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UN ALGORITM DE CONTROL ȘI COORDONARE A ZBORULUI
DRONELOR ÎN FORMAȚIUNE

Alexei MARTÎNIUC
Centrul Național Tehnoogii Spațiale, Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Vehiculele aeriene pilotate la distanță (UAV – Unmanned Aerial Vehicle), numite drone, sunt utilizate
în diverse domenii. Ele cuprind o gamă largă de aparate de zbor de diverse dimensiuni, construcții și arii de utilizare.
În prezent dronele sunt utilizate eficient în operațiuni de salvare, transportarea coletelor, operațiuni militare și de
urmărire, monitorizare și spionaj, cercetări științifice, în industria cinematografică, mass-media etc. Lucrarea de față
se concentrează asupra algoritmilor de control a zborului și comunicare, destinați aplicării într-o formație de drone,
care se pot deplasa ca grup spre țintele stabilite de către operator. Se vor analiza metodele și modelele deja existente,
se va studia analitic problema și se vor propune soluții, exemple și recomandări de implementare a acestora.
Cuvinte cheie: drone, zbor in formațiune, modele de control, comunicare, coordonare.

Introducere
Sarcinile de pilotare la drone sunt îndeplinite de unitatea de comandă de bord, care este principalul
component al sistemului de comandă și navigare, care asigură zborul lor stabil. Fiecare dronă comunică cu
operatorul cu ajutorul unei singure perechi emițător-receptor. Atât conexiunea transmițător (telecomanda) –
receptor, cât și receptor - bloc de control au protocoale de comunicație specifice. De regulă, protocoalele de
comunicare emițător-receptor pentru drone sunt digitale și operează în banda de frecvențe de 2-2.4GHz.
Protocoalele de comunicare dintre receptor și blocul de comandă a zborului pot fi atât digitale, cât și
analogice.
Există diverse metode de control al zborului în formație. În contextul formațiilor mici acestea se
clasifică în două categorii: controlul centralizat și controlul decentralizat. Controlul centralizat presupune ca
fiecare membru (dronă) al formației să fie controlat de un unitate de control (controller) central astfel că
membrii formației sunt complet dependenți de comenzile parvenite de la unitatea de control centrală. Pentru
o formație aceasta înseamnă că fiecare membru a acesteia este ghidat de-a lungul unei traiectorii proprii
stabilite de unitatea de control centrală. În cazul controlului decentralizat, membrii individuali a formației au
unități de comandă proprii. Aceasta permite fiecărui membru a formației să devină complet autonom. În loc
să urmeze o traiectorie stabilită de unitatea de comandă centrală, membrii formației interacționează unul cu
altul pentru a asigura un zbor sigur ca formație și a atinge în siguranță ținta [1, 2].
De obicei, se utilizează o combinație dintre controlul centralizat și cel decentralizat. Aceasta înseamnă
că sarcina de control al dronelor din formație este partajată între o unitate de control centrală și alta locală.
De exemplu, se consideră o misiune simplă de deplasare a unei formații din patru drone dintr-un punct A
spre un alt punct B. Misiunea presupune zborul tuturor celor patru drone din formației din punctul A spre
punctul B, fiecare dronă păstrându-și totodată poziția în interiorul unei regiuni cu raza R ce definește
formația și păstrând o distanță sigură una față de cealaltă, definită de o sferă de rază Ωr. Într-o combinație
dintre controlul centralizat și cel decentralizat, unitatea de control centrală ar stabili un punct (poziție) inițial
A și un punct de destinație B, în timp ce unitățile de control individuale ar asigura crearea formației și
păstrarea distanței sigure dintre drone [3-4].
1. Materiale și metode
Un element fundamental care face posibilă cooperarea dronelor în timpul zborului în formație, în afară
de un algoritm eficient de control al zborului, mai este comunicarea dintre drone în vederea schimbului de
date despre poziția fiecărei drone din formație. Aceasta impune ca dronele să comunice prin intermediul unei
rețele de comunicare, al cărei protocol trebuie să asigure o legătură fiabilă dintre membrii formației. Prima
etapă în elaborarea structurii rețelei de comunicare dintre dronele ce zbor într-o formație este alegerea
topologiei rețelei. Algoritmul de control a zborului în formație prevede ca fiecare dronă din formație trebuie
să știe poziția celorlalte drone, iar rețeaua trebuie să fie scalabilă. De aceea, în urma analizei mai multor
topologii s-a considerat că cea mai potrivită este topologia în formă de stea. Topologia în formă de stea
permite adresarea secvențială a fiecărui membru în parte și facilitează sincronizarea între membri și evitarea
interferenței întrucât toate nodurile rețelei operează în același canal de frecvență. Structura propusă a rețelei
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de comunicație din cadrul formației de drone este prezentată în fig. 1. Nodul GCS (Ground Control Station)
reprezintă punctul de control al formației aflat la sol.

GCS

Fig. 1. Schema topologiei rețelei de comunicație în cadrul unei formații din 3 drone.
Rețeaua de comunicație propusă admite controlul individual a fiecărei drone cu ajutorul unei
telecomenzi dedicate cu toate că nu necesită neapărat de implementat aceasta. Comunicarea dintre dronă și
telecomanda are loc printr-un canal dedicat. Pentru a fi posibilă implementarea topologiei rețelei prezentate,
este necesar ca modulul de comunicare și protocolul asociat lui de la bordul fiecărei drone să suporte
comunicarea bidirecțională cu reținere de timp cât mai mică pentru a păstra o bună sincronizare a datelor
despre poziția fiecărei drone din formație. Sub canal aici se înțelege canal logic care are o adresă proprie fixă
întrucât toate canalele din rețea vor avea aceeași frecvență (de exemplu, în banda ISM 2.4GHz).
Am propus protocolul de legătură de date ShockBurst/Enhanced ShockBurst (ESB), suportat de
transceiver-ele nRF24L01/+ produs al firmei Nordic Semiconductor, deoarece este un protocol bidirecțional
bazat pe pachete și este utilizat în sisteme care necesită un consum de energie și cost al sistemului reduse,
inclusiv în comunