atinge valori de circa 6000 °C, care însă nu a fost încă precis determinată de oamenii de ştiinţă. Energia
geotermală este adesea asociată cu izvoarele fierbinţi, gheizerele şi cu activitatea vulcanică, de exemplu în
Islanda sau Noua Zeelandă.[1]
Biomasa reprezintă componentul vegetal al naturii. Biomasa este partea biodegradabilă a produselor,
deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, din silvicultură şi
industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. Biomasa reprezintă
resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă incluzînd absolut toată materia organică produsă prin
procesele metabolice ale organismelor vii. Conservând energia Soarelui în forma chimica, biomasa este unul
dintre cele mai populare şi raspîndite resurse de pe Pamînt. Ea asigură populaţia nu doar cu hrană, ci şi cu
energie, materiale de construcţie, hîrtie, ţesături, medicamente şi substanţe chimice. Biomasa este utilizată în
scopuri energetice din momentul descoperirii de către om a focului. Astăzi combustibilul din biomasă poate
fi utilizat în diferite scopuri: de la încălzirea încăperilor pînă la producerea energiei electrice şi a
combustibililor pentru automobile.
3. SRE în clădiri sociale
Pentru obținerea energiei din SRE sunt folosite instalații pentru anumite surse. Astfel, pentru clădirile
cu menire socială pentru obținerea energiei electrice se pot folosi panouri fotoelectrice care la rîndul său sunt
de trei tipuri (monocristiline, policristaline,amorfe); pentru preparare apei calde de consum și pentru
încălzirea aerului din încăpere se poate folosi energia obținută atât cu ajutorul colectoare solare, cât și
pompele de căldură.
În cazul în care este o rețea de termoficare se poate de reprofilat punctul termic astfel ca în calitate de
comubustibil sa fie folosit biocombustibilul sub formă solidă (peleți, brichete).
În cazul dat pentru producerea energiei termice se vor folosi colectoare solare plane sau cu tuburi
vidate. Conform unui articol dedicat panourilor solare pe solarpowerocks.com, cantitatea de energie produsa
de un colector solar depinde de 3 factori: dimensiunea colectorului, eficienta de captare si cantitatea de
radiatie solara la care este expus. În figura 1 este prezentat principiul de funcționare a unui panou solar cu
tub vidat.

Figura 1. Principiul de funcționare a panoului
solar cu tub vidat heat-pipe. [4]

Figura 2. Principiul de preparare a apei calde de consum
(agentului de încălzire) [3]
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În ceea ce priveste dimensiunea panoului, matematica este simpla: cu cat mai multe celule solare
lucreaza în tandem, cu atat mai multa energie se produce. Un panou de aproximativ 1 m2 produce anual în
medie 120 kWh pe an. Iar în privința celor termice, agentul termic din instalația solara poate atinge 120 °C,
iar temperatura apei din acumulatorul termic poate atinge 90°C, însa este recomandată limita de 55, pentru a
nu cauza depuneri de calcar.
Pentru a avea în stoc energie fie electrică, fie cea termică, în perioada când nu este soare se folosec
acumulatoare de energie, care acumulează energia pe durata întregii zile, care la rîndul său poate fi folosit în
perioada când nu este soare. În figura 2 este reprezentat schematic încadrarea acumulatorului de căldură în
instalația de captare a energiei solare.
În cazul energiei geotermale variaţiile sezoniere ale temperaturii dispar la adâncimi cuprinse între 7 şi
12 m datorită inerţiei termice a acestuia. Solul este folosit ca rezervor de căldură, astfel încât vara, aceste
sisteme pot evacua căldura din clădiri cedând-o solului, iar în timpul iernii căldura din sol este preluată,
amplificată şi “pompată” în clădiri.
Agentul intermediar utilizat pentru transferul căldurii este apa în amestec cu un antigel, care circulă
printr-un sistem de conducte cu rol de schimbător de căldură, îngropat de obicei la câţiva metri în sol.
Utilizând acelaşi principiu de funcţionare, pompele de căldură pot fi utilizate şi pentru prepararea apei calde.
Pompele de căldură pot fi proiectate să
lucreze nu doar cu solul, ci şi cu apele freatice, apele
de suprafaţă şi cu aerul. În prezent există patru
soluţii constructive de bază pentru pompele de
căldură, dar şi combinaţii ale acestora care sunt
prezentate in figura 3.
Conductele amplasate în apropierea suprafeţei
absorb, în mod indirect, mai multă căldură de la
soare, ceea ce se dovedeşte a fi un avantaj în special
atunci când solul este încă rece după o iarnă
prelungită. Pe de altă parte însă, temperaturile la
adâncimi mici scad relativ rapid odată cu răcirea
vremii, conducând la scăderea eficienţei sistemului
în perioadele de iarnă, ceea ce se reflectă în creşterea
costurilor de operare. Evitarea acestor dezavantaje
se poate face prin creşterea adâncimii de amplasare
şi a lungimii conductei, însă cu preţul unei investiţii
iniţiale mai mare.
Utilizarea energiei geotermale este posibilă în
cazul în care în preajma clădirii nu trec căi de
comunicare subterane sau în cazul în care este teren
adiacent clădirii care poate permite instalarea
Figura 3. Soluţii constructive de bază pentru
pompelor de căldură.
pompele de căldură: a) cu buclă închisă orizontală,
Pompele de căldură și colectoarele solare se
b) verticală, c) în ape de suprafaţă, d) cu buclă
pot folosi și pentru încălzirea aerului cu ajutorul
deschisă [3]
unor aeroterme. Astfel, în canalul de ventilare este
instalat un schimbător de căldură prin care va circula agentul termica încălzit de colectorul solar sau pompa
de căldură. Pompele de căldură pot fi folosite nu doar pentru încălzire, dar și pentru răcirea aerului, ce se
poate considera un avantaj.
Biocombustibilii solizi produși prin metode indirecte sunt combustibilii comprimați forțat care obțin
forma finală grație unui șir de operații suplimentare. Acești biocombustibili au formă de brichete, peleți sau
paie balotate. La producerea lor, numărul de operații tehnologice și itinerarul acestora depinde de tipul
produsului finit solicitat, de natura, forma, dimensiunile și umiditatea biomasei.
Principalele avantaje ale biocombustibililor solizi obținuți prin metoda indirectă, in raport cu
biocombustibili obținuți prim metoda directă,sunt:
• folosirea eficientă a resurselor locale de reziduuri, multe dintre care nu se folosesc sau se
• folosesc neefectiv;
• sporirea densității produsului finit în comparați cu biomasa în formă inițială;
• comoditate la transportare, stocare și utilizare;
• căldură de ardere mai mare, structură omogenă;
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• conținut redus de umiditate;
• posibilitatea folosirii atat in focare tradiționale, cat și in instalații cu ciclu automat de lucru.
Pentru a folosi biocombustibilul solid este posibil de utilizat
centrala termică pe combustibil solid automatizată care este
prezentată în figura 4. Unitatea de bază a cazanelor automate este
schimbatorul de caldură, camera de ardere, rezervorul de
combustibil, sistemul de transmitere a combustibilului, coșul de
fum. La cea mai mare parte de modele sunt prezente ventilatoarele
gonflabile și arzatorul automat.
Prețul la centrale termice automatizate pe combustibil solid
în Moldova depinde direct de parametrii tehnici a aparatului de
încălzire:
• acumulator de gaze;
• combustibilul utilizat;
• consumul de energie;
• materialul carcasei;
• puterea nominală.
Figura 4 Centrala termica pe
combustibil solid automatizata.
Concluzii:
Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei
rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a
proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee.
Este evident că izolarea reduce pierderile de căldură, şi prin urmare scade consumul de energie, dar în
cazul utilizării energiilor regenerabile, scopul izolării este de a reduce cât mai mult posibil, necesarul de
energie care trebuie asigurat.
SRE pot contribui la satisfacerea nevoilor curente de încălzire în anumite zone (rurale) defavorizate
(exemplu, biomasă). Pentru valorificarea potenţialului economic al surselor regenerabile de energie, în
condiţii concurenţiale ale pieţei de energie, este necesară adoptarea şi punerea în practică a unor politici,
instrumente şi resurse specifice.
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TENDINȚE ÎN EVOLUȚIA INFRASTRUCTURII SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Sveatoslav POSTORONCĂ
Institutul de Energetică, MECC
Rezumat: Tranziția energetică de pe continentul European, proces lansat în contextul celor mai ambițioase
obiective mondiale pe dimensiunea valorificării noilor surse întru sporirea nivelului aprovizionării cu energie și a
reducerii emisiilor poluante se reflectă direct asupra Republicii Moldova. Angajamentul asumat de statul moldovenesc
în 2012 pentru ponderea de 17% surse regenerabile din consumul final brut de energie până în 2020 a fost îndeplinit la
27,8%. Se datorește utilizării combustibilului din biomasă pentru încălzire, atestând o creștere în urma proiectului
Energie și biomasă prin instalarea a celor circa 250 cazane pe biomasă în clădiri. Rămâne a fi modestă producerea
energiei electrice din surse regenerabile. Succesul unor realizări ar fi într-un set de soluții, ce presupune
implementarea tehnologiilor inovative în sistemul electroenergetic în baza concepției de generare distribuită.
Microrețelele inteligente, proiecte energetice la scară mică și-au demonstrat abilitatea de a contribui la sporirea
nivelului de aprovizionare cu energie. În acest sens există premise de a promova aceste acțiuni
Cuvinte cheie: generare distribuită; micro rețele energetice, surse regenerabile.

Introducere
În comparație cu alte forme de energie, electricitatea și-a demonstrat avantajul printr-o serie de
particularități caracteristice, aşa ca viteza de vehiculare a fluxurilor de energie, flexibilitatea distribuției și
contorizarea energiei livrate. Urmare a acestora, electroenergetica a devenit o ramură de bază a economiei în
toate țările. Ca orice alt domeniu, energetica a trecut prin mai multe faze de dezvoltare. Realizările erau
determinate de mai mulți factori, inclusiv, nivelul de cunoaștere al fenomenului electricității, dezvoltarea
echipamentelor și a tehnologiilor bazate pe utilizarea electricității, iar în ultima perioadă, și a tehnologiilor
informaționale şi a proceselor electrice [1]. Către sfârșitul sec. XX sistemul electroenergetic în sensul global
a început să nu mai satisfacă rigorilor timpului. Crește cota surselor de generare de putere mică, cea ce este
asemănător cu perioada inițială de dezvoltare. Totuși, aici mai apar și aspecte, ce se referă la necesitatea
integrării surselor, preponderent, bazate pe conversia energiilor regenerabile în sistemele electroenergetice
centralizate cu distribuție arborescentă a energiei - de la surse de generare de putere mare spre consumatorii
dispersați spațial. Promovarea conceptului de generare distribuită conduce la apariția unor dificultăți în
funcționarea sistemelor electroenergetice centralizate de mare putere. Ca o particularitate esențială, ce
caracterizează schimbările nu doar a topologiei sistemelor contemporane, dar și ale regimurilor de
funcționare ale acestora se poate indica faptul, că creșterea cotei surselor de generare distribuită conduce la
fenomenul schimbului direcției fluxurilor de energie, mai pronunţat în rețelele de joasă și medie tensiune.
Aceasta generează probleme privind funcționarea sistemelor existente de protecție ale rețelelor electrice,
precum și elaborarea unor noi abordări conceptuale de proiectare ale sistemelor de protecție întru asigurarea
fiabilității de funcționare și a calității energiei electrice furnizate. Creșterea puterii instalate de generare
distribuită și centralizată creează probleme privind stabilitatea funcționării sistemelor electroenergetice,
condiționate de caracterul intermitent al surselor regenerabile. De aici apare necesitatea de a dezvolta
tehnologii noi în electroenergetică, dispozitive ale electronicii de putere cu indici înalţi de performanță, care
concomitent posedă și particularităţi de inteligență [2]. Stocarea energiei electrice a acumulatoarelor Li-ion
astăzi a devenit deja o realitate cu tendințe în ascendenţă [3]. Implementarea complexă a tehnologiilor de
producere, stocare, conversie a energiei electrice și termice permite sporirea eficienței și siguranței
alimentării consumatorilor cu energie. Tratarea în acest mod a dezvoltării sistemelor de alimentare cu energie
electrică se prezintă ca o tendință relativ nouă și are o dezvoltare intensă în lume. Acest segment al
energeticii a primit denumirea de „microrețea”. Cercetarea microrețelelor se axează în special pe selectarea
topologiei și a componentelor funcționale ale echipamentelor, care pot asigura cele mai avantajoase regimuri
de furnizare sigură cu energie consumatorilor la prețuri rezonabile. Se prezintă esențială și problema
integrării acestor noi infrastructuri funcționale în topologia sistemelor electroenergetice centralizate, precum
și elaborarea soluțiilor de management energetic al infrastructurii fizice. Microrețelele se caracterizează
printr-un grad sporit de vulnerabilitate privind siguranța alimentării cu energie in cazul funcționării lor ca
structuri autonome de generare și distribuție a energiei electrice. Aceasta dictează argumentarea elaborării și
utilizării unor tehnici și instrumente de modelare dedicate studierii particularităților de funcționare. Asupra
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regimurilor au impact și particularitățile climaterice ale zonei de exploatare, precum și starea tehnică și
topologia sistemelor centralizate. Ca prim pas in direcția asigurării siguranței alimentării cu energie electrică
la modificarea infrastructurii și a surselor de generare se poate considera studierea particularităților locale și
ale caracteristicilor principale ale microrețelelor, care trebuie să devină parte a sistemului de alimentare cu
energie a consumatorilor. Cu cât mai bine este cunoscută starea la zi a sistemului electroenergetic, mai precis
formulată sarcina tehnică în sensul realizării dezideratelor menționate, cu atât mai rezultative vor fi soluțiile
inovaționale elaborate.
1. Complexului energetic național și promovarea surselor de energie regenerabilă.
Până în prezent în Republica Moldova există potențial nevalorificat de energie regenerabilă. În
contextul transpunerii Aquis-ului comunitar în domeniul energiei și a alinierii la ținta lansată de Uniunea
Europeană de 20% energie regenerabilă în consumul energetic brut până în 2020, țara noastră în 2012 și-a
asumat angajamentul de a atinge ponderea de 17%, ca apoi în 2017, revizuind datele statistice în sector, să
fie obținută cifra de 27,8% [4]. Realizarea se datorește consumului de combustibili în baza biomasei pentru
încălzire, care reprezintă 98% din această pondere, în urma implementării proiectului ”Energie și biomasă”.
Însă, după cum s-a recunoscut și la nivelul autorităților, nu este atât de promițătoare dezvoltarea în
continuare a acestui sector, având și el o limită de resurse primare. Prin urmare, rămâne a analiza, prin
efectuarea căror acțiuni vom asigura creșterea ponderii de energie regenerabilă în țară. Luând în considerație,
că Ministerul Economiei și Infrastructurii a exprimat inițiative în adresa Comunității Energetice de a discuta
un obiectiv nou privind consumul de energie regenerabilă pentru 2030, va fi necesară identificarea rezervelor
din segmentele mai slab valorificate în sector. Conform datelor tabelului de mai jos, următorul efort ar fi
direcționat către valorificarea surselor regenerabile pentru două sectoare: energie electrică și transport.
Tabelul 1. Ponderea energiei regenerabile în consumul energetic final brut, după sector (%)
2013
2014
2015
2016
2017
Obiectiv
1.7
1.9
2.0
2.0
Energie electrică
2.2
10
39.9
43.6
44.5
45.5
46.1
27
Încălzire și răcire
0.2
0.2
0.2
0.2
Transporturi
0.3
10
24.4
26.1
26.2
26.9
27.8
17
Total energie regenerabilă
Sursa: Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Ani

La capitolul energie electrică cel mai dezvoltat segment de energie regenerabilă este energia eoliană,
urmată de centrala hidro electrică de pe râul Prut și apoi centralele de cogenerare pe biogaz și cea mai mică
cotă - energia fotovoltaică solară, după cum este prezentat în figura de mai jos. Aici se observă o coerență cu
specificările din Raportul IRENA pentru 2017: „ potențial în Europa de Sud-Est, a constatat că energia
eoliană ar putea furniza până la 21 GW capacitate energetică, marea parte din aceasta putând fi utilizată la
costul nominalizat al energiei electrice (LCOE) sub 90 EUR/MWh - nivelul maxim la care raportul consideră
respectivul potenţial competitiv din punct de vedere al costurilor, iar energia fotovoltaică solară poate fi
furnizată până la 4,5 GW capacitate”. Datorită măsurilor întreprinse de către autoritățile statului
moldovenesc în vederea dezvoltării acestui sector, prin încurajarea participării mediului de afaceri și a
actorilor din complexul energetic al țării, aceşti indici au cunoscut o dinamică rapidă începând cu perioada
anilor 2015-2016.
Instalații de
cogenerare pe biogaz,
5,7 MW, 11%

Instalații hidro
16,3 MW, 31%

Instalații
Instalații PV
eoliene
3,9 MW, 7%
27,1 MW, 51%
Figura1. Capacitatea instalată a energiei regenerabile după sursă, martie 2018.
2. Sistemul electroenergetic și necesitățile evoluției în procesul de tranziție.
Tranziția energetică este un proces lansat la scară largă, în urma căruia domeniul energiei va căpăta
conținut și formă nouă. Dezideratul primordial porneşte de la paradigmele prioritare, expuse în programele
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de dezvoltare durabilă, ce constau în reducerea emisiilor poluante în mediu prin valorificarea unor noi surse
de energie, totodată asigurând un nivel sporit de aprovizionare cu energie al consumatorului final. Soluţia în
ramura electroenergeticii, care permite conformarea la aceste rigori este reţeaua inteligentă, cunoscută pe
larg ca Smart Grid, un caz particular fiind realizare practică răspândită în cooperativele energetice prin
construcția microreţelelor. Termenul SG devine cunoscut în a. 2003 cu publicarea articolului lui Maikl T.
Burr „Cererea fiabilităţii va dirija cu investiţiile” cu listarea unor avantaje, definiţii funcţionale şi tehnologice
ale reţelei inteligente, este abordată prelucrarea digitală a datelor şi comanda torentului informaţional, ce
descriu parametrii colectaţi din măsurătorile efectuate. În toate ţările lumii, la nivel de politici în dezvoltarea
tehnologică a electroenergeticii şi a surselor de energie electrică ale viitorului, SG este recunoscută ca
concepţie forte. Întrunind un set întreg de tehnologii, ea se bazează pe integrarea mai multor direcţii
inovaţionale la toate etapele, pornind de la generare şi ajungând la consumul final de energie electrică [5]. În
sens oficial, noţiunea SG a fost pentru prima dată documentată în a. 2007 în "Actul despre suveranitatea şi
securitatea energetică a SUA". Aşa a fost definită tehnologia de modernizare a sistemului energetic naţional
cu scopul protecţiei, controlului şi optimizării consumului de energie calitativă în regim neîntrerupt. Din a.
2012 domeniul SG a fost plasat pe etapa trecerii de la elaborări a concepţiei principiale la proiectarea şi
crearea standardelor naţionale şi internaţionale, realizarea a unui şir de proiecte-pilot şi cele industriale. Ca
segment în cadrul concepției SG, o microreţea este o "insulă energetică", sau un cluster energetic, alcătuit
dintr-un număr stabilit de consumatori. În definiţia dată de Comisia Europeană numărul este până la 500, sau
cu puterea maximă de până la 40 MW, în mod obligatoriu sunt incluse surse de energie regenerabilă, sisteme
de stocare şi de comandă inteligentă [6]. Sau definiţia dată de Departamentul Energetic al SUA: „Grup de
sarcini interconectate şi surse energetice distribuite cu comportare clar definită care operează ca o entitate
unică controlabilă în cadrul unei reţele, se pot conecta şi deconecta de la reţea pentru a permite funcţionarea
în ambele regimuri: de „insulă” şi în sistem”.
3. Prevederi în legislația țării la capitolul modernizării sistemului electroenergetic.
Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030, document primordial asupră căilor de
dezvoltare a domeniului pentru perioada indicată stipulează viabilitatea economică a tehnologiilor și
echipamentelor de rețea inteligentă, care va deveni un standard pentru industria energiei electrice. În acest
sens for fi supuse unor schimbări radicale abordările existente ale topologiilor, echilibrării, măsurării,
monitorizării şi mix-ului energetic al întregului sistem. Întreg setul acestor acțiuni va fi îndreptat spre
valorificarea unor cote în creștere de energie electrică din surse regenerabile. Obiectivele specifice ale
Republicii Moldova pentru perioada 2021-2030, ce țin de dezvoltarea sistemului electroenergetic sunt
următoarele:
1) asigurarea creşterii utilizării surselor regenerabile de energie. Scenarii privind disponibilitatea pe
termen lung a tehnologiei de captare şi stocare a carbonului; 3) introducerea reţelelor electrice inteligente.
În dezvăluirea ultimului Obiectiv (3) din conţinutul Strategiei sunt prevederi asupra rolului principal al
consumatorului casnic, încurajarea dezvoltării sectorului businessului mic și mijlociu la instalarea unităților
de generare de mică intensitate și un control mai bun asupra consumului de energie. Rețeaua inteligentă
permite satisfacerea acestor cerințe, cu condiția introducerii elementelor de suport al tehnologiilor
informaționale și de comunicații. Tot în acest context, sunt enumerate un set întreg de beneficii, așa ca
dezvoltarea economică, crearea locurilor noi de muncă, reducerea emisiilor poluante în mediu, sporirea
nivelului de aprovizionare cu energie a consumatorului. Va mai urma perfecționarea cadrului legal,
identificarea resurselor regenerabile distribuite, ale surselor financiare pentru efectuarea investițiilor,
suportul tehnic, altele [9].
4. Premise întru motivarea promovării concepției microrețelelor energetice inteligente.
Pentru sistemul electroenergetic din Republica Moldova nu ar fi suficientă soluţionarea problemelor
doar prin măsuri de extindere a pieţei. Există mai multe condiţii şi argumente, care ar motiva introducerea
unor modificări şi reconfigurări de sistem la nivelul reţelelor de distribuţie în contextul planurile de
dezvoltare strategică pentru viitor. Ar putea să se întâmple în diferite cazuri în mod diferit. Principalele
motive la macro-nivel, care ar condiţiona implicarea tehnologiilor microreţelelor pot fi:
 ajustarea topologiei sistemului electroenergetic la schimbările macro-economice în declinul
industriei, în al sectorului agrar, şi ca consecință, a profilului de consum;
 redimensionarea puterii nodurilor de transformare ale sistemului, unele din ele devenite
supradimensionate considerabil, fapt ce conduce la pierderi de energie la mersul în gol;
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tendinţe de promovare a generării distribuite, valorificării surselor regenerabile şi cogenerare la
scară mică;
sporirea capacităţii de absorbţie şi soluţionarea problemelor de stabilizare a sistemului, apărute la
creşterea volumului de energie injectat din surse regenerabile şi cauzate de natura intermitentă a
acestora;
flexibilitate sporită pentru recomutări operative în urma unor avarii din localităţi, cauzate de
calamităţi naturale (vânturi, ploi, grindină, furtuni, lovituri de fulger), devenite tot mai frecvente
pretutindeni;
prin intermediul microreţelelor inteligente devine mai simplu transpunerea managementului de
sarcina, cu diferenţierea regională şi temporală a tarifului achitat, măsuri deja sugerate de părţile
furnizoare de energie electrică din exterior, care ar avea avantaje de economii şi pentru
consumatorii finali;
altele...

Concluzii.
Tranziția energetică este un proces global, realizarea căruia va conduce la modificarea temeinică după
conținut și după formă a întreg complexului energetic pentru viitor. Pentru a asimila energia generată din
sursele regenerabile, caracterizate de intensitate mică, intermitență pronunțată şi arii extinse de amplasare,
sistemul electroenergetic va parcurge de asemenea calea unei evoluţii sub aspectele menţionate, acţiuni ce ar
trebui să aibă la început cercetări asupra:
 studierii concepţiei generare distribuită ce ţine de posibilităţile de implementare a microreţelelor;
 studierii particularităţilor sistemului electroenergetic naţional în vederea aplicabilităţii şi
adaptabilității tehnologiilor microreţelelor electroenergetice inteligente;
 descrierii unor pachete de criterii, care ar permite evidenţierea beneficiilor şi a dezavantajelor în
urma implementărilor acestor proiecte;
 modelării în scopul identificării posibilităţilor de încadrare a microreţelelor în sistemul
electroenergetic;
 argumentării soluţiilor propuse pentru posibilitatea construcţiei microreţelelor în condiţiile RM.
Setul acestor subiecte reprezintă obiectul de cercetare în continuare în cadrul studiilor doctorale.
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METODE DE EFICIENTIZARE AL PROCESELOR TEHNOLOGICE
ÎN INSTALAȚIILE USUALE
Adrian ȚURCANU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Lucrarea se referă la echipamentul pentru procesul de producție a cafelei de tip espresso și unele
posibilități de a crește eficiența energetice al instalațiile tehnologice uzuale. În urma cercetărilor s-a scos în evidență
faptul că o mare parte al consumului de energie, de circa 97%, ii revine sistemului de preparare a apei, care în multe
cazuri au un grad de protecție termică insuficient pentru diminuarea pierderilor termice în aceste sisteme. Punerea în
aplicare a sistemului de protecție termică precum și implementarea sistemelor de reglare a turațiilor pompelor cu
comandă numerică va spori eficiența energetică în procesele tehnologic uzuale.
Cuvinte cheie: Aparat de cafea, sistem hidraulic, eficiența energetică, transfer termic, control numeric.

Introducere
În conformitate cu angajamentele luate de Republica Moldova să atingă obiectivul “20/20/20 către
2020“, care este parte a Comunității Energetice (CnE) din anul 2010 și conform Tratatului CnE (semnat și
ratificat) implementarea noilor metode și procedee de sporire al eficienței energetice a devenit nu doar o
dorință, dar și o necesitate stringentă. Ca efect al nivelului scăzut de industrializare al Republicii Moldova
circa 75% din consumul de energie electrică îi revin consumatorilor casnic, ceea ce denotă importanța și
potențialul implementării sistemelor electromecanice cu eficiență energetică majorată. În această ordine de
idei cercetarea metodelor de eficientizare al proceselor tehnologice în instalațiile uzuale are o importanță
deosebită.
Ca exemplu al unui astfel de instalație tehnologice uzuală poate servi instalațiile de producere al
băuturilor din cafea boabe, altfel numite și aparate de cafea. Acest exemplu este binevenit datorită faptului că
în cadrul funcționării respectivelor aparate energie electrică consumată de acestea este transformată în alte
forme de energii.
În lucrare sunt prezentate cercetările metodelor de eficientizare a consumul de energie electrică în
sistemele tehnologice uzuală în cadrul căruia s-a realizat o analiză a consumului de energie în instalațiile
menționate mai sus evidențiind sistemele cărora le revin o mare parte din consumul total.
1. Evaluarea consumului de energie și structura electromecanică al aparatului de cafea automat
Luând în considerație multitudinea și complicitatea proceselor industriale în care sunt utilizate
instalații tehnologice uzuale, vom examina funcționarea și consumul de energie electrică al unui aparat de
cafea de tip automatizat în care au loc diverse procese de transformare al energiei dintr-o formă în alte,
printre care sunt: râșnirea boabelor de cafea; încălzirea apei; pomparea apei la parametrii necesari procesului
de extracție; extracția propriu zisă și aruncarea deșeurilor procesului de extracție. Pentru efectuarea pașilor
descriși aparatele de cafea de clasa automat au un șir de subsisteme pentru realizarea acestora cum ar fi: [1]:
• Sistemul hidraulic – care schimbă proprietățile lichidului, în cazul respectiv este apa, din
parametrii inițiali în apă cu caracteristici necesare pentru procesul în cauză
• Sistemul de râșnire – care realizează râșnirea (mărunțirea) boabelor de cafea la fracția necesară;
• Sistemul de extracție – care primește materia primă de la sistemele menționate mai sus lă
parametrii optimi și realizează extracția cafelei prin procesul de perculație și presiune înaltă;
• Sistemul de comandă – asigură derularea procesului în conformitate cu cerințele procesului
tehnologice.
Pentru evaluarea consumului de energie electrică al respectivei înstalații și consumul de energie
electrică neuniform pe durata procesului vom face o evaluare al unui proces cu o încărcătură medie al
procesului în care for fi incluse toate etapele standarde întrun proces de acest tip.
Acest proces presupune realizarea următoarelor etape: încălzirea instalației până le parametrii de lucru;
trei procese de extracție; și un timp de pauză de circa 105 secunde Figura 1.
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Figura 1 Histograma distribuției consumului total de energie pentru trei procese de extracție
inclusiv și o pauză de 105 sec.
În rezultatul încercărilor și măsurărilor realizate au fost colectate un șir de date cu privire le consumul
de energie care au fost incluse în tabelul 1.
Tabelul 1 Tabelul consumului de energie al aparatului de cafea

1. Încălzitorul principal

1034

105

CONSUMUL
DE
ENERGIE, E
(Wh)
33,51

2. Încălzitorul adăugător

330

105

10,69

15,65

3. Încălzitorul tubular

946

75

21,90

32,05

4. Râșnița de cafea
5. Motorul de acționare a unității de
preparare

168

15

0,78

1,14

6

60

0,11

0,16

6. Pompa
CONSUMUL TOTAL DE ENERGIE

48

90

1,33

1,95

68,32

100,00

ELEMENTELE SISTEMULUI
ELECTROMECANIC

PUTEREA
NOMINALĂ, Pn (W)

TIMPUL DE
FUNCȚIONA
RE, t (sec.)

CONSUMUL
DE ENERGIE, E
(%)
49,04

Datele obținute arată că circa 99% din consumul total de energie îi revine sistemului hidraulic, dintre
care 97% pentru încălzirea apei și 2% pentru pomparea ei, ceea ce va servi drept temei pentru concentrarea
cercetărilor în vederea eficientizării procesului de extracție a cafelei asupra optimizării funcționării
sistemului hidraulic
2. Descrierea sistemului hidraulic al aparatului de cafea
După cum s-a menționat mai sus, sistemul hidraulic realizează două funcții foarte importante: de
încălzire a apei asigurată de boilere instante și pomparea acesteia realizate de pompe de diverse tipuri.
2.1. Sistemul de încălzire a apei
În dependență de cantitățile de apă și abur necesare pentru procesul de producere, care este cauzată de
frecvența proceselor de extracție, aceste sisteme au mai multe modalități de realizare și principii de
funcționare. În cadrul cercetărilor realizată au fost studiate sistemele de încălzire ce se utilizează în
instalațiile pentru procese cu o productivitate mică și medie de circa 50-70 extracții pe durata unei zile.
Aceste sisteme sunt alcătuite din două elemente de încălzire: boilerul J - pentru încălzirea apei pentru
procesul de extracție și a boilerului de tip tubular - pentru încălzirea ulterioară a apei calde în abur.
Beneficiile unui astfel de sistem, alcătuit din două încălzitoare, constau în posibilitatea de a ajunge de la
stadiul de fabricație al aburului la stadiul de încălzire a apei pentru extracție într-un timp minim (figura 2.).
În sistemele care utilizează un singur încălzitor pentru ambele procese de preparare a apei, procesul de
tranziție de la un stadiu la altul sunt însoțite de procese tranzitorii de o durată mai îndelungată de până la 1520 secunde.

112

a)

b)

c)

Figura 2 Încălzitoarele instante ale aparatului de cafea SAECO [5]:a – Boilerul J pentru încălzirea
apei pentru extracție și livrarea apei fierbinți; b – încălzitorul suplimentar al boilerului J; c –
Boilerul tubular pentru livrarea aburului.
În majoritatea cazurilor aceste încălzitoare nu au izolație termică și sunt expuse în interiorul corpului
instalației și fluxul termic de pierderi convective ne fiind nici de cum controlat, care urmează a fi cuantificate
în continuarea prezentei cercetări.
2.2. Sistemul de pompare a apei
Există o multitudine de pompe pentru utilizarea în sistemele de producere a cafelei, dar cele mai
răspândite sunt următoarele două tipuri:
 Pompă electromagnetică – care, în mod obișnuit, se găsește în majoritatea aparatelor cu rezervor. În
câteva cazuri mici, acestea se găsesc în mașinile de espresso cu o legătură directă cu racordul la apă.
Pompele care sunt conectate la o conductă de apă trebuie să aibă o supapă electromagnetică și / sau o supapă
de protecție de presiune a apei amplasate înaintea pompei, astfel încât să nu se deterioreze pompa de la
presiunea de apă în procesul funcționării, datorită presiunii scăzute a apei de intrare. Selectarea pompei de
acest tip se realizează astfel încât parametrii externi ai pompei să asigure parametrii de lucru pentru
funcționarea sistemului hidraulic.
 Ventil rotativ / pompă de deplasare permanentă (pompă cu vane)- care se găsesc în aparatele de
cafea cu conexiune directă la apă. La fel ca și la pompele electromagnetice cu racorduri directe de apă, există
câteva excepții în care o pompă rotativă cu vane poate fi găsită într-un aparate de cafea cu rezervor. O
pompă de acest tip constă doar din partea hidraulică, care în cele din urmă trebuie cuplată la un motor
electric, care de obicei este un motor asincron monofazat. Spre deosebire de pompele electromagnetice, care
se selectează exact pentru parametrii necesari sistemului hidraulic, pompele cu vane asigură un debit și o
presiune al apei mult mai mare decât este necesari sistemului hidraulic al aparatului de cafea, din aceste
motive pompele cu vane sunt dotate cu un ventil de reglaj prin intermediul căruia se setează parametrii
externi ai pompei.
3. Cercetări numerice
În cadrul cercetării numerice ale sistemelor descrise mai sus vor fi prezentate formulele care au fost
utilizate în prezenta cercetare și rezultatele obținute în urma utilizării acestora.
3.1. Sistemul de îîncălzire [8]
Pentru determinarea puterii necesare pentru încălzirea apei (debitul de căldură) au fost utilizate
următoarele date inițiale care sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 2 Datele inițiale pentru efectuarea calculelor

i  10 C ; f  95 C

Temperaturile inițială și finală al apei;

 ap  997kg / m3

Densitatea apei

cap  4180 J / kgC

Capacitatea termică masică (căldura specifică) al apei

cal  900 J / kgC

Capacitatea termică masică al aluminiului

qap  3, 06 106 m3 / s

Debitul apei necesar pentru încălzitor

mi  0, 683kg

Masa încălzitorului principal
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În tabelul de mai jos sunt incluse formulele de calcul al procesului de transfer termic în încălzitorul
principal.
Tabelul 3 Formulele utilizate în calculul procesului de transfer termic
Pi.ap  qap  cap   ap  ( f  i )
Puterea necesară pentru încălzirea apei

 s.i 

Pi.ap
mi  cal

 60

Temperatura necesară a suprafeței de încălzit

Pierderile de temperatură prin transfer termic
convectiv prin suprafața exterioară al încălzitorului
mi  cal
principal
În rezultatul cercetărilor efectuate s-a obținut următoarele rezultate:

 s.i. 

Pi. princ  Pi.su

 60   s.i

 s.i  106 C ;
 s.i  37 C  34,9% .



Din rezultatele obținute se poate concluziona că pierderile de căldură la procesul de transfer termic de
la încălzitor la apă pierderile constituie circa 35%
Concluzii și recomandări
În rezultatul cercetărilor realizate au fost analizate problemele consumului de energie electrică și
sporirii eficienței energetice ale proceselor tehnologice cu utilizarea instalațiilor uzuale și se pot concluziona
următoarele:
 Utilizarea izolației termice a componentelor sistemelor de transformare al energiei electrice în
energie termică în vederea diminuării pierderilor de energie termică și respectiv, electrică prin pierderile
transferului termic convectiv put aduce ă economie de până la 35% în procesele respective;
 Implementarea acționărilor electrice reglabile în diverse sisteme și mecanisme cu utilizează
motoarele electrice permit eficientizarea instalațiilor de peste 40%;
 În rezultatul implementării schimbărilor descrise mai sus putem spori economia energiei în
instalațiilor uzuale, și în special în instalațiile de producere al băuturilor de cafea, de peste 37%. La nivel de
o singură instalație această cifră nu pare mare, dar dacă vom încerca să facem un calcul la nivel de localitate
sau țară această cifră devine mult mai semnificativă
Bibliografie
1. Barista Technique: Dose, Distribute, Tamp. Repeat, https://www.home-barista.com/espresso-guidedose-distribute-tamp.html
2. Certified Italian Espresso and Cappuccino.
http://www.espressoitaliano.org/files/File/istituzionale_inei_hq_en.pdf
3. Dynetic Systems, DC Brushed motors catalogue. MS/MR series,
http://www.dynetic.com/pdfs/Brushed/Section%20A/Dynetic%20Systems%20Catalog.pdf
4. Ilie Nuca. Modelarea Matematică a Sistemelor Electromecanice, Note de curs.
http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=67
5. Ilie Nuca. Acționări Electrice, Note de curs. http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=68
6. Hughes A., Electric Motors and Drives. Fundamentals, Types and Applications, third edition,
Publeshed by Elsevier Ltd, 2006. 431 pages.
7. Saeco technical support, www.saeco.co.uk/espresso-machine-support
8. D. Montone. How to pick motors for linear motion, Sensing and control technology guide,
Harleisville, Pa., p.50-58
9. Bezzera technical support,
http://www.bezzera.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=107&lang=en
(accesat 23.06.2014)
10. Adrian Țurcanu, Ilie Nuca, Utilizarea tehnologiilor informaționale în analiza și controlul calității
procesului de producție a cafelei „espresso”, ICTEI Proceeding, 5th edition, p. 111-113.
11. Adrian Turcanu, Ilie Nuca, Modernization of the Grinding System of the Automated Coffee
Machine, Proceeding CNAE-2014, XXI edition, p 251-262.

114

ANALIZA POTENȚIALULUI SOLAR ENERGETIC
AL CLĂDIRII BLOCULUI II UTM
Grigore GUȚU, Ilia MITIOGLO, Marcu MARDARE
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Scopul acestei lucrări constă în familiarizarea cu resursele regenerabile de energie, și în special cea
solară. Transformarea radiației solare în energie electrică este o metodă eficientă și nepoluantă de dobândire a
electricității. Această sursa de energie trebuie valorificată din plin.
Cuvinte cheie: Panou fotovoltaic; Surse regenerabile de energie; Poluarea mediului; Invertor MPPT;

Introducere
Problema energetică este tema principală în lume la ziua de azi. Producerea energiei are un impact
negativ asupra planetei. Această problemă este importantă dat fiind faptul că nivelul de poluare al atmosferei
depășește nivelul de acum 1000 de ani de 100 de ori(fig.1). Respectiv odată cu creșterea CO2-ului se
formează efectul de seră care ridică temperatura în atmosferă(fig.2). Aceste schimbări duc la dereglări
ecologice și economice severe. Conform studiului IPCC una din cauzele principale a încălzirii globale este
poluarea atmosferei cu gaze cu efect de seră. Dacă acest proces nu va fi stopat către sf. sec. XXI concentrația
CO2 va crește atât de mult întrucât temperatura va crește cu 5,8 ºC.

Figura.1 Variația concentrației de CO2 în
atmosferă, perioada 1000-2000

Figura.2 Variația temperaturii în perioada
1861-200

O soluție a acestei probleme este trecerea la metodele netradiționale de dobândire a energiei, la sursele
regenerabile de energie. SRE sunt obținute din fluxurile existente în mediul ambiant care au un caracter
continuu și repetitiv. Ele deja sunt pe larg utilizate în întreaga lume. Energia regenerabilă ocupă 2.5% din
totalul energetic.
O sursă accesibilă și eficientă este energia solară. Soarele este o sursă permanentă și nepoluantă de
energie. O metodă de utilizare a acestei energii este conversia radiației solare în energie electrică cu ajutorul
panourilor fotovoltaice.
1. Tendințe actuale în tehnologiile PV
Panourile fotovoltaice sunt formate din celule fotovoltaice. O celulă fotovoltaică este alcătuită din
două sau mai multe straturi de material semiconductor, cel mai întâlnit fiind siliciul. Când stratul de siliciu
este expus la lumină se va produce o „agitație” a electronilor din material și va fi generat un curent electric.
La momentul actual distingem 3 tipuri de celule fotovoltaice cele mai răspândite:
 Celula PV c-Pi: sunt primele celule disponibile în comerț, fabricate din siliciu monocristalin,
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care este o formă extrem de pură a siliciului. Celulele de siliciu monocristalin sunt foarte
eficiente, dar procesul lor de producție este lent și intensiv, ceea ce le face mai scumpe decât
omologii lor policristali sau subțiri.
 Celula PV p-Si: Celula de siliciu policristalin conțin mute granule mici de cristale. Reprezintă
o alternativă mai ieftină, dar mai puțin eficientă, celulele PV de siliciu policristalin domină
piața mondială, reprezentând aproximativ 70% din producția PV globală în 2015.
 Celula PV a-Si: este produs prin depunerea straturilor subțiri de siliciu pe un substrat de sticlă.
Datorită acestei reduceri a materiei prime și a unui proces de fabricație mai puțin intensivă,
celulele de siliciu amorfe sunt mult mai ieftine pentru a fi produse. Aceste celule, de asemenea,
suferă o scădere a eficienței cu 20% în primele câteva luni de funcționare înainte de stabilizare
și prin urmare, sunt vândute cu ratinguri de putere pe baza producției lor degradate.
Au fost dezvoltate alte tehnologii celulare care funcționează cu eficiență mult mai ridicată decât cele
menționate mai sus, însă costurile lor materiale și de producție mai ridicate în prezent interzic utilizarea
comercială larg răspândită. Așa panouri se folosesc pentru aplicații extraterestre cum ar fi panourile
Gallium Arsenid. Celulele GaAs sunt produse prin depunerea straturilor de galiu și arsenic pe o bază de
GaAs de cristal unic, care definește orientarea creșterii noi a cristalelor.
Constructiv sistemele PV pot fi împărțite în 2 categorii:
 Sistem On-Grid: acest sistem fotovoltaic este conectat și la rețeaua electrică. Surplusul de
energie este vândut în această rețea și nu necesită un sistem de stocare a energiei.
 Sistem Off-Grid: acest sistem este independent de alți furnizori electrici, energia electrică este
produsă și stocată în acumulatoare. Este o soluție bună pentru gospodăriile îndepărtate de
rețeaua electrică.[2]
Panourile PV pot fi amplasate în câmp deschis, cât și pe acoperișurile clădirilor. Amplasarea pe
acoperișurile spațiilor locative în zonele urbane permit păstrarea terenurilor agricole libere. Instalarea
panourilor solare fotovoltaice pe acoperiș poate fi utilizată și pentru reducerea costurilor pentru factura de
energie dar si independenta energetica mult dorita. Fiind instalate pe clădiri, costurile se recuperează în
decurs de 7-10 ani. Din acest motiv s-a făcut analiza tehnică și financiară a montării unui sistem PV
conectat la rețea, pe acoperișul corpului 2 UTM – al Facultății de Energetică și Inginerie Electrică.
2.

Dimensionare sistemului fotovoltaic On-Grid pe acoperișul clădirii blocului II UTM.

Pentru a analiza potențialul solar energetic a blocului II UTM folosim platforma online
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php,[1] oferită gratis de către Comisia Europeană. Cu ajutorul
acestei platforme putem calcula radiația solară în poziția geografică a clădirii date (fig.3). Platforma PVGIS
permite determinarea radiației în diferite regimuri. Noi am selectat regimul radiației diurne, din care am făcut
media lunară a valorilor de iradiație solară (fig.4).
Pentru instalarea panourilor vom analiza partea clădirii ce este în paralel cu str. Bănulescu Bodoni, ce
ne oferă 1000 m pe acoperișul clădirii. Dimensiunile panourilor alese sunt:1.25x0.8m. Suprafața unui panou
calculată este 1m . Pentru a lua în considerare spațiul necesar mentenanței și specific de montare al panoului,
vom considera un factor de umplere al suprafeței k =0.8.
N=Scl/Sp*k

(1)

N=(1000/1)*0.8=800(panouri)
Unde Scl este suprafața clădirii, SP-suprafața panelului iar k reprezintă factorul spațiului tehnic
dintre panouri.
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Figura.3 Fereastra de comandă a platformei PVGIS
selectat

Figura.4 Radiația medie lunară în punctul

Aflăm suprafața totală a panourilor:
Stot =N*
Stot=800*1=800(m2 )

(2)

Aflăm puterea maximă a generatorului fotovoltaic:
N *Ppan = Ptot,
(3)
unde N- numarul de panouri, Ppan - puterea unui panou.
Ptot =800*135=108000(W).
Următorul pas de calcul îl constă alegerea invertorului cu MPPT(maximum power point tracking).
Invertorul are scopul conversiei energiei generate în curent continuu și o transformă în curent alternativ, în
același timp urmărind eficiența maximă a panourilor PV. O condiție în alegerea invertorului este un
coeficient de supradimensionare de 10%. Astfel vom avea puterea invertorului
Pinv=120000(W)
Plun, W=Ppan,W(Glun/Gst)
(4)
Unde Plun -puterea lunară, Ppan -puterea panoului, Glun - radiația timp de o lună.
Tab.1 Puterea panoului raportată la radiația medie lunară
Luna
Puterea
Luna

Ianuarie
22,W
Iulie

Puterea
56,W
Puterea medie anuală, Pma

Februarie
33,W
August

Martie
52,W
Septembrie

61,W

53,W

Aprilie
53,W
Octombrie
49,W

Mai Iunie
57,W 55,W
Noiembrie Decembrie
30,W

22,W

45,25W

Calculăm puterea medie anuală a instalației:
Pai=Ppan * N (W) (5)
unde Pai este puterea anuală a instalației, Ppan este puterea unui panou și N numărul de panouri.
Pai =45,25*800=36 200,W
Analiza financiară a sistemului PV On-Grid se determină ca raportul între costul de investiție și
mentenanță și venitul anual. De regulă analiza financiară a unui sistem SRE se reprezintă în forma perioadei
de răscumpărare a investiției.
Panou solar fotovoltaic SOLARPOWER HD 135W-12V XUNZEL cu cablu 3+3M
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SPHD13512 Preț 486 € x 800= 388800 €. Invertoarele alese vor fi dimensionat pe 4 subsisteme solare
SolarLake 30000 TL-PM,3ph Preț 4104 € x 4 =16416 €[3]
Prețul unui kWh îl considerăm de 1,6 lei. Acesta e un preț mediu oferit de ANRE pentru producători
de SRE. Energia electrică într-un an se va calcula fiind produsul dintre puterea medie anuală a sistemului și
perioada de ore cu soare.
W = Pai *t (6)
Wan=36 200*14h/zi*365zile=184 892, kWh
Suma totală cheltuită este de 405 216€, suma venitului anual a instalației este de 18 498€, respectiv
perioada aproximativă de răscumpărare a instalației este de 21,5 ani
Concluzii
Reieșind din datele de mai sus deducem că un sistem fotovoltaic este o investiție durabilă, adică o
investiție care satisface necesitățile prezentului fără a compromite viitoarelor generații să-și satisfacă
propriile necesități. Prin implementarea proiectelor asemănătoare Republica Moldova poate să-și asigure un
viitor energetic. Este important să menționăm că cu toate că dispunem de multe SRE țara noastră importă
81,6% din energia electrică și doar 18,4% o produce.
Practica mondială arată succesul implementării în masă a SRE când proiectele de acest tip sunt
susținute de către instituțiile de stat, pentru a reduce perioada de răscumpărare la 7-10 ani.[4]
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PROCESE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII TRASABILITĂȚII METROLOGICE A
UNITĂȚILOR DE MĂSURĂ
Anna SABADAȘ, Alexei PIANÎH
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Prezenta lucrare caracterizează procesele logice ce trebuie efectuate cu un mijloc de măsurare pentru
a asigura trasabilitatea sa metrologică. Ca exemplu se vor analiza mijloacele de măsurare a volumului și presiunii. Se
urmăreşte confirmarea încrederii în capabilitățile sale de măsurare și, respectiv, în relevanța lor. Astfel, un accent
deosebit se pune pe descrierea proceselor necesare a fi menținute asupra echipamentelor.
Cuvinte cheie: procese, trasabilitatea metrologică, grafic de control, competență, etalonare, mentenanță,
verificare intermediară, interval de etalonare

Sistemul Internațional de Unități (SI) permite înlăturarea tuturor barierelor de măsurare din lumea
întreagă [1], acesta este un fel de limbaj internațional al cercetătorilor, suplimentar matematicii. În Republica
Moldova responsabil de transmiterea și asigurarea reproducerii unităților SI este Institutul Național de
Metrologie (INM). În continuare se vor alege două exemple pentru a caracteriza procesele interne ce necesită
a fi asigurate ca o unitate de măsură să fie transmisă de la unitățile de bază către beneficiarul final.
Astfel, sistemul de etaloane de la INM își confirmă utilitatea formării sale. Scopul de bază constând în
preluarea unității de măsură, conservarea și transmiterea ei la etaloanele de referință, respectiv asigurarea
uniformității măsurărilor efectuate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în relațiile economice și
tehnico-științifice cu alte țări. Capabilitățile de măsurare ale INM acoperă majoritatea cerințelor metrologice
ale mijloacelor de măsurare (MM) utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Sistemul de management al
calității (SMC) presupune analiza tuturor componentelor ce pot influența procesul de măsurare [2]. Filosofia
acestor procese este gândită în așa mod încât să asigure la ieșire siguranța și calitatea procesului de
trasabilitate metrologică, încât atât în industrie, cât și la un simplu utilizator, să fie asigurat procesul corect
de cuantizare a unități de măsură. Procesele se monitorizează în așa mod, încât rezultatul procesului de
măsurare să fie cuprins în limitele așteptărilor rezonabile și satisfăcătoare, sau cel puțin clare, pentru
beneficiarul de servicii. Totuși cum arată practica, pentru personalul din laboratoare e dificil să structureze
periodicitatea proceselor necesare de efectuat asupra/cu etalonul, cât și dovezile relevante că ele sunt
suficiente pentru un audit. Astfel articolul dat va prezenta un exemplu de monitorizare a intervențiilor
obiective pentru a asigura calitatea rezultatelor reproduse de un etalon.În dependență de impactul proceselor
ce influențează rezultatele finale, se diferențiază următoarele categorii (figura 1): Macroprocesele –
intercomparări, etalonări, grafice de control, etalonări replicate. Macroprocesele sunt acțiuni menite să
monitorizeze starea etalonului în continuu și pe termen lung. Sunt axate în special pe asigurarea dovezilor de
competență și necesită o conformare cu ghiduri/standarde conexe, precum și o cooperare cu alte instituții.
Microprocesele – verificare intermediară, mentenanță, inspecție de până și după transportare. Microprocesele
sunt acțiuni menite să monitorizeze starea etalonului instantaneu și în urma fiecărei modificări de stare. Sunt
axate în special pe confirmarea recomandărilor de la producător, cerințelor din SMC și necesită o înaltă
calificare a personalului antrenat în lucru. Intercompararea are ca scop confirmarea capabilităţilor de
măsurare a laboratoarelor de încercări/etalonări şi verificări metrologice. Laboratoarele ce își dovedesc
capabilităţile de măsurare pentru etalonări (figura 2), vor avea automat asigurată încrederea pentru
competenţa măsurărilor de încercări şi de verificări metrologice. Iar în figura 3 sunt prezentate diferenţele
dintre rezultatele obţinute la o intercomaparare internațională dintre RM și România (pilot). Sunt prezentate
diferențele dintre laborator participant şi valorile de referinţă, unde pe axa x este valoare de referință a
laboratorului pilot
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Figura 1. Repartizarea optimă a proceselor pentru asigurarea calității

Figura 2 Rezultatele reale obținute de INM la o intercompararea pe presiuni Clab 11:2016

Figura 3 Rezultatele reale obținute de INM la o intercompararea pe volume Clab 10:2016
Operație care, în condiții specificate, stabilește: - în prima etapă o relație între valorile și incertitudinile
de măsurare asociate care sunt furnizate de etaloane și de indicațiile corespunzătoare cu incertitudinile de
măsurare asociate; - în a doua etapă, este utilizată această informație pentru stabilirea unei relații care să
permită obținerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicație [3]. Doar prin procesul de etalonare se
confirmă trasabilitatea metrologică a rezultatului unei măsurări.
Graficele de control ca şi diverse rezultate ale cercetărilor asupra riscurilor de exploatare, reetalonare a
MM, precum şi îmbunătăţiri sau/şi tendinţe observate în timp, se introduc sub formă de raport de cercetare în
fişele tehnice ale MM. Analizele efectuate pot să conţină informaţii despre definirea perioadei de etalonare,
periodicitatea intervenţiilor asupra etalonului, driftul unităţii de măsură, descrieri ale observaţiilor sau
îmbunătăţirilor. Rezultatele constatate pot servi ca bază de argumentare pentru modificarea programului de
mentenanţă şi etalonare al Biroului Național de Etaloane. În figura 4 este prezentat un exemplu de grafic de
control al unui Manometru cu Piston și Greutăți care are trei etalonări efectuate deja. Se observă, că
principala caracteristică metrologică – aria efectivă a pistonului, are o stabilitate rectilinie în timp și se
încadrează în limitele admisibile a erorii. Se confirmă stabilitatea și frecvența de etalonare a ER 04:2014 de
cinci ani [4].
În figura 5 este prezentat graficul de control al unui aparat de cântărit cu funcţionare neautomată
(ACFN), tip M1203i cu limita maximă admisibilă (LMA) a erorii posibile pentru aceste echipamente de
e=10·d=10·1 mg=10 mg, în conformitate cu OIML R 76. În LMMD se va accepta o limită pentru acest
echipament LMA=10 mg.
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Figura 4. Grafic de control ce prezintă stabilitatea ariei efective a pistonului Nr. 1263 (x – ani, y – cm2) din
componența manometrului cu piston și greutăți tip PG 7601 Nr. 663
Pe grafic se monitorizează dacă abaterea medie standard (s) se încadrează în limitele de control ale
acestui. Se observă că s are o stabilitate rectilinie și se încadrează în LMA și confirmă perioada de etalonare
de 12 luni [5].

Figura 5. Grafic de control ce prezintă abaterea medie standard pentru 200 g al ACFN din componența
etalonului de referință al volumului (x – ani, y – mg)

Impactul etalonării replicate asupra modalității de asigurare a
calității rezultatelor etalonărilor

Etalonarea replicată este menită să confirme validitatea unei metode de etalonare folosite de laborator
sau competenţa personalului de a utiliza o procedură de etalonare, încât rezultatul să fie omogen și uniform.
Pentru o prezentare mai clară, în figura 6 sunt indicate tipurile de etalonare replicată. Când se etalonează un
MM prin două metode diferite, se urmăreşte validarea unei metode de măsurare descrise într-o procedură de
etalonare. Când se etalonează un MM printr-o singură metodă, dar de doi ingineri diferiţi sau cu două
etaloane diferite se urmăreşte confirmarea competenţei personalului antrenat în măsurări.
Etalonare
replicată

Încrederea în starea
echipamentului
dovedită prin verificări
intermediare și grafice
de control

1 metodă

2 metode

1 etalon

2 etaloane

Mai multe
etaloane

2 ingineri

1 inginer

Mai mulți
ingineri

1 etalon

Mai multe
etaloane

2 ingineri

Mai mulți
ingineri

Confirmarea validității metodei
Confirmarea competenței personalului

Figura 6. Schema bloc de efectuare a etalonării replicate
De exemplu, indicatorul de presiune RPM4 A350Ks BA100Ks din dotarea Laboratorul Mase și
Mărimi Derivate, care a fost etalonat la Metas, Elveția în 2016 cu un etalon PG 7601 similar, de care dispune
INM, în Republica Moldova s-au repetat măsurările la aceleași puncte, prin aceeași metodă. Astfel, în tabelul
1 sunt prezentate rezultatele măsurărilor.
Din motiv că erorile normalizate pentru INM sunt < 1,0 se confirmă că calitatea măsurărilor obținute
de către indicatorul de presiune RPM4 A350Ks BA100Ks, Nr. 920 și manometrul cu piston și greutăți PG
7601, Nr. 1263 sunt compatibile cu cele reproduse de inginerii din Elveția, ca și competența personalului.
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Tabelul 1. Valorile obținute din certificatul de etalonare Nr. 133-07555/2016, emis de METAS, Elveția din
15.06.2016 și etalonarea replicată Nr. 024-3.2/2016, emis de LMMD, INM din 07.09.2016
Valoarea
convențională kPa
100
125
150
200
250
300
350

Indicaţia, kPa
METAS
-0,002
-0,001
0,000
0,000
0,000
0,001
0,005

Incertitudinea extinsă, kPa

INM
-0,006
-0,014
-0,010
-0,013
-0,013
-0,007
-0,008

METAS
0,0050
0,0075
0,0075
0,0075
0,0075
0,0075
0,0075

INM
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

En
0,08
0,21
0,16
0,20
0,21
0,13
0,21

Acest proces are ca scop inspecția imediată a MM de până și după transportare, atunci când etalonul
este mutat. Prin această operație se asigură lipsa dereglărilor de la starea normală. Condiţiile ce trebuie
îndeplinite la transportarea unui MM, de regulă, sunt descrise în instrucţiuni sau manuale ale echipamentului
de la producător. În lipsa acestor instrucţiuni la transportare se aplică regulile generale de securitate, descrise
în manualele tehnice, ce ţin de aceste tipuri de MM. Acțiunile generale ce trebuie îndeplinite la transportarea
aparatelor mecanice și electronice de măsurare a presiunii:Corectitudinea funcționării MM la conectarea și
deconectează MM de la sursa de curent electric; Controlul prezenței tuturor pieselor din componenţa
echipamentului și manipularea lor cu grijă (la necesitate cu mănuşi speciale). Verificarea intermediară este
menită să mențină încrederea în statutul etaloanelor sau starea de etalonare a echipamentului. Se urmărește
confirmarea sau infirmarea validității ultimului certificat de etalonare deținut de etalon. Această monitorizare
presupune inspecția stării fizice a etalonului, echivalentă cu controlul aspectului exterior (lipsa dereglărilor
de la starea anterioară). Uneori se merge mai departe, chiar până la analiza concordanței unei caracteristici
tehnice/metrologice de bază a etalonului cu limitele alese în laborator. Mentenanța este menită să păstreze
MM în stare bună de funcţionare, prin urmărirea comportamentului în timp al etalonului şi asigurarea
stabilităţii acestuia, prin efectuarea unor intervenții specifice descrise de producător. Procese reale ce
reprezintă mentenanța sunt: curăţare şi/sau spălarea unor suprafeţe de praf, ulei, murdărie (curăţarea uleiului
se face cu alcool etilic, se curăţă toate detaliile din componenţa echipamentului); monitorizarea prezenţei
lubrefianţilor, nivelul satisfăcător de lichide, gaze sau materiale de referinţă;schimbarea mediului de lucru;
ajustarea la reperul de zero, verticalității sau alte condiţii tehnice; lustruirea suprafeţelor metalice; aplicarea
vopselei; eliminarea/introducerea unui gaz/lichid în sistem; prelucrarea unor suprafeţe cu vaselină tehnică,
etc. Cercetarea din lucrare reprezintă un exemplu de monitorizare a încrederii în calitatea rezultatelor unui
etalon care participă în lanțul neîntrerupt și documentat al trasabilității metrologice. Astfel dacă la fiecare
etalon în parte se vor asigura aceste micro și macro procese, în rezultat va fi asigurată și însuși trasabilitatea
metrologică. Totodată, ordonarea proceselor de lucru cu un etalon, reprezintă o sarcină dificilă dar,
importantă. Ele par întortocheate la prima vedere, dar după o analiză profundă și profesionistă pot fi aranjate
corespunzător și logic. Odată ce procesele sunt sistematizate, ele nu mai prezintă un disconfort pentru inginer
și sunt efectuate mai eficient. În baza echipamentului din dotarea INM s-au prezentat exemple relevante, cum
este necesar de îndeplinit și apreciat procesele menite să asigure calitatea rezultatelor măsurării. Dar, trebuie
de ținut cont că exemplele date nu sunt reglementate de nici un standard, ci reprezintă produsul cercetărilor
efectuate de INM. Totuși, ele pot fi folosite ca pilon de pornire sau bune practici pentru laboratoarele din
domeniul infrastructurii calității, ce optează pentru constituirea unui SMC viabil.
Bibliografie
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APLICAȚIE CU AUTOMAT PROGRAMABIL
PENTRU CONTROLUL TEMPERATURII
Bogdan-Ionuț SMÂNTÂNĂ
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava
Rezumat - În cadrul acestei lucrări am realizat o aplicație de control al temperaturii prin intermediul unui
program implementat pe hardul unui PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC ce comunică prin protocolul de
comunicație PROFINET cu un HMI KTP 600 basic color si un modul de intrări/ieșiri ET200S .
Cu ajutorul modului ET200S am reușit să citesc valoarea termorezistenței PT100 și să o prelucrez în
dezvoltarea programului pentru a avea un control de temperatură controlat.
Cuvinte cheie - PLC, HMI, modul de I/O ET200S, PROFINET, termorezinteță PT100

Introducere
Apariția PLC-urilor au avut un impact major asupra facilitării automatizărilor industriale cât și a
muncii factorului uman. Cu ajutorul PLC-urilor, operatorul trebuie doar să asiste la buna funcționare a
întregului proces. Un alt avantaj al PLC-urilor îl reprezintă reducerea dimensiunile de gabarit a instalaților și
reducerea costurilor de producție.
I. PLC-ul SIEMENS S7-1200
Denumirea de PLC provine din limba engleză programmable logic controller și reprezintă un
computer digital utilizat în realizarea automatizărilor . În realizarea acestei lucrări am folosit un automat de
la firma SIEMENS din gama S7-1200 ce are CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1AG40-0XB0 ce conține
intrări digitale/analogice și ieșiri digitale. Intrările digitale sunt în număr de 14, ieșirile digitale de 2 și
intrările analogice în număr de 10.
Avantajele pe care le oferă PLC-urilor la beneficiari:
program de automatizare pentru control şi vizualizare;
spațiul de instalare și necesarul de cabluri pentru realizarea automatizări sunt reduse;
creșterea capacității folosind “signal board” fără a crește dimensiunea sistemului;
se adresează funcțiilor simple de control / funcțiilor simple de control al mișcării;
înlocuiește componentele convenționale precum elementele de control
se utilizează programul software pentru a configura funcțiile în locul metodei de cablare;
PLC-urile pot să comunice cu alte dispozitive prin diferite protocoale de comunicații, de exemplu:
PROFINET, PROFIBUS, CAN, RS-232C, RS422 și RS485.
Modulele de comunicație sunt în număr de 3, au o viteză de execuție booleană de 0.08 μs/instrucțiune
și matematică de 2.3 μs/instrucțiune.
Intrările digitale(ID) și ieșirile digitale(QD ) ale automatului S7-1200, funcționează cu o tensiune de
24 V în curent continuu și curent de ieșire 0.5 A.
II. HMI-ul KTP 600 basic color
Termenul de HMI provine din limba engleză de la cuvântul Human Machine Interface și reprezintă o
interfață om-mașină ușor de utilizat în cadrul automatizărilor, se poate urmări și controla cu ușurință
procesele industriale cu ajutorului acestuia.
HMI-ul comunică cu PLC-ul S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC prin protocolul de comunicație
PROFINET.
III. Modulul de I/O ET200S SIEMENS
SIMATIC ET 200S reprezintă un sistem de I/O multifuncțional pentru o gamă largă de aplicații ce se
poate face cu ajutorul acestora. Datorită designului său scalabil, puteți regla stația I/O exact la cerințele de la
fața locului.
Sistemul I/O, cu design compact, garantează cea mai economică utilizare a dulapului de comandă.
Viteza sa ridicată și transferul de date au ca rezultat o performanță semnificativ mai mare.
Avantajele utilizări ET 200SP:
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−
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reducerea spațiului
cablare simplă prin simpla împingere a modulelor
comunicație ușor de realizat la distanță prin modulul de PROFINET ce face ca sa nu mai avem
nevoie de PLC și de I/O acestuia lângă stand.
În lucrare am utilizat un modul de 2AI x RTD HF_1 ce a fost atașat lui ET200S prin care am putut să
citesc valoarea temperaturi de la termorezistența PT100.
Termorezistența PT100 are o rezistență internă de 100 de ohmi la 0 grade Celsius și un coeficient de
variație de 0,003851 ohmi la fiecare grad Celsius.
Configurația lui PT100 poate să fie cu 2, 3 sau fire. Este indicat a se folosi varianta cu 3 fire deoarece
dispar astfel efectele nedorite ale rezistenței firelor de conectare, sunt reduse în acest tip de configurație. Cele
trei fire au o rezistență identică. Dezavantajul la configurația cu 2 fire este că se pierde semnalul și se pierde
compensarea temperaturii.

.

Figura 1. Configurația hardware a aplicației
Această configurație hardware este formată dintr-un automat PLC S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC ce
comunică prin protocolul de comunicație PROFIBUS cu un dispozitiv PP17-I. Prin protocolul PROFINET
comunică cu un HMI(KTP600 Basic color PN) și un dispozitiv de I/O ET200S care are conectate 4 module..
Acest configurație comunică foarte bine și precis, PLC-ul este care dă comenzii și culege toate informațiile
într-un final necesare unei bune funcționări a aplicației.
IV. Date experimentale
Am reușit să prelucrez valoarea temperaturii de la termorezistență și să o utilizez în partea de soft a
aplicație. Am realizat încălzirea/răcirea un material din aluminiu și am prelucrat grafic această
creștere/scădere a temperaturii cu ajutorul funcție traces din softul de programare a PLC-ului și anume TIA
V15 utilizat în cadrul acestei aplicați. Se poate observa în Figura 2, de mai jos, cum creșterea de temperatură
se realizează exponențial în timp cu o pantă mare de creștere. În Figura 3 se întâmplă scăderea temperaturii
tot exponențial în timp, această scădere este realizată prin folosirea unui sistem de răcire extern ce
funcționează pe bază de apă și cu ajutorul unei pompe și a doua coolere ce realizează circulația apei, apă care
ajută la răcirea temperaturii.
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Figura 2. Creșterea temperaturii

Figura3. Scăderea temperaturii
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SISTEM DE COMUNICAȚIE UTILIZÂND REȚEAUA GSM
David-Daniel BOJAN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Romania
Rezumat: Aplicația prezentată în această lucrare descrie un sistem de achiziție în timp real a informațiilor
provenite de la un senzor de temperatură și umiditate DHT-22 conectat la o placă de dezvoltare Arduino. Datele
măsurate se transmit la distanță prin intermediul unui modul GSM GPRS către un telefon mobil.
Cuvinte cheie: Senzor temperatură DHT-22, Arduino, modul GSM GPRS, display LCD 16x02.

Introducere
Aplicația de față permite utilizatorului să monitorizeze temperatura și umiditatea in timp real pe un
display LCD dar si de pe telefon printr-un SMS trimis de modul GSM, la solicitarea acestuia. Aplicația este
extrem de utilă pentru transmiterea de informații în locuri în care comunicația prin wi-fi, bluetooth sau
internet nu este posibilă. Singura condiție pentru funcționarea aplicației este existența unei rețele de telefonie
mobilă.
1. Descrierea parții hardware a aplicației
Schema bloc a aplicației hardware este prezentată în Figura 1. În continuare sunt prezentate
caracteristicile tehnice și modul de funcționare a componentelor aplicației.

Figura 1. Schema bloc a aplicației hardware.
1.1. Placă de dezvoltare Arduino
Arduino permite funcționarea aplicațiilor în timp real datorită microcontrolerului conectat pe placă.
Placa de dezvoltare conține pini analogici de intrare și pini digitali ce pot fi configurați de intrare/ieșire.
Placa de dezvoltare Arduino Mega dispune de pini specifici magistralelor seriale I2C și UART (Figura 2).

Figura 2. Placă de dezvoltare Arduino Mega
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1.2. Display LCD
Display-ul (Fig.3) este folosit pentru proiecte de electronica ce trebuie sa afișeze informații către
exterior, rapid si simplu. Un LCD 16x2, poate afișa 32 de caractere pe 2 linii si 16 coloane, fiecare caracter
fiind afișat intr-o matrice de 5x7 pixeli. Dispozitivul de afișare comunică cu sistemul prin magistrala serială
I2C.
Specificații:
- Tensiune de alimentare: 5V;
- Curent: 1.1mA;
- Tensiune de alimentare backlight: 4.2V;
- Curent backlight 100mA.
Magistrala I2C
Fig. 3 Display LCD 16x2
Principalele caracteristici ale acestei magistrale sunt:
− este o magistrală serială, bidirecţională, alcătuită doar din 2 linii: SDA (Serial Data) şi SCL
(Serial Clock);
− un modul compatibil I2C are înglobată o interfaţă care îi permite conectarea directă la cele 2 linii
ale interfeţei; astfel, la nivelul magistralei nu vor mai fi necesare nici un fel de circuite pentru
funcţionarea corectă a sistemului;
− fiecare modul conectat la magistrală este adresabil prin program printr-o singură adresă;
− modulele pot fi transmiţătoare sau receptoare;
R
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I2C
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Figura 3. LCD 2x16 caractere

Modul
I2C
(modul LCD)

Figura 4. Conectarea mai multor module la magistrala I2C

1.3. Modulul SIM900 GSM GPRS
Transmiterea informațiilor de temperatură și umiditate provenite de la senzorul DHT-11 se face cu
ajutorul unui modul de comunicație GSM GPRS SIM900 (Figura 5) conectat la placa Arduino. El va trimite
datele prin SMS unui telefon mobil. GSM este acronim pentru Global System for Mobile Comunication si
este standardul global pentru comunicatiile telefonice. GPRS este acronim pentru General Packet Radio
Service. GPRS este serviciu telefonic pentru comunicatiile 2G si 3G.
Specificatii:
− Power supply : 9 to 12V DC
− Baud rate 9600 - 115200 bps
− Quad-Band GSM/GPRS 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Modulul folosește o magistrala serială asincronă UART ce conține doar 2 fire – unul pentru trimiterea
datelor, iar celălalt pentru recepția lor. Așadar componentele care doresc sa comunice serial vor trebui sa
aibă 2 pini: pinul de recepție (RX), si pinul de transmisie (TX), așa cum se poate observa și în Figura 6.

Figura 5. Modul GSM GPRS SIM900

Figura 6. Schema de conexiune serială UART
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Toate plăcile Arduino conțin cel puțin un port Serial (cunoscut ca și UART sau USART).
Comunicarea serială se poate realiza prin pinii 0 (RX) si 1(TX), dar si prin USB (interfața USB comunică cu
microcontrollerul prin pinii RX0 si TX0).
1.4. Senzor DHT-22
DHT-22 (Fig. 7) este un senzor digital de temperatură si umiditate, care are încorporat un senzor de
umiditate capacitiv și un termistor, pentru a măsura aerul din jur și dă un semnal digital pe pinul de date.
Specificații:
− Alimentare: 3-5V
− Curent maxim: 2.5mA
− Raza temperaturii: -40 - 125℃; eroare: <±0.5℃
− Raza umiditatii: 0-100%; eroare ±2%
− Marime: 38 x 20mm
Figura 7. Senzor DHT-22
2. Descrierea parții software a aplicației
Codul sursă include librăriile Wire.h pentru utilizarea magistralei I2C, LiquidCrystal_I2C.h pentru
funcționarea dispozitivului de afișare.

2

1

3

4
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Concluzii
Această aplicație descrie o posibilitate de comunicație la distanță prin intermediul unui dispozitiv
GSM. Astfel, este necesar un telefon mobil conectat la rețeaua de telefonie în cauză. Aplicația permite
transmisia de date prin SMS din locuri unde alte tipuri de comunicație nu sunt posibile.
Bibliografie
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3. https://www.tinyosshop.com/datasheet/GSM%20Shield%20Datasheet.pdf

129

BRAȚ ROBOTIC CU REGIM REPETITIV
Octavian PUIU, Lucian GRUSAC
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În lucrarea prezentată se expune material scurt istoric, referitor la producerea primului robot
(mecanism) si explicarea lui. In continuare este descrisa structura unui robot industrial inteligent , cinematica, gradele
de libertate, articulațiile. Problema brațului robotic din cadrul universitarii a apărut din cauza parții de comanda si
cea de forța. Am elaborat schema electrica, si schema bloc al mecanismului. Sunt descrise componentele ce descriu
partea de comanda si partea de forța. Următorul capitol este concluzia, in ea am introdus toate componentele a
brațului robotic cit si soluționarea finala a problemei.
Cuvinte cheie: Braț robotic, microcontroler, regim repetitiv, semnal, grad de libertate.

1. Introducere
1.1 . Robotul în societatea umană modernă
Robotul este un sistem compus din mai multe elemente: mecanică, senzori și actuatori precum și un
mecanism de direcționare. Cuvântul robot este de origine slavă și se poate traduce prin: muncă clacă sau
muncă silnică, care provine din opera lui Josef Čapek și Karel Čapek din anul 1921, pe care-i numea:
muncitori de asemănare umană, care sunt crescuți în rezervoare. Primul mecanism propulsat de aburi a fost
construit de către matematicianul grec Arhitas din Tarent. Dispozitivul lui Architas semăna cu o pasăre. De
altfel, el a numit creația "Porumbelul" și mulți oameni de știință din secolele care au urmat l-au considerat
prototipul aparatului zburător.
Roboții au devenit în numai jumătate de secol, ceva obișnuit, robotii in ziua de azi se folosesc peste
tot, in orice ramura a industriei. Daca cu un secol in urma cuvântul robot nu însemna nimic si nu se asocia in
imaginația omului cu un obiect sau măcar cu o idee, astăzi, ideea de robot care face anumite operațiuni nu
mai sperie pe nimeni. Roboții casnici ai zilelor noastre tund gazonul, aspiră, ba chiar spală ferestre. Sigur, nu
s-a ajuns încă la robotul care să-ți facă toată treaba, dar se pare că nu mai este prea mult. Roboții industriali
nu au fost instalați pentru a lua locul oamenilor, ci pentru a îndeplini sarcini care ar putea fi periculoase.
Treptat, aceștia s-au transformat din opțiune în necesitate, iar astăzi sunt nelipsiți din orice domeniu care
implică inginerie. Sânt folosiți in militărie, pentru a îndeplini unele misiuni periculoase, in astronomie pentru
a descoperi spațiul cosmic, Astăzi, roboții sunt folosiți pentru anumite intervenții chirurgicale, medicul
putând să controleze robotul de la distanță pentru a realiza operația. Este un avantaj atât pentru pacient, cât și
pentru doctor. O operație de câteva ore îl poate obosi până şi pe cel mai experimentat medic, însă cu un robot
se va opera lin și încet. ABB, unul dintre cei mai importanți jucători la nivel global pe piața de echipamente
și servicii energetice, l-a creat pe YuMi, un robot destinat asamblării pieselor mici. Acesta a fost optimizat
pentru a lucra în medii care până acum au depășit abilitățile roboților. Are capacitatea de a simți, de a vedea,
iar brațele sale au căptușeală moale și sunt făcute în așa fel încât să nu rănească oamenii care lucrează în
preajma sa.

Figura. 1 Schema structurala a unui robot.

Figura. 2 Robotul YuMi

Structura general a unui robot (fig.1) este constituit din: partea electrica de forță, partea de comanda, si
partea mecanica.
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Partea de forța o constituie: motorul electric si convertorul de putere. De regula se folosesc
motoarele electrice de curent continuu, cu magneți permanenți, sincrone, pas cu pas.
Convertoarele de putere se pot folosi: redresor, invertor, VTC si altele pe bază de semiconductor.
 Partea de comanda o constituie un circuit electronic pe baza de microprocesor. Microprocesorul
poate fi comandat prin, module WI-FI, Bluetooth, cu ajutorul potențiometrelor sau prin soft, cu
ajutorul calculatorului, poate fi si automatizat pentru ca sa efectueze unele mișcări singur
necomandat de cineva.
 Partea mecanica o formează mașina de lucru, si transmisia.
Mașina de lucru transforma o forma de energie in alta forma de energie sau in lucru mecanic util. De
ce e nevoie de a face mentenanță, reparare și Reverse engineering. Scopul acestei lucrării ,,Braț robotic cu
regim repetitiv’’ este procesul de ,, Reverse Engineering’’. Vom elabora schema electrica.
2. Structura unui sistem inteligent
2.1 Cinematica.
Cinematica (în lb. greacă a se mișca) este o ramură a mecanicii clasice ce se ocupă cu studiul mișcării
obiectelor fără a lua în considerație cauza ce duce la această mișcare.
În robotică, pe lângă sistemele de coordonate carteziene, se folosește frecvent Sistemul de Coordonate
al Articulațiilor (sau Sistemul de Coordonate Robot). În acest sistem, pentru un robot cu 6 articulații, o
poziție din spațiu este definită de 6 valori ale articulațiilor robotului. Panoul de comandă al robotului (teach
panel) este gândit să poată utiliza toate aceste sisteme de coordonate. Se poate comanda robotul să realizeze
mișcări în sistemul de coordonate cartezian sau în sistemul de coordonate al articulațiilor. La o mișcare în
sistem de coordonate cartezian sunt implicate toate articulațiile robotului. Primele trei articulații, față de baza
robotului, sunt denumite articulații principale. Aceste articulații determină spațiul de lucru al end-efector-ului
robotului. Ultimele articulații, spre unealta robotului, mai sunt numite și articulațiile mâinii robotului. Ele
realizează mobilitatea încheieturii mâinii robotului. Permit în primul rând orientarea uneltei în spațiul de
lucru. Pentru articulațiile secundare se folosesc numai articulații de rotație.

Figura 3. Gradele de libertate a unui braț robotic

Figura 4. Schema principială de funcționare

În general, prin grade de libertate înțelegem posibilități de mișcare. O mulțime de sisteme fizice nu se
pot mișca decât de-a lungul unei curbe, traiectoria care poate fi plana sau spațială. Gradele de libertate se
obțin din articulații adică câte articulații avem atâtea grade de libertate vom avea in cazul nostru avem 6
grade de libertate.
Gradul de libertate este o noțiune specifica unui element, unei cuple cinematice sau unui lanț
cinematic si reprezintă numărul de parametri geometrici independenți (coordinate generalizate) care
determina complet poziția sa sau la o cupla ,numărul de mișcări relative independente permis.
Schema electrica de forță a brațului electric
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Figura 5. Schema electrica a bratului robotic
a - placa Arduino cu 32 de canale de comanda a servomotoarelor, la care este conectat un modul
infraroșu HTE015C1 prin 7 canale datorita cărui joystick putem comanda brațul si un port USB prin care la
fel putem comanda brațul dar cu ajutorul unui soft de pe calculator. În fig.5b vedem o placa arduino R3 la
care se conectează cele 6 potențiometre care sunt încă o metodă o metodă de comandă a servomotoarelor și
un modul Bluetooth HC-05 datorita cărui cu ajutorul oricărui telefon putem să comandăm aceste
servomotoare. În fig.5c sunt prezente 6 servomotoare conectate la 2 relee prin care trec nu doar canalele de
alimentare dar si canalul de comanda la care la fel sunt conectate si canalele de comanda de pe placa Arduino
RKP-SCB-32C, deci releele au fonctia de a schimba canalul de comandă de la o placă la alta.
2.1.1

Partea de comanda.
Algoritmul de control al robotului este prezentat în fig.6 Comanda începe cu schema de comanda,
introducem coordinate le lui x1 si x2 pentru ca brațul sa cunoască unde se afla obiectul. După care calibram
servomotoarele si determinam poziția inițială a brațului. Introducem ,,if’’ daca boxa se va afla in punctul x 1,
atunci brațul va muta boxa in punctul x2, iar daca boxa deja se afla in punctul x2, atunci brațul va muta boxa
in punctul x1, iar daca boxa nu se va afla nici in unul dintre punctele ,,x2 sau x1’’ brațul se va opri si se va
porni alarma, deoarece sa produs o eroare.
3. Soluționarea problemei:
Pentru soluționarea problemei am implementat un sistem de protective care nu permite mișcarea
brațului nu mai mult de cit limita pe care o introducem noi. Conform fig.3 Bratul se mișca cite un grad in
stingă sau in dreapta Xp+1. Xmax este limita care noi o introducem maxima. In caz de X P depășește limita
maxima, brațul se oprește si ne arata eroare, iar daca nu depășește limita maxima, se reîntoarce in program si
își continua funcționarea.
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a

b
Figura 6. Algoritmul de control al robotului

Concluzii
A fost elaborat sistemului de control al brațului robotic cu acționare electrică cu controlerul RKPSCB-32C. Controlerul conține : programatorul de tip FT232RL , microcontroler ATmega168, 32 canale de
ieșire, interfața de comunicare - USB , memorie flash:-Flash ROM 512 KB , suport pentru transmisie
Bluetooth și APC220. Pentru controlul brațului robotic a fost utilizat soft specializat - Arduino Servo
Control. A fost elaborat sistemul haotic (regim repetitiv) al brațului robotic cu 6 grade de libertate format din
sursa de alimentare Bestec ATX-300-12Z, 6 servomotoare de tip MG996R, 6 potențiometre de tip 10K şi
placă de dezvoltare Arduino Uno R3. A fost elaborat sistemul Bluetooth al brațului robotic cu 6 grade de
libertate format din sursa de alimentare Bestec ATX-300-12Z, 6 servomotoare de tip MG996R, modul
Bluetooth HC-06 și placă de dezvoltare Arduino Uno R3. Brațul robotic mulți-comandabil a fost modernizat
iar încercările experimentale au demonstrat funcționalitatea lui mulți-comandabilă.
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Abstract: The paper presents some of the most used intelligent materials used in the development of electro and
thermomechanical actuators. Smart materials incorporate adaptability and versatility characteristics, being able to
process information using only the intrinsic characteristics of the materials. These features provide many possible
applications for these materials and structures in the industrial environment, civilian infrastructure systems and
biomechanisms.
Keywords: smart material, Nitinol, polymers, actuator, piezoelectric

Introduction
Smart materials are part of the cutting edge of discoveries in materials science, engineering
applications, biomechanical systems as well as infrastructure, and more.
Smart materials incorporate adaptability and versatility characteristics, being able to process
information using only the intrinsic characteristics of the materials.
These features provide many possible applications for these materials and structures in the industrial
environment, civilian infrastructure systems and biomechanisms. System integration, power and mass
reduction, moving parts from the drive system, the expression between the drive and the touch system are
some of the benefits of using smart materials [1], [2].
1. Alloys with shape memory based on Nickel - titanium
The Ni-Ti alloy has the shape memory capability but also has a high damping and super-plasticity
capability, these properties being based on the composition of the two metals as well as the mechanical and
thermal treatments to which it is subjected.
Superelastic behavior occurs when it is deformed at a temperature slightly higher than the
transformation temperature, the elasticity being 10 to 30 times higher than at the usual material [3], [4], [5].
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Figure 1. Superelastic Ni-Ti transformation [1]
At different temperatures a series of transformations occur on the alloy, which is a molecular
transformation called martensite, corresponding to low and austenitic temperatures, at high temperatures.
Between the two phases, the transformation is accompanied by thermal hysteresis, this being done in a
temperature range. After the cooling process, martensitic transformation begins at Ms (martensite start) and
complete transformation of the material structure takes place at Af (austenite finite) [1], [2].
Aplicațiile ce utilizează materialele din Ni-Ti au exclusiv funcția de a produce mișcare de deformație
si se pot regăsi într-o serie de domenii de aplicabilitate practică precum: medicină (filtre sangvine ce
depărtează pereții venelor, oprind formarea unor cheaguri de sânge, proteze pentru membre superioare și
inferioare, plăgi osoase, ramele ochelarilor de vedere), artă (statui compuse din părți mișcătoare, flori
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artificiale ce se deschid sau se închid la radiația solară sau la căldură, sculpturi mișcătoare), obiecte de uz
casnic (scrumiere care ridică marginile si sting tigarile care ard până la capăt), jucării (roboți în miniatură,
jucări acvatice), aplicații tehnice (actuatoare cu mișcări circulare sau liniare, supape hidraulice de sens,
motoare solare și acvatice) [5], [6]. Applications that use Ni-Ti materials have the function of producing
deformation and can be found in a number of areas of practical applicability such as medicine (blood filters
that eloign the veins walls, stoping the blood clots, upper and lower limbs, bone wounds, eyeglasses
frames), art (statues composed of moving parts, artificial flowers that open or close to sunlight or heat,
moving sculptures), household objects (ashtrays that raise the edges and quench the cigarettes that burn to
the end), toys (miniature robots, aquatic toys), technical applications (actuators with circular or linear
movements, sensing hydraulic valves, solar and aquatic motors)[7].
2. Non-metallic shape memory materials
Conductive polymers
Conductive polymers are also called organic composites. They have an orbital p extended system
through which the electrons have freedom of movement from one end to the other of the polymer
The most commonly used are polyaniline (PAni) and polypyrrole (PPY). From a constructive point of
view, thin films of polyaniline are used, between which is placed a conductive ionic layer
Passing a current causes the reduction to one side and the oxidation to the other, the ions are
transferred, so one part expands, the other contracts, causing the whole structure to bend.

Figure2. Explanatory to the operating principle of conductors based on conductive polymers
In this way, both electric and chemical energy are transformed into mechanical energy. Conductive
polymers are simpler to obtain than the polymeric gels shown above. The most used active elements of this
type are laminated, unimorphic structures.
Polimeri electrostrictivi
Electrostatic polymers are also called dielectric elastomers. When placed in an electric field, it
undergoes a mechanical deformation. Their striction capacity is much higher than piezoelectric materials
(10-30% versus 0.1-0.3%).

Figure 3. Explanatory to the principle of operation of actuators based on electrostrictive polymers
The most commonly used materials in this category are polymers based on polymethylmethacrylate
(PMMA). Due to their electrostrictive deformation, they can be placed between two electrodes, thus
reproducing the operation of the muscles. The expansion takes place in the plane of the electrodes, the
developed force being proportional to the electric charge from the electrodes (Figure 3).
When applying voltage across electrodes, the different charges on each electrode are attracted, while
the tasks of the same sign are rejected. The resulting forces compress the polymer and increase its area. They
can be used as linear actuators without additional amplifiers. In addition to the film-like active elements,
electrostatic polymers actuators are used stacked elements, recessed, bimorph shaped, tubular and / or
cylindrical, generally like piezoelectric actuators.
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Polimeri ionici
Ionic polymers (with ions exchange), if are introduced into wet environments, act as polyelectrolytes.
Polyelectrolytes contain, on their main chains, ionic groups capable of developing electric fields with
intensities of up to 1010V / m. When an external electric field is applied, it interacts with the electric field of
the polymer, producing electromechanical deformation.

Figure 4. Explanatory to the operating principle of actuators based in ionic polymers

3. Piezoelectric materials
The discovery of the piezoelectric effect was preceded and even favored by the piroelectric effect,
known since the seventeenth century, on the tourmaline crystal. The pyroelectric effect is manifested in 10
classes of crystals which - because of the asymmetric mode in which electric loads are distributed - show the
phenomenon of spontaneous polarization. In a normal atmosphere, spontaneous polarization goes unnoticed,
because the environment contains enough free ions to neutralize superficial tasks. With the rise in
temperature, the free neutralizing ions in the atmosphere are removed and the crystal "seems" to have been
electrically charged during heating [1].
Piezoelectricity occurs only in certain insulating materials and is manifested by the occurrence of
electrical charges on the surfaces of a monocrystal which is mechanically deformed. By applying the
mechanical tension, a separation of the weight centers of the electric, negative and positive loads is
produced, which gives rise to an electrical dipole, characterized by a dipole electric moment. So the direct
piezoelectric effect consists of producing the electric current through deformation and is determined by the
asymmetric distribution of electrical loads (there is no center of symmetry). Electric voltage, generated by
direct piezoelectric effect, is directly proportional to the applied mechanical stress and to each other (in the
case of the piezoelectric inverse effect) [5], [6].

Figure 5. Deformation of a piezoceramic pill in c.c.: 1 - piezoceramic pill; 2 - disc electrode
Piezoelectric actuators exert mechanical forces as the effect of the applied electrical voltage, by
piezoelectric effect. Typical deformation is in the order of 2 - 3 ‰ but current research is directed to
obtaining a 1% deformation. For these materials, the energy converted to the volume unit is in the order of
(0.18 - 120)·103 J/m3. The main qualities of piezoceramic actuators are reduced reaction times and elevated
piezoelectric coupling coefficients. They are divided into three classes: monocrystals, polarized ceramic
materials and piezoelectric composites.
Quartz is, historically, the first piezoelectric material. It is naturally in the form of large monocrystals.
The silica is melted at 1710 ° C and, if it is cooled very slowly, crystalline symmetry of high crystalline
symmetry is formed. At crystallization rates higher than 2.2 · 10 -7cm / s, vitreous (amorphous) quartz is
obtained. Under TC = 573 ° C, quartz α is obtained with less crystalline symmetry due to a triple helical
crystal lattice. Artificial quartz monocrystals obtained by guided solidification are used in electronic
oscillators. If it is cut into thin plates, according to certain directions and very accurate thicknesses, the
quartz acquires highly resonant frequency, depending on the dimensions of the plate. Under the effect of an
alternating current, an electronic oscillator with a very high frequency (about 20 GHz) and precise, able to
provide clock pulsing in quartz computers or clocks or to control the frequencies of radio transmitters is
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obtained. The most widespread piezoelectric actuators are ceramic. They are able to generate large forces at
very low times, being used for: vibration control, matrix printer heads and piezoelectric motors.
Lead Titanate Zirconate (PZT), with the stoichiometric formula PbTi1-zZrzO3 (z ≈ 0.52), was
discovered in 1954 and now holds the largest percentage of the world market for electromechanical
transducers. The direct piezoelectric effect of PZT can be more accurately appreciated if one bar of this
material with a cross-section of 1 mm2 and 1 cm length is hit by an ordinary hammer (a mass of 1 kg
develops a force of about 10 N) generates a potential difference of 1550 V at its ends [2], [3].Another
piezoceramic material, used as actuator, is obtained from PZT by "doping" it with lanthanum. It results in
titanate zirconate of lanthanum and lead (PLZT), "an extraordinary electrooptic material", with a
piezoelectric coupling coefficient greater than three times the PZT. The above-mentioned material,
commonly noted 8/65/35 PLZT, has a typical 5 μm granulation and exhibits a martensite transformation of
the trapezoidal type which promotes electromechanical coupling. The threshold voltage over which the
depolarization can occur is 5 MPa although the material has a modulus of longitudinal elasticity of 80 GPa at
the combined load consisting of mechanical and electrical loading produces a nonlinear behavior closer to
the electrostrictive materials than of piezoelectric ones [2], [3].
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Abstract: Studierea și implementarea surselor regenerabile de energie trebuie să fie prioritate stringentă, mai
ales în contextul creșterii consumului de energie pe bază de combustibili fosili, majorării cantităților de gaze cu efect
de seră emise în atmosferă, care duc la consecințe negative pentru mediul ambiant. În lucrare se prezintă rezultatele
obținute pe cale experimentală în condiții de laborator, privind caracteristicile colectoarelor cu suprafață absorbantă
selectivă și suprafață absorbantă neagră. S-au determinat dependențele randamentului colectorului de debitul
circuitului solar și unghiul de înclinare al colectorului.
Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, energie solară termică, radiație solară, randament, colector
solar, curba de încălzire, suprafață absorbantă

Introducere
Energia solară, raportată la scară umană, este nelimitată și se clasifică ca energie regenerabilă și
provine din reacțiile de fuziune nucleară care se produc pe soare. Pe parcursul timpului această energie a
devenit una dintre principalele surse de energie regenerabilă alături de biomasă, energie hidroelectrică și
energie eoliană.Utilizarea energiei solare este încă destul de scăzută în comparație cu alte surse de energie.
Chiar și în rândul energiilor regenerabile, aceasta este încă o minoritate și este o problemă paradoxală,
deoarece radiația solară primită pe suprafața pământului este cea mai abundentă dintre toate celelalte.
În prezent, există două modalități principale de exploatare a energiei solare:
− energia solară fotovoltaică, care este rezultatul transformării radiației direct în electricitate;
− energia solară termică, care este rezultatul transformării radiației direct în căldură.
Comisia Europeană pentru energia regenerabilă a stabilit un obiectiv de creștere a ponderii energiei
solare până la 20 % în mixtul de energie din surse regenerabile, care la rândul său vor contribui cu 20 % din
consumul de energie în anul 2020 și 50 % în 2040 [1]. Energia solară nu poluează aerul prin eliberarea de
gaze cu efect de seră – impactul asupra mediului este aproape zero, este o alternativă combustibililor fosili, o
alternativă curată, ne poluantă și stabilă. Energia solară poate fi folosită în locații izolate, unde racordarea la
rețea ar fi complicată și costisitoare. Energia solară este în plină expansiune la nivel mondial. În unele țări
precum Spania, Italia, Japonia și în special Germania, energia solară a atins un nivel remarcabil, în sensul de
calitate (tehnologie), cantitate și eficiență. Viitorul energie solare și la general a surselor regenerabile este
promițător, astfel, la scară mondială investițiile în „energia verde” sunt practic în creștere continuă [1, 2].
1. Radiația solară disponibilă pe teritoriul Republicii Moldova
Radiația de pe suprafața pământului este variabilă și are loc din cauza mișcării pământului în raport cu
soarele: pe de o parte rotația în jurul axei sale, care conduce la ciclurile zilnice și, pe de altă parte, rotația sa
în jurul Soarelui, care datorită înclinării axei de rotație, duce la cicluri sezoniere.
Radiația globală se referă la cantitatea totală de radiație solară incidentă pe o suprafață. Acesta este
compusă din radiații directe și difuze [2, 3]. Republica Moldova nu în zădar este numită „însorită”. Astfel,
durata de insolație teoretică pe parcursul anului este de 4445 – 4452 h/an, durata reală pe teritoriul țării
variază de la 2100 până la 2400 ore, vara constituie 60-70 %, iar iarna 30-40 %. Densitatea energiei solare, în
condiții de nebulozitate medie, constituie circă 4911 MJ/m2 pe an [4].
În Figura 1 este prezentat graficul radiației globale pe plan orizontal (GHI) pentru perioada noiembrie
2017 – octombrie 2018 [4]. Pentru aprecierea radiației solare disponibile, pe teritoriul Republicii Moldova,
este suficient de a lua în calcul radiația solară globală pe o suprafață orizontală, care prin definiție este suma
radiației difuze și radiației directe.

138

Figura1. Reprezentarea distribuției lunare a iradierii solare globale, pe o suprafață orizontală, nebulozitate
medie, stația Institutului de Fizică Aplicată a AȘM din Chișinău

GBD
unde: G – radiația globală;
B – radiația directă;
D – radiația difuză [5].

(1)

În acest caz toate trei componente sunt măsurate pe aceeași suprafață (orizontală), însă măsurările
făcute pentru radiația solară directă, la stația IFA, sunt pe suprafață normală, adică unghiul de incidență a
razelor solare pe elementul sensibil este de 90˚, deci unghiul de înălțare a soarelui αs în sumă cu unghiul de
înclinare a elementului sensibil β este de 90˚. Astfel, pentru calcularea valorilor radiației solare directe pe o
suprafață normală, valoarea radiației solare directe pe suprafață normală se înmulțește cu cosinusul unghiului
de înălțare a soarelui αs sau cu sinusul unghiului de înclinare a elementului sensibil β.

Figura 2. Unghiul de înclinare a elementului sensibil β și unghiul de înălțare a soarelui αs

GHI  DHI  cos( s )  DNI
unde: GHI – radiația globală pe suprafață orizontală;
DHI – radiația difuză pe suprafață orizontală;
DNI – radiația directă pe suprafață normală;
 s – unghiul de înălțare a soarelui.

(2)

Pentru Republica Moldova unghiul de înălțare a soarelui este aproximativ de 55˚, astfel calculul
radiației globale, conform datelor, devine:

GHI  1869,53  cos(55)  5261,61  4887,47 MJ/m2

(3)

2. Studii experimentale a conversiei termice a radiației solare
Funcția unui colector solar termic, este de a folosi radiația solară disponibilă, într-o manieră optimă,
pentru generarea căldurii și furnizarea acesteia pentru consumul ulterior. În colectorul solar apar pierderi
inevitabile și care determină eficacitatea acestui sistem sau determină randamentul colectorului. În mare
măsură pierderile în colector sunt determinate de materialele folosite în construcția acestuia. În figura 3, sunt
indicate cele mai importante fluxuri de energie ale unui colector solar plan.
Studiile experimentale sunt realizate folosind echipamentul didactic ET – 202 „Principiile conversiei
termice a energie solare”. Pentru efectuarea experiențelor este utilizat software-ul ET – 202 în scop de
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achiziție a datelor măsurate și vizualizarea acestora sub formă grafică. În toate experimentele s-a folosit
radiația artificială de la unitatea de iluminat din instalație.

1 Radiația solară
2 Pierderi prin reflecție
3 Pierderi prin convecție
4 Pierderi prin radiații
5 Puterea utilă
Figura 3. Balanța energetică a unui colector solar plan
2.1. Caracteristica colectorului la variația debitului
Obiectivul acestui experiment este studierea modificării caracteristicilor sistemului în dependență de
variația debitului în circuitul solar. S-a examinat influențele asupra diferenței de temperatură între fluxul de
intrare și ieșire din colector, precum și efectul asupra randamentului colectorului și puterii termice utile. În
Figura 5 este prezentată diagrama variației temperaturii T2 la ieșire și a debitului. Diagrama evidențiază
punctele în care debitul a fost modificat și măsurările au fost efectuate. Se constată că odată cu micșorarea
debitului crește temperatura T2 a lichidului.

Figura 4. Echipamentul didactic ET 202

Figura 5. Variației temperaturii T2 și debitului

În conformitate cu obiectivele experimentului s-a trasat caracteristica diferenței de temperatură T2-T1
și puterii utile în funcție de debit, prezentate în figurile 6 și 7, unde T1 este temperatura lichidului la intrare
în colector. Din aceste caracteristici se observă scăderea valorii diferenței de temperatură dintre fluxul de
intrare și celui de ieșire din colector odată cu creșterea debitului în circuitul solar. Aceasta are loc datorită
faptului că la debit mare lichidul caloportor nu reușește să se încălzească.

Figura 6. Diferența de temperatură (T2- T1) în
funcție de debit

Figura 7. Puterea utilă PN în funcție de debit

Puterea utilă demonstrează o creștere semnificativă la creșterea debitului în intervalul 1-5 l/h, datorită
faptului că lichidul caloportor transmite o cantitate de căldură maxim posibilă către rezervor, respectiv
temperatura fluxului la intrare în colector scade. Astfel, puterea utilă este direct proporțională cu debitul, iar
diferența de temperatură este invers proporțională cu acesta. În condițiile radiației constante, s-a observat
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micșorarea eficienței colectorului odată cu creșterea diferenței de temperatură dintre colector și mediul
ambiant. Caracteristica respectivă este prezentată în Figura 8.

Figura 8. Randamentul colectorului în funcție de diferența de temperatură
La trasarea curbei teoretice a randamentului în funcție de diferența de temperatură între colector și
mediu au fost determinați coeficienții de pierderi termice k1 și k2, precum și randamentul optic al
colectorului: k1 = 1,45 W/m2·K; k1 = 0,064 W/m2·K2; ηo = 72 %.
2.2. Caracteristicile colectoarelor cu diferite suprafețe absorbante
Puterea utilă furnizată de colectorul plan este determinată de pierderile termice. Obiectivul acestui
experiment constă în determinarea curbelor de eficiență a colectoarelor cu diferite suprafețe absorbante, prin
compararea măsurătorilor efectuate. Curbele tipice a variației în timp a temperaturilor T1, T2 și T3 sunt
prezentate în figura 9 pentru suprafața absorbantă neagră și în figura 10 pentru suprafața absorbantă
selectivă, unde T3 este temperatura mediului ambiant.

Figura9. Variația temperaturilor pentru
suprafața absorbantă neagră

Figura 10. Variația temperaturilor pentru
suprafața absorbantă selectivă

Experimentul este efectuat de două ori, mai întâi cu suprafața absorbantă neagră, apoi cu suprafața
absorbantă selectivă. Ambele experimente sunt realizate în aceleași condiții de iluminare, temperatura
ambiantă, debit și unghi de înclinare a colectorului. În baza măsurărilor efectuate, sunt trasate curbele de
eficiență pentru ambele tipuri de suprafețe absorbante, prezentate în Figura 11.

A

Colector cu suprafață absorbantă neagră

B

Colector cu suprafață absorbantă selectivă

Figura 11. Curba de eficiență pentru diferite suprafețe absorbante a colectorului
Comparând cele două serii de măsurători, se observă diferența clară între curbele de eficiență. Astfel,
eficiența colectorului cu suprafață absorbantă selectivă (B) este considerabil mai mare decât a colectorului cu
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suprafață absorbantă neagră (A). Pentru trasarea curbelor de eficiență, au fost determinați coeficienții de
pierderi termice k1 și k2, precum și randamentul optic pentru ambele tipuri suprafețe absorbante:
 k1 = 1,30 W/m2·K; k1 = 0,07 W/m2·K2; ηo = 68 % - pentru suprafață absorbantă selectivă;
 k1 = 0,98 W/m2·K; k1 = 0,11 W/m2·K2; ηo = 60 % - pentru suprafață absorbantă neagră.
Bibliografie
1. KIENTZ, V., Énergie solaire (exploitation), https://www.connaissancedesenergies.org/fichepedagogique/energie-solaire-exploitation
2. JOLY, J., Énergie solaire les bases théoriques pour la comprendre, https://www.encyclopedieenergie.org/energie-solaire-les-bases-theoriques-pour-la-comprendre/
3. Principles of solar thermal energy, https://gunt.de/en/products/2e-energy/solar-energy/solar-thermalenergy/principles-of-solar-thermal-energy/061.20200/et202/glct-1:pa-148:ca-670:pr-182
4. World Radiation Data Centre,
http://wrdc.mgo.rssi.ru/wrdccgi/protect.exe?GAW_DATA/2018/kishinev_2018_glo_h.htm
5. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A.
Sochirean, Univ. Tehn. a Moldovei. - Ch.: „Tehnica-Info”, 2007, - 592 p. ISBN978-995-63-076-4.
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SISTEM DE SIGURANȚĂ REALIZAT CU ARDUINO
Denis DUNĂ, Alin GOANȚĂ
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara, Romania
Rezumat:Aplicația prezentată în această lucrare descrie funcționarea un sistem de siguranță care permite
utilizatorului să fie avertizat la introducerea unei parole greșite utilizând o tastatură cu 4x4 butoane și o placă de
dezvoltare Arduino.
Cuvinte cheie: cod parolă, keypad 4x4, LCD display, Arduino

Introducere
Sistemele embedded au devenit omniprezente în activitățile cotidiene. Plăci de dezvoltare atât de
populare ca Arduino sunt disponibile pe piață în diverse tehnologii. Cu ajutorul lor și a unor compilatoare
adecvate, este la îndemână pentru pasionați să își urmeze un hobby în electronică sau programare.
1. Descrierea parții hardware a aplicației
Schema bloc a aplicației hardware este prezentată în Figura 1. În continuare sunt prezentate
caracteristicile tehnice și modul de funcționare a componentelor aplicației.

Figura 1. Schema bloc a aplicației hardware.
1.1. Placa de dezvoltare Arduino
Arduino este un microcontroler open-source format dintr-o singură placă , proiectată să faciliteze
crearea aplicațiilor în diverse proiecte din diferite domenii. Partea hardware constă dintr-un design simplu cu
un microcontroler Atmel AVR și porturi I/O încorporate (Figura 2). Software-ul de programare este bazat pe
un compilator standard al limbajului de programare C++.
Arduino este bazat pe procesoarele Atmega de la Atmel și poate fi programat foarte ușor folosind
IDE-ul oferit.

Figura 2. Placă de dezvoltare Arduino.
1.2. Keypad 4x4
Tastatura keypad 4x4 are 16 taste conectate matricial. Are o mufă cu 8 pini care se conectează la
sistemul de dezvoltare. După cum se vede in Figura 3, cei 8 pini reprezintă semnalele digitale aplicate liniilor
și coloanelor matricii. Tastatura este utilizată pentru introducerea codului de acces.
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Figura 3. Keypad 4x4.
1.3. Dispozitiv de afișare LCD alfanumeric
În vederea afișării parolei și pentru avertizarea cu privire la corectitudinea acesteia, se utilizează un
dispozitiv de afișare alfanumeric cu 2x16 caractere (Figura 4). Acest modul este conectat la sistem la
magistrala
I2C
utilizând
pinii
SCL
și
SDA
ai
plăcii
de
dezvoltare
Arduino.
Principalele caracteristici ale magistralei I2C sunt:
− este o magistrală serială, bidirecţională, alcătuită doar din 2 linii: SDA (Serial Data) şi SCL (Serial
Clock);
− un modul compatibil I2C are înglobată o interfaţă care îi permite conectarea directă la cele 2 linii ale
interfeţei; astfel, la nivelul magistralei nu vor mai fi necesare nici un fel de circuite pentru
funcţionarea corectă a sistemului;
− fiecare modul conectat la magistrală este adresabil prin program printr-o singură adresă;
− modulele pot fi transmiţătoare sau receptoare;

Figura 4. LCD alfanumeric
1.4. Alarmă auditivă piezobuzzer
Alarma auditivă la tastarea incorectă a parolei este realizată cu modul piezobuzzer (Figura 5). Acest
dispozitiv se alimentează cu un semnal dreptunghiular cu lățime de puls variabilă. Prin variația lățimii
pulsului se poate varia volumul sunetului, iar prin variația frecvenței se variază tonalitatea.

Figura 5. Piezobuzzer – diagrama de timp a generării sunetelor.
2. Descrierea parții software a aplicației
Codul sursă include librăriile Wire.h pentru utilizarea magistralei I2C, LiquidCrystal_I2C.h pentru
funcționarea dispozitivului de afișare și Keypad.h pentru funcționarea tastaturii.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Keypad.h>
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#define Password_Length 8
int signalPin = 12;
char Data[Password_Length];
char Master[Password_Length] = "123A456";
byte data_count = 0, master_count = 0;
bool Pass_is_good;
char customKey;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {2,3,4,5}; //rand 0-3
byte colPins[COLS] = {6,7,8,9};//col 0-3
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
void setup(){
lcd.begin();
lcd.backlight();
pinMode(signalPin, OUTPUT);
}
void loop(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Introduceti parola:");
customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey){
Data[data_count] = customKey;
lcd.setCursor(data_count,1);
lcd.print(Data[data_count]);
data_count++;
}
if(data_count == Password_Length-1){
lcd.clear();
if(!strcmp(Data, Master)){
lcd.print("Corect");
digitalWrite(signalPin, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(signalPin, LOW);
}
else{
lcd.print("Incorect");
delay(1000);
}

145

lcd.clear();
clearData();
}
}
void clearData(){
while(data_count !=0){
Data[data_count--] = 0;
}
return;
}
Concluzii
Aplicația prezentată este un sistem de siguranță foarte des întâlnit. În acest caz sistemul presupune
programarea unei plăci de dezvoltare Arduino. Avantajul față de un sistem clasic îl constituie posibilitatea de
îmbunătățire din punct de vedere al componentelor și al securității. Utilizatorul poate oricând să
reprogrameze sistemul, adăugând diverse facilități.
Bibliografie
1. https://www.instructables.com/id/Arduino-Keypad-4x4-Tutorial/
2. https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf
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SISTEME DE SECURITATE PE BAZA SENZORILOR MAGNETICI
AUTONOMI DE PROXIMITATE, ERCON
Nicolae MADONICI
Universitatea Tehică a Moldovei
Rezumat: În lucrarea prezentată se expune material destinat sistemelor de securitate pe baza senzorilor
magnetici autonomi de proximitate, Ercon. Descrierea sucintă a sistemului de securitate. Explicare pe larg a
senzorului magnetic Ercon, componența să, principiul de funcționare, procesul tranzitoriu de stabilizare la comutarea
contactelor. Principiul de funcționare a întregului sistem.
Cuvinte cheie: senzor, câmp magnetic, contacte, lamele, magnet permanent.

Introducere
Un sistem de securitate este necesar locuinței, pentru asigurarea protecției împotriva furturilor de
bunuri sau a altor obiecte prețioase din această locuință. Aceste sisteme sunt recomandate tuturor
proprietarilor, cu scopul descurajării infractorilor și avertizarea pătrunderii persoanelor neautorizate în
spațiul protejat. Sistemele de securitate sunt necesare atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale. Ele
sunt bazate pe produsele IP, combinate cu hardware și software care permit conectarea sistemului de
securitate cu dispeceratul de intervenție și monitorizare rapiă.
1. Sistem de securitate
Sistemul de securitate reprezintă un ansamblu din mai multe componente electronice, integrate care
comunică între ele și sunt dirijate de un panou central de control. Toate acestea asigură securitatea punctelor
de intrare a încăperilor de protejat, cum ar fi geamuri, uși și altele.
Sistemul de Securitate în componența sa include:
– Panou central de control;
– Senzori ercon;
– Camere de supraveghere;
– Sirena sau alarma cu un numar ridicat de dB;
2. Principiul de funcționare a sistemunlui de securitate pe baza senzorilor magnetici autonomi de
proximitate
ErconErconul reperezintă un contact simplu Normal-Deschis (NO) (figura 1) sau un comutator
Normal- Închis (NC)/Normal-Deschis (NO) (figura 2), ermitizat într-un balonaș de sticlă sau masă plastică.
Lamelele contactului electric din balonaş sunt confecţionate dintr-un material feromagnetic special (Iridiu și
Rodiu având o rezistență mare la eroziune), care conduce atât curentul electric, cât şi fluxul magnetic cu o
zonă lărgită de histerezis în caracteristica sa magnetică. Această zonă este necesară pentru a exclude
vibraţiile contactului la comutare. Lamelele sunt ermetizate în balonaşul închis de sticlă, în care se află
vacuum sau un gaz inert (azot), pentru a exclude influenţa exterioară a aerului şi a minimiza arcul electric la
deconectarea contactului şi apariţia tensiunii de inducţie.

Figura 1 Senzor ercon de tip SPST-NO

Figura 2 Senzor ercon de tip SPDT-CO

2.1 Principiul de funcționare a senzorilor magnetici autonomi de proximitate, Ercon
La baza funcționării senzorului magnetic autonom de proximitate ercon stă câmpul magnetic constant
de comandă, creat de un magnet permanent (MP) bipolar (N-S). Datorită câmpului magnetic de comandă
emis de MP comutarea contactelor are loc la distanță, adică se efectuează fără contact direct (ceea ce este
un avantaj mare). Când magnetul permanent din exterior, fixat de un anumit obiect controlat, apropiinduse
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în poziţie coaxială cu balonaşul la o ditanță de 1-30 mm de acesta (figura 3), datorită proprietății lamelelor
de a conduce fluxul magnetic și totodată și curentul electric, fluxul magnetic din exterior se închide prin
lamelele contactului interior, formând la capete doi polo mici (N-S) care înving rezistența lamelelor şi
polarizeazândule (le magnetizează), fiind atrase contactele. Ca urmare, contactele din poziție NO trec în
poziție NC ce permite generarea unui semnal de comadnă sau invers, iar la comutator contactul NC se
deschide și contactul NO se închide (figura 2). Din momentul în care MP aflat în exterior iese din de zona
de control a balonaşului (figura 4), rezistența câmpului magnetic creat de MP scade și rezistența lamelelor
crește, ca urmare contactele revin în poziția sa inițială.

Figura 3 Momentul de acționare a contactelor

Figura 4 Poziții de funcționare a contactelor

2.2. Procesul tranzitoriu de stabilizare la comutarea contactelor
În poziția neacționată a contatelor, adică Normal-Deschise rezistența contactelor este infinit de mare,
ceea ce blochează trecerea semnalul de comandă. Atunci când în zona de control are loc apariția unui câmp
magnetic creat de un MP, contactele NO trec în poziție NC.
Din
momentul închiderii
contactelor, are loc un proces
tranzitoriu de stabilizare a
contactelor care este urmat de un
zgomot dinamic (figura 5). Acest
zgomot
dinamic
reprezintă
oscilațiile de stabilizare care au
loc într-o perioadă scurtă de timp
2,5 ms, din momentul închiderii
contactelor până la sfârșitul
procesului
tranzitoriu
de
stabilizare. Totodată în acestă
perioadă de timp are loc și
stabilizarea
rezistenței
contactelor, adică de la o
rezistență infinit de mare, ajunge
la rezistența de lucru a contactelor
în jur la 50-100 ms. Acest proces
de stabilizare este reprezintat în
figura 5.
Figura 5 Procesul de stabilizare la comutarea contactelor
2.3. Comunicarea senzorilor magnetici autonomi de proximitate, Ercon cu sistemul de securitate
Datorită avantajelor sale, senzori magnetici şi-au găsit o largă răspândire în sistemele de securitate, în
deosebi pentru controlul punctelor de intrare, adică stării uşilor şi geamurilor. În acest caz MP cu polarităţile
N-S se fixează la marginea părţii mobile a uşii, sau a geamului, iar pe carcasa ușii se fixează senzorul
magnetic (figura 6).
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Figura 6 Modul de commandă a senzorului magnetic: a) în poziție de control; b) în poziția activă;
Figura 6 Modul de commandă a senzorului magnetic: a) în poziție de control; b) în poziția activă;
Alarma de semnalizare a stării uşii poate fi activată de un tranzistor de amplificare KT815 cu
joncţiunea Bază - Emitor (B-E) care este comandat de contactul senzorului magnetic (figura 7). Comanda are
loc în felul următor, în poziția închisă a ușii (figura 6, a)) senzorul se află sub influența câmpului magnetic
creat de MP, în acest moment, contactele sunt închise și curentul din circuit (figura 7) circula prin rezistența
de 100 kΏ și senzor, fiind șuntată Baza și Emitorul de a nu fi posibilă polarizarea directă a bazei și a porni
semnalizarea. În momemntul când ușa din poziție închisă trece în poziție deschisă (figura 6, b)) senzorul
magnetic iese de sub influența câmpului magnetic creat de MP și în cazul dat contactele senzorului trec dintro poziția NC în poziție NO, excluzind șuntarea Bazei și a Emitorului, ceea ce permite polarizarea directă a
Bazei prin rezistenţa de 100 kΏ și deschiderea tranzistorului, dând comandă la blocul de semnalizare sonoră
Б1.

Figura7 Schema de funcționare a sistemului de securitate
Concluzii:
Sistemele de securitate pe așa principiu de funcțiunare sunt des întâlnite în zilele noastre de până
acum, pentru asigurarea protecției a punctelor de intrare a unei încăperi. Senzorii magnetici autonomi de
proximitate, Ercon sunt foarte utilizați în sfera sistemelor de securitate și a automatizărilor deoarece au o
construcție simplă sunt ieftini și nu necesită o sursă de energie suplimentară de alimentare.
Bibliografie:
1. http://nibaco.ro/ce-rce-este-un-sistem-de-securitate-si-cum-functioneaza/
2. https://www.compel.ru/lib/ne/2017/8/6-chto-nuzhno-znat-dlya-vyibora-pravilnogo-gerkona
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SISTEM DE MONOTORIZARE SENZORI UTILIZAND ANDROID

Alexandru MOLDOVAN, Iosif ZAHARIA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara, România
Rezumat:Lucrarea prezintă un sistem de achiziție în timp real a informațiilor provenite de la un grup de senzori
conectați la o placă de dezvoltare Arduino. Datele măsurate se transmit la distanță prin intermediul unui modul
bluetooth către un telefon mobil. Aplicația instalată pe telefonul mobil permite vizualizarea variației informațiilor pe
grafice.
Cuvinte cheie: Arduino, senzor lumină, senzor gaz, senzor umiditate și temperatură, bluetooth.

Introducere
Evoluția tehnologiei din ultimul timp permite extinderea și dezvoltarea aplicațiilor pe dispozitive
mobile care permite comunicarea wireless cu alte echipamente. Aplicația de față permite utilizatorului să
monitorizeze în timp real următorii parametrii: temperatură, umiditate, nivel concentrație gaz, iluminare.
Aplicația de achiziție este realizată în Arduino și încărcată în microcontrolerul plăcii de dezvoltare. Pentru
monitorizarea acestor parametrii se folosește o aplicație customizată pe telefonul mobil.
1. Descrierea parții hardware a aplicației
Schema bloc a aplicației hardware este prezentată în Figura 1. În continuare sunt prezentate
caracteristicile tehnice și modul de funcționare a componentelor aplicației. Senzorii de temperatură,
umiditate, gaz și iluminare transmit datele wireless unei aplicații pe Android utilizând un modul bluetooth.

Aplicație de emisie
Aplicație de recepție
Pe A

Telefon mobil cu
sistem de operare
Android
Pe A

Figura 1. Schema bloc a aplicației hardware.
1.1. Placa de dezvoltare Arduino
Arduino permite funcționarea aplicațiilor în timp real datorită microcontrolerului conectat pe placă.
Placa de dezvoltare conține pini analogici de intrare și pini digitali ce pot fi configurați de intrare/ieșire.
Placa de dezvoltare Arduino Mega dispune de pini specifici magistralelor seriale I2C și UART.
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Figura 2. Placă de dezvoltare Arduino Mega.
1.2. Senzor gaz MQ2
Modulul prezentat în Figura 3 este folosit pentru a detecta scurgerile de gaze în încăperi mici sau mari
și reprezintă o metodă de precauție pentru incendii sau pentru intoxicații.
Senzorul are o sensibilitate ridicata și principalele gaze pe care le vizează sunt GPL-ul, izobutan,
propan, metan, alcool, hidrogen și fum.
Senzorul dispune de un comparator, astfel ca se pot citi date analogice in timp real sau se poate afla
dacă concentrația de gaz a depășit o anumită limită.
Specificatii tehnice:
Tensiune: 5V;
Curent: 150mA;
Rezistenta heater: 33R;
Temperatura de lucru: -20oC - 50oC;
Output digital sau analogic.
1.3. Senzor de temperatură și umiditate Sparkfun SI7021
În vederea măsurării temperaturii ambiante și a umidității se utilizează senzorul Sparkfun
SI7021(Figura 4) care comunică cu sistemul prin intermediul magistralei seriale I2C. Petru achiziția
senzorului se folosește o librărie specifică apelată în codul sursă al aplicației.
Principalele caracteristici ale magistralei I2C sunt:
 este o magistrală serială, bidirecţională, alcătuită doar din 2 linii: SDA (Serial Data) şi SCL
(Serial Clock);
 un modul compatibil I2C are înglobată o interfaţă care îi permite conectarea directă la cele 2
linii ale interfeţei; astfel, la nivelul magistralei nu vor mai fi necesare nici un fel de circuite
pentru funcţionarea corectă a sistemului;
 fiecare modul conectat la magistrală este adresabil prin program printr-o singură adresă;
 modulele pot fi transmiţătoare sau receptoare;
1.4. Senzor de iluminare
Aplicația are un senzor de iluminare (Fig. 5) care folosește circuitul integrat TSL2581. Dispozitivul
comunică cu sistemul prin magistrala I2C.
1.5. Modulul de comunicație bluetooth HC-05
Modulul HC-05 Bluetooth (Fig. 6) e proiectat pentru configurarea fără fir a conexiunii. Modulul
Bluetooth cu port serial este complet calificat cu tehnologia Bluetooth V2.0 + EDR (viteză îmbunătățită a
datelor) de 3Mbps si de modulație cu transmițător radio de 2,4 GHz și bandă de bază.
Acest modul comunică prin intermediul interfeței USART la o rata baud de 9600. De asemenea se pot
configura valorile predefinite, folosind comenzi specifice.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

2. Descrierea parții software a aplicației (partea de emisie)
Codul sursă al aplicației de emisie este prezentat în continuare.

3. Descrierea parții software a aplicației (partea de recepție)
Roboremo este o aplicație personalizabilă pentru comandă și control wireless. Ea se poate instala pe
orice dispozitiv mobil cu sistem de operare Android pentru comunicații wireless. Conexiunea se poate face
prin prin Bluetooth, WiFi, USB, Internet mobil.
Se poate utiliza pentru a controla de exemplu o mașină, un avion, o navă, o dronă, de asemenea, pentru
proiecte de automatizare acasă.
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Cu ajutorul Roboremo se pot construi 8 interfețe grafice separate adăugând butoane, glisoare, LEDuri, grafice, accelerometre, etc.
Aici Roboremo (Figura 7) este personalizat pentru a recepționa în timp real pe grafice variația
parametrilor concentrație gaz, iluminare, temperatură și umiditate.

Fig. 7. Interfața aplicației Roboremo.
Concluzii
Aplicația este extrem de utilă pentru monitorizarea în timp real a unor parametrii proveniți de la
senzori. Monitorizarea pe dispozitiv mobil este extrem de utilă utilizatorului.
Bibliografie
1. https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/smoke-detection-using-mq-2-gas-sensor-79c54a
2. https://learn.adafruit.com/adafruit-si7021-temperature-plus-humidity-sensor/arduino-code
3. https://www.mouser.se/ds/2/588/TSL2581%20TSL2583-A-553251.pdf
4. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/usart.pdf
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MONITORIZAREA TEMPERATURII ȘI UMIDITĂȚII UTILIZÂND
ARDUINO ȘI APP INVENTOR
Mircea NEGRU
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara, România
Rezumat: Proiectul prezintă o aplicație ce presupune achiziția în timp real a două mărimi: temperatură și
umiditate. Se utilizează un senzor ce achiziționează aceste mărimi DHT11, conectat la o placă de dezvoltare Arduino
Uno echipată cu microcontrolerul Atmega328, utilizând pini digitali. Rata de update a dispozitivului este de o secundă.
Datele preluate de microcontroler sunt trimise in timp real prin intermediul unui bluetooth HC-05 catre un receptor de
tip telefon mobil. Pentru utilizarea datelor în timp real, pe telefon s-a realizat o aplicație Android programată prin
intermediul platformei MIT App Inventor.
Cuvinte cheie:Arduino, senzor de temperatură și umiditate DHT-11, Bluetooth HC-05, MIT App Inventor.

Introducere
Aplicațiile pe dispozitive mobile au luat amploare în ultimul timp, dată fiind ușurința cu care pot fi
utilizate oriunde. Comunicația prin bluetooth este extrem de accesibilă datorită vitezei și a faptului că orice
smartphone este dotat cu acest dispozitiv.
1. Descrierea părții hardware a aplicației
Schema bloc a aplicației hardware este prezentată în Figura 1. În continuare sunt prezentate
caracteristicile tehnice și modul de funcționare a componentelor aplicației.

Transmite datele către telefon

Dat
Magistrala UART

Temperatura și umiditatea

Figura1. Schema bloc a aplicației hardware.
1.1. Placa de dezvoltare Arduino
Arduino Uno (Figura 1) este un microcontroler bazat pe ATmega328. Are 14 pini digitali de
intrare\ieșire, din care 6 pini pot fi utilizaţi ca ieşiri PWM(Pulse width Modulation), 6 intrări analogice, un
oscilator cristal 16 MHz, o conexiune USB, un jack pentru alimentare, un ICSP, şi un buton de resetare.
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Figura 2. Placă de dezvoltare Arduino Uno.
Conţine tot ce este necesar pentru a sprijini microcontrolerul. Constă într-o platformă de mici
dimensiuni (6.8 cm / 5.3 cm) construită în jurul unui procesor de semnal şi este capabilă de a prelua date din
mediul înconjurător printr-o serie de senzori şi de a efectua acţiuni asupra mediului prin intermediul
luminilor, motoarelor, servomotoare, şi alte tipuri de dispozitive mecanice. Procesorul este capabil sa ruleze
cod scris într-un limbaj de programare care este foarte similar cu limbajul C++.
1.2. Modulul bluetooth HC-05
Modulul HC-05 este un modul Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) ușor de utilizat, conceput pentru
configurarea conexiunii seriale wireless. Modulul HC-05 poate fi utilizat într-o configurație Master sau
Slave, fiind o soluție excelenta pentru comunicațiile wireless.
Specificații:
Tensiune de alimentare: 3.6 - 6V;
Curent consumat: maxim 30mA;
Pinii de I/O sunt compatibili pentru 3.3V ;
Comunică pe serial UART;
Baudrate: 9600 - 460800 bps;
Distanța de transmisie până la 10m;
Putere de transmisie: +4dBm;
Senzitivitate recepție: -80dBm.
Vcc și Gnd se conectează la 5v și Gnd de pe Arduino. TXD se conectează la RXD (pin 11) de pe placa
arduino și RXD se conectează la TXD (pin10) de pe placa Arduino (Figura 2).

Figura 3. Conectarea HC-05 la Arduino Uno.
1.3. Senzorul de umiditate DHT-11
Utilizează tehnica exclusivă de colectare a semnalelor digitale și tehnologia de detectare a umidității,
asigurându-i fiabilitatea și stabilitatea. (Figura 4). Fiecare senzor al acestui model este compensat la
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temperatură și calibrat într-o camera de calibrare precisă și coeficientul de calibrare este salvat ca program
din memoria OTP, când senzorul detectează, va citi un coeficient din memorie. Dimensiunea redusă,
consumul redus și lungimea de transmisie lungă (20m) permit ca DHT11 să se potrivească în toate tipurile de
aplicații dificile. O sigură transmisie presupune un set de 40 biți, iar ciclul de transmisie este de 4ms..
Descrierea pinilor:
- VCC - alimentare la 5V
- OUT – pinul digital de date
- GND - masa

Figura 4. Senzorul de temperatură și umiditate DHT-11.
2. Descrierea părții software a aplicației
Comunicația între senzor și telefon presupune un sistem de emisie și unul de recepție. Aplicația de
emisie este realizată în Arduino și încărcată în microcontrolerul plăcii de dezvoltare. Ea transmite datele
modulului bluetooth care le trimite mai departe wireless unei aplicații pe telefon realizate pe platforma MIT
App Inventor.
2.1. Aplicația de emisie realizată în Arduino
Codul sursă este prezentat în continuare. Sunt folosite librăriile DHT.h și SoftwareSerial.h pentru
utilizarea datelor provenite de la senzorul DHT11 și pentru comunicația serială cu dispozitivul bluetooth.
Informațiile de temperatură exprimate în grade C și umiditate exprimate în % sunt convertite în date de tip
string și trimise către bluetooth.
2.2. Aplicația de recepție realizată în App Inventor
MIT App Inventor este un mediu de programare intuitiv, care permite tuturor să construiască aplicații
funcționale pentru smartphone-uri și tablete. Instrumentul bazat pe blocuri facilitează crearea unor aplicații
complexe, cu impact ridicat, cu mult mai puțin timp decât mediile tradiționale de programare.
Interfața grafică a aplicației este prezentată în Figura 5, iar codul sursă în Figura 6.

Figura 5. Interfața grafică a aplicației de recepție.
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#include <DHT.h>
#include<SoftwareSerial.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SoftwareSerial B(10, 11); //TX=10, RX=11
char data;
void setup(){
Serial.begin(9600);
BT.begin(9600);
dht.begin();}
void loop(){
Serial.print("Umiditate (%): ");
Serial.println(dht.readHumidity()); // Afișarea umidității
Serial.print("Temperatura (°C): ");
Serial.println(dht.readTemperature()); // Afișarea temperaturii
String s1 = String(dht.readHumidity()); // Introducerea datelor citite de senzori în șiruri
String s2 = String(dht.readTemperature()); // Introducerea datelor citite de senzori în șiruri
String s = s1 + "% " + s2 + " °C";
BT.println(s); // Afișarea șirurilor prin bluetooth
delay(2000);}

Figura 6. Codul sursă al aplicației de recepție.
Concluzii
Această lucrare demonstrează că dezvoltarea de aplicații pe dispozitive mobile este suficient de
accesibilă și pentru programatorii mai puțin experimentați. O achiziție de senzor în timp real este o necesitate
pe care o putem realiza cu tehnologiile de ultimă oră. Rata de update a achiziției poate fi modificată foarte
simplu din codul sursă al aplicației în App Inventor. Avantajul aplicației constă în transmisia temperaturii și
a umidității în timp real pe telefon. Ea poate fi completată cu conectarea și a altor senzori. Dezavantajul
constă în distanța limitată de transmisie prin bluetooth, 10m.
Bibliografie
1. https://www.mouser.com/ds/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version- 1143054.pdf
2. http://www.appinventor.org/content/CourseInABox/Intro
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ROBOT AUTONOM CU OPȚIUNE DE EVITARE A OBSTACOLELOR
Gheorghe Valentin DRAGOȘ, Bianca Izabela DOBRA
Afilierea: Facultatea de inginerie Hunedoara,Universitatea „Politehnica” Timisoara

Rezumat: În această lucrare se prezintă un robot autonom cu optiune de evitare a obstacolelor. Robotul
foloseste o placută de dezvoltare Arduino şi poate fi comandata cu ajutorul unei telecomenzi, de asemenea ea are
capacitatea de a se deplasa in diverse directii. Un aspect important îl constituie facilitatea de a ocoli obstacole
utilizând un senzor de distanță cu ultrasunete, acesta fuunctionand si fara ajutorul telecomenzii, urmarindu-si
traiectoria in functie de obstacolele din jurul acestuia. Setarea modului de functionare se face din telecomanda, fie este
selectat modul manual, comandat de un utilizator, fie modul automat, unde comanda utilizatorului nu este necesara.
Cuvinte cheie: microcontroler, bluetooth, PWM, senzor ultrasonic.

Introducere
Unul din cele mai importante aspecte în evoluţia fiinţei umane este folosirea uneltelor care să
simplifice munca fizică. În această categorie se inscriu şi roboţii, ei ocupând totuşi o poziţie privigeliată
datorită complexităţii lor.
Robotica este în prezent o ramură a ştiinţelor tehnice, având ca obiect de studiu automatizarea
operaţiilor umanoide. În corelaţie cu definiţia generală dată în paragraful anterior, robotica se ocupă cu
studiul roboţilor, prin operaţii umanoide avându-se în vedere activităţile fizice şi intelectuale, realizate în
general de om. Mai specific, robotica a urmărit în primul rând automatizarea operaţiilor efectuate cu ajutorul
braţelor, mâinilor, picioarelor, implicând corelaţia cu sistemul senzorial (în primul rând vederea), şi
procesele de raţionament pentru luarea deciziilor de acţiune. Odată cu răspândirea, perfecţionarea roboţilor şi
trecerea de la aplicarea lor industrială la folosirea şi în alte domenii (aplicaţii spaţiale, medicale, casnice) s-a
produs lărgirea gamei operaţiilor umanoide studiate şi automatizate de robotică.
1. Descrierea Robotului
In continuare se va realiza descrierea robotului si a componentelor hardware principale.
Curentul necesar functionarii este asigurat de un set de 4 baterii montate intr-o carcasa speciala prin
care se vor conecta la pinul GND(Ground) si la pinul de 5V(Volti).
Principalele componente hardware folosite in vederea realizarii acestui robot sunt:
− placa Arduino Leonardo
− shield L298N
− patru motoare de curent continuu
− senzor ultrasonic de distanță
Arduino LEONARDO
Arduino LEONARDO este o platforma de procesare open-source, bazata pe software si hardware
flexibil si simplu de folosit. Consta intr-o platforma de mici dimensiuni (6.8 cm / 5.3 cm – in cea mai des
intalnita varianta) construita in jurul unui procesor de semnal si este capabila de a prelua date din mediul
inconjurator printr-o serie de senzori si de a efectua actiuni asupra mediului prin intermediul luminilor,
motoarelor, servomotoare, si alte tipuri de dispozitive mecanice. Procesorul este capabil sa ruleze un cod
scris intr-un limbaj de programare care este foarte similar cu limbajul C++
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Figura 1: Vedere de ansamblu a masinutei

Figura 2: Microcontrollerul ARDUINO LEONARDO

Driver de motoare
Bazat pe circuitul integrat L298N, acest driver de motoare poate comanda doua motoare de curent
continuu, curent maxim 2 amperi. Driverul este complet asamblat sub forma unui shield Arduino, facilitand
astfel utilizarea simpla.
Conectarea la Arduino se face cu ajutorul unor fire de tip mama-mama legate la placa Arduino si
conectand pinii marcati VIN si GND la sursa de alimentare pentru motoare. Pinii PWM care controleaza
driver-ul L298 sunt 10, 11, 12, 13 .
Cele doua motoare se conecteaza in pinii cu surub marcati "MOTOR1" si "MOTOR2", iar alimentarea
pentru motoare se conecteaza la pinii cu surub marcati "VIN" si "GND".
Pentru situatiile deosebite cand aveti nevoie de o putere ridicata disipata in mod continuu, va
recomandam radiatorul pentru L298.

Figura 3: Driverul de motoare
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Motoarele de curent continuu
Acest angrenaj compact, de curenţi mici ( motor de curent continuu cu perii cu o cutie de viteze
reducere 120:1) este foarte potrivit pentru utilizarea în roboşi mici. La 4,5 V, are o viteza de liber-run de 120
rpm si un cuplu standand de aproximativ 20 oz-in (cu toate acestea, având un cuplaj de siguranţă s-ar putea
începe să alunece înainte de a atinge cuplul standand). Arborele de ieşire D-formă are un diametru de 3 mm.
Acest arbore de ieşire este perpendicular pe axul motorului.

Figura 4: Motoarele de curent continuu
Sistemul de locomoţie cu roţi
Robotul are patru roţi de plastic (Fig.6.b). Doua roti sunt conectate la motoare, iar celelalte doua sunt
legate la servomotor(fig 6.a) pentru schimbarea directiei de mers.
Servomotorul este legat direct din Arduino la pinii VIN si GND pentru alimentare, iar la pinul digital 5
pentru schimbarea directiei la un unghi fix.

Figura 5: Sistemul de locomoţie
Sistemul de evitare a obstacolelor
Mașinuța va evita obstacole utilizând senzorul Parallax Ping amplasat pe axul unui servomotor. La
fiecare iterație a structurii repetitive microcontrolerul va emite un semnal de trigger cu frecvența de 40kHz.
Semnalul se va reflecta în obstacol, iar ecoul va fi detectat după timpul necesar sunetului să parcurgă distanța
până la senzor. Distanța este calculată în funcție de viteza sunetului în aer (considerată constantă) și
temperatura mediului ambiant. În figura 6 este prezentat sistemul de funcționare al senzorului de distanță.
Algoritmul de funcționare este următorul:
Dacă eventualul obstacol se află la o distanță mai mică de 15 cm de mașinuță, motoarele se opresc.
Servomotorul rotește senzorul de distanță cu 20 la dreapta. Dacă nu există obstacol detectat în noua poziție,
motoarele pornesc în sens “înainte”, iar mașinuța funcționează după comanda dată de telecomandă. Dacă
obstacolul este detectat în continuare după trei rotiri succesive de 20 ale servomotorului, motoarele pornesc
în sens “înapoi”, urmând a aștepta semnalul de la telecomandă. În figura 7 este prezentată schema logică de
automatizare.
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Figura 6: Funcționarea senzorului de distanță.

2. Implementare software
Limbajul folosit in vederea functionarii corecte este asemanator limbajului C++ cu o serie de
biblioteci proprii şi se numeşte Arduino. Fereastra de mai jos este un editor pentru programare folosit numai
pentru placiile de dezvoltare Arduino .Pentru aceasta trebuie intrat in meniul tools si aleasă placa cu care se
lucrează şi portul selectat de calculator.
Orice program scris trebuie verificat prin butonul
care verifică dacă apar erori în structura
programului, iar prin afişarea mesajului “ Done compiling” , programul poate fi rulat prin apăsarea butonului
de upload
care trimite prin intermediul portului COM6 instrucţiunile către microcontroler, care le
prelucrează şi trimite mai departe spre pinii de iesire.
Concluzii
În lucrare s-a prezentat un robot autonom cu optiune de evitare a obstacolelor. Programarea s-a realizat
folosind limbajul de programare Arduino, un limbaj asemanator limbajului C++ .
Acest robot prezintă o serie de avantaje deoarece are aplicabilitate in diverse domenii cum sunt:
explorarea spatiilor inguste sau periculoase pentru om, serviciile secrete, etc.
Bibliografie
1. http://www.minitab.com/en-US/default.aspx
2. Ivanescu Mihai, Robotica, Editura Universitaria, Craiova, 1995
3. http://www.robotul.ro/Products.aspx
4. http://www.roboter-info.de/index_en.htm
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SISTEM INTELIGENT DE SECURITATE CU ACȚIONARE ELECTRICĂ
Mihai GUȚU, Ion PLEȘCA, Adrian PROCA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat : Acest proiect se referă la sistemul de blocare a ușii pentru a restricționa accesul neautorizat. Totul
este efectuat de un servo controlat de arduino. În exterior va exista o tastatură pentru a introduce parola de către
utilizator. Pe partea exterioară a ușii, utilizatorul poate introduce un număr mare de intrări aleatorii, inclusiv parola
corectă în intrare, pentru a face parola să pară foarte dificilă pentru alții.
Cuvinte cheie: Arduino Uno, Servomotor , LCD, tastatură, LED, cod , securitate

Introducere
Tehnologia crește zilnic. Astăzi nu putem gândi nici măcar o zi fără tehnologie. Aceasta ne ușurează
viața. Totul este automat. Curînd ne vom afla într-o lume automată. Este doar începutul miracolelor
minunate ale științei.
Sistemul de securitate lansează și salvează sistemul de la persoane neautorizate. Trebui de să ne
asigurăm de persoanele sau sistemele nedorite, trebuie să ne impunem anumite tehnologii de securitate.
Odată cu progresul tehnologic, acum avem multe tipuri de sisteme de securitate . Am abordat securitatea
parolei .
Acest proiect reprezintă un sistem mult mai flexibil și mai securizat decât sistemele obișnuite de
securitate disponibile. Este, de asemenea, mai puțin costisitoare în comparație cu nivelul său de complexitate
posibil. Acest sistem face ca securitatea dvs. să fie mai puternică și vă permite să păstrați parola. Pentru a
implementa acest proiect am utilizat platforma open-source Arduino [1].
1. Descrierea sistemului de securitate platforma Arduino
Elementele sistemului: Arduino Uno este un board de microcontroler bazat pe ATmega328P . Are 14
intrări / ieșiri digitale (dintre care 6 pot fi utilizate ca ieșiri PWM), 6 intrări analogice, un cristal de cuarț de
16 MHz, o conexiune USB , o mufă de alimentare, un antet și un buton de resetare. Conține tot ceea ce este
necesar pentru a susține microcontrolerul; pur și simplu conectați-l la un computer cu un cablu USB sau
alimentați-l cu un adaptor AC-DC sau o baterie pentru a începe. Arduino este o platformă de prototipare
(open-source) bazată pe un hardware și software ușor de utilizat. Se compune dintr-o placă de circuite care
poate fi programată (denumită un microcontroler) și un software de gestiune numit Arduino IDE (Integrated
Development Environment), care este folosit pentru a scrie și încărca codul computerului la bord fizic.
Tastatura : Tastatura hexagonală este pur și simplu un aranjament de 16 într-o formă de matrice 4X4.
De obicei, o tastatură hexagonală va avea tastele pentru numărul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și literele A, B, C,
D, *, #. Tastatura hexagonală va avea 8 fire de conectare, și anume R1, R2, R3, R4 și C1, C2, C3, C4
reprezentând rândurile și, respectiv, coloanele. [2]
Un servomotor este un dispozitiv mic care are un arbore de ieșire. Acest arbore poate fi poziționat în
poziții unghiulare specifice prin trimiterea semnalului codificat servomotorului. Atât timp cât semnalul codat
există pe linia de intrare, servomotorul va menține poziția unghiulară a arborelui. Dacă semnalul codat se
modifică, poziția unghiulară a arborelui se schimbă.
Ecranul LCD ( ecran cu cristale lichide) este un modul electronic de afișare și găsește o gamă largă de
aplicații. Un afișaj LCD 16x2 este un modul foarte simplu și este foarte frecvent utilizat în diverse
dispozitive și circuite. Prin Descriere:
1. Ground (0V)
2. Tensiunea de alimentare; 5 V (4,7 V - 5,3 V) Vcc .3
Reglarea contrastului; printr-un rezistor variabil VEE. 4.Selectează registrul de comandă când este
scăzut; și registru de date atunci când Selectați Selectare Înaltă. 5. Scăzut pentru a scrie în registru; Înalt
pentru a citi din registrul Citire / scriere. 6. Trimite date către pinii de date când este acordat un impuls de la
înaltă la joasă Enable (Activare). 7-14 - pini de date pe 8 biți. 15 - Lampa de fundal VCC (5V) Led + 16 Lumina de fundal (0V) Led-.
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Figura 1. Ecranul LCD
Descrierea sistemului: Tastatura exterioară va permite utilizatorului să introducă parola care este fixată
la instalarea codului. Parola este permisă de la "0" la "9". Combinarea oricărui număr din interval poate fi
introdusă ca parolă . Dacă parola se potrivește (8888 ), ușa va fi deblocată și LED-ul verde se va aprinde.
Servomotorul va fi condus și va efectua un curs de 900 și va acționa sistemul de blocare. Ecranul LCD va
afișa mesajul că ușa este deschisă. Dar dacă nu se potrivește, va rămâne în aceeași stare și LED-ul roșu se va
aprinde și pe ecranul LCD se va afișa parola care introduce mesajul. Introducând parola corectă, putem bloca
și debloca ușa.
Descrierea codului: primul pas este de a include bibliotecile: servo, tastatura, ecranul LCD. Se declară
variabilele: integer, char, constant și setăm parola. În funcția void se setează pinii pentru elementele
sistemului și se creează funcția. Funcția urmează și răspunde la cerințele programului și are un caracter
secvențial. Dacă parola introdusă nu este corectă, LED-ul roșu se aprinde și oprește programul. Dacă parola
este corectă, LED-ul verde se aprinde și servomotorul se rotește în același timp.

Figura 2. Sistem inteligent de securitate cu acționare electrică
Concluzii
În acest proiect s-a prezentat o lucrare de realizare a vieții inteligente. Viața poate fi mai ușoară și mai
sigură cu ajutorul tehnologiei. Pe măsură ce mergem cu timpul, trebuie să acceptăm necesitatea ușurinței și a
siguranței.. Aici poate fi setată sau introdusă o parolă folosind tastatura cu o varietate de combinații de cifre.
Pe măsură ce se pot face numeroase combinații de parole, sistemul face schema de securitate mai eficientă și
mai sigură. Cu toate acestea, ca un prototip, sistemul de blocare a ușii eficiente pe bază de microcontrolere ar
putea fi necesar să fie elaborat mai mult, dar poate concura cu eficiența acestuia cu orice sistem de securitate
existent din lume.
Bibliografie:
1. https://www.arduino.cc/
2. https://www.structuredhomewiring.com/SecuritySystem/ProgrammingAlarm/
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STUDIUL DISPOZITIVELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DISPOZITVE DE INDUCȚIE
George Eduard HOLMAN
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava
Abstract: Scopul lucrării este studierea amănunțită a dispozitivelor de încălzire pe baza fenomenului de inducție electromagnetică destinată ,încălzirii materialelor feromagnetice, folosind fenomenul de rezonanță la înaltă
frec- vență și electronica de putere. Încălzirea prin inducție este un procedeu care se utilizează pentru a lega ,întări sau
înmuia materiale feromagnetice sau alte materiale conductive. Pentru multe procese moderne de fabricație, încălzirea
prin in- ducție oferă o combinație atractivă de viteză și control. Un alt avantaj pe care mi-l aduce această lucrare este
acela că este un dispozitiv compact și poate fi transportat cu ușurință. Deasemenea cel mai folosit dispozitv în zilele
noastre este plita cu inducție .În elaborarea acestei lucrări m-am axat pe îndeplinirea mai multor obiective care vor fi
detaliate în articol. Am realizat deasemenea și o comparație dintre dispozitivele de încălzire folosite frecvent în diferite
domenii. Cel mai răspândit pe piață în acest moment dispozitiv de inducție până în acest moment este plăcuța ZVS
comutație de zero volti cu putere debitată de 1000 Watti. Dispozitivul se poate folosi pentru forjare și pentru aplicații
unice în industrie. Dispozitivele mai pot fi folosite și pentru aducerea lămpilor la incandescență. Din documentațiile
făcute am constatat că dispozitivele pe bază de inducție sunt folosite și în industria auto ,dar și în domeniul metalelor
prețioase pentru topirea Au sau Ag.
Cuvinte cheie: încălzire, inducție electromagnetică, rezonanță ,înaltă frecvență ,control, comutație naturală;

Intoducere
Principiul încălzirii prin inducție constă în transformarea energiei electromagnetice absorbite de piesa
de lucru în energie termică.
Procesul fizic constă în introducerea unor curenți turbionari în piesa de încășzit; energia termică
degajată de acești curenți determină încălzirea piesei. În instalațiile de încălzire prin inducție se utilizează ca
sursă a câm- pului electromagnetic un inductor de formă solenoidală(bobină cilindrică din conductor de
cupru plin sau tu- bular).
Lanțul transformărilor energetice care au loc într-o instalație de inducție electromagnetică este indicat
în figura1 de mai jos:

Tensiune
aplicată
inductorului

Curent
electric
inductor

Câmp
magnetic
determinat
de inductor

T.e.m.
induse în
inductor

Curenți
electrici
turbionari în
material

Căldură
prin efect
Joule

Figura 1. Lanțul transformărilor energetice într-o instalație cu inducție electromagnetică
Principalele caracteristici ale încălzirii prin inducție electromagnetică sunt:
− Căldura se dezvoltă în corpul care urmează a fi încălzit, obținându-se un transfer important de
energie,de aici rezultă o viteză mare de încălzire;
− Instalații relativ simple, fiind posibil lucrul în vid sau atmosferă controlată;
− Posibilitate de automatizare și funcționare în flux continuu;
Echipamentul electric al instalațiilor de încălzire prin inducție electromagnetică cuprinde generatorul
și apli- catorul care se adaptează la sarcină. Pentru fiecare obiect de încălzit este necesar a alege tipul
generatorului cu precizarea caracteristicilor de frecvență și putere ;de asemenea, este necesar să se stabilească
dispozitivele auxiliare necesare în funcție de caracteristicile specifice prezentate de sarcină și de aplicatorii
asociați și,în mod deosebit de tipul de inductor și de dispozitivul său de adaptare.
Dispozitiv de Inducție cu comutație naturală
Simularea dispozitivului de inducție.Varianta 1 dispozitiv necontrolat
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Schema electrică realizată este prezentată în figura 2.Toate componentele selectate au fost
implementate și în schema practică reală.
Descrierea funcționării
Schema electrică pe care am dorit să o dezvolt a fost simulată și apoi realizată practică.Alimentarea
circuitului se realizează la tensiunea de 12 V cc.Puterea pe care circuitul o debitează în simulare este de 500
W.Condensatoarele folosite au fost de tipul MKP.Pentru a obține o putere mai mare ei au fost legați în
paralel.Ca inductor am folosit în secundarul transformatorului un potențiometru,iar în funcție de reglarea acestuia am obținut o putere debitată de circuit mai mare sau mai mică în dependență de frecvența lui de rezonanță.Această putere debitată de circuit este suficientă pentru a aduce un material feromagnetic la incandescență.

Figura 2. Schema electrică simulată a dispozitivului
Dacă se aplică o tensiune mai mare de 12V simularea nu va mai funcționa deoarece schema nu este
adaptată tensiunii crescute și ea funcționează la anumite trepte de tensiune.Sau folosit două tranzistoare
MOSFET de parametrii ridicați.Curentul debitat de circuit în secundarul transformatorului este de ordinul
zecilor de Am- peri.Datorită curentului debitat tranzistoarele au nevoie de radiator de răcire pentru evitarea
supraîncălzirii lor.De asemenea cu cât numărul de condensatoare conectate în circuit este mai mare se obține
în simulare o putere de ordinul kW la o setare a potențiometrului de doar 20%.De asemenea pentru a obține
astfel de puteri am mărit și tensiunea de alimentare a sursei de la 12 V la 40 V cc
Realizarea practică a circuitului,proiectarea cablajului
Implementarea practică a circuitului simulat.În realitate am folosit ca inductor din cupru cu 6 spire cu
5 con- densatoare conectate în paralel.Alimentarea circuitului se face dintr-o sursă de cc.

Fig.3. Cablajul final obținut al dispozitivului de încălzire prin inducție varianta 1
Schema electrică simulată a dispozitivului de inducție.Varianta 2 controlată cu driver IR2153
Datorită irealizării practice a primei variante de schemă simulată,am decis să realizez un dispozitiv de
încălzire prin inducție cu ajutorul unui driver specific acestor circuite rezonante.Cu ajutorul acestui driver se
poate con- trola frecvența de rezonanță a circuitului.Datorită faptului că Multisim-ul nu are acest driver
implementat în librăriile sale,am folosit alt driver care este existent în librăria softului.
Schema dispozitivului este prezentat în figura nr.26.Ca inductor de această dată am folosit o bobină
normală.În simulare s-a folosit driverul IR2104.Deasemenea am modificat și tranzistorii folosiți am folosit
IRFP260N,față de cei folosiți în varianta 1 a simulării,deoarece din documentațiile făcute am constatat că sunt
cei mai folosiți la realizarea acestor circuite rezonante.Bobina de lucru s-a păstrat și pentru această topologie
a schemei reali- zate.
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Figura 4. Schema electrică a dispozitivului de inducție controlat
cu driver IR2104,în schema practică IR2153
Stand experimental pentru studiul dispozitivelor de inducție
Standul experimental realizat este format dintr-un ansamblu de dispozitive de inducție existente pe
piață.Partea practică a lucrării a constat în proiectarea dispozitivului de încălzire prin inducție controlat cu
driver IR2153.
O vedere de ansamblu asupra standului experimental cât și a dispozitivelor auxiliare utilizate în
realizarea standului este prezentată în figura nr.5 de mai jos.

Figura 5. Stand experimental realizat.
Vedere din față cu denumirile tuturor componentelor folosite în reali- zarea ansamblului.
Prezentarea dispozitivelor folosite în realizarea standului din imaginea de mai sus este prezentată în
cele ce urmează:
1. Plita cu inducție alimentată direct de la rețeaua electrică de ca
2. Sursă dublă de cc pentru alimentarea dispozitivului de inducție de putere 120W
3. Sursă de cc de 30 V pentru alimentarea dispozitivului controlat,pentru alimentarea părții de
comandă a dispozitivului
4. Rezistența de limitare a curentului pentru prevenirea distrugerii elementelor electronice sensibile.
5. Autotransformatorul pentru alimentarea părții de forță a circuitului inductor realizat
6. Ampermetru pentru monitorizarea curentului absorbit de inductor
7. Ampermetru pentru monitorizarea curentului pentru circuitul de încălzire de 120W
8. Separator de alimentare a circuitului rezonant
9. Dispozitiv de încălzire prin inducție de 120 W
10. Dispozitiv de încălzire prin inducție proiectat și controlat cu driver IR2153
11. Profil feromagnetic de prelucrat pentru compararea rezultatelor celor 3 dispozitive inductoare
folosite.
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Date experimentale
Dispozitiv de Inducție 120W

Figura 6. Semnal preluat la funcționarea dispozitivului la mersul în gol
În figura 6 se poate observa forma semnalului la funcționarea în gol a dispozitivului cu un curent de
vârf absorbit de 30 A,la o frecvență de rezonanță de 189 Hz
Dispozitiv de inducție controlat cu driver IR2153

Figura 7.Test la funcționarea în gol a dispozitivului proiectat U=30V
Din graficul de mai sus se poate observa un curent de vârf de 78,4 A,la o frecvență de 43,8
kHz.Tensiunea de alimentare de la AT este de 30V,iar curentul absorbit dinspre sursă este de 2A.
Pentru plita cu inducție am efectuat teste la diferite trepte de putere de la putere minimă de 200W până
la puterea de 2kW.Pe baza datelor obținute am întocmit grafice care prezintă evoluția în timp a
temperaturii,dar și eficiența încălzirii prin inducție la puteri diferite.
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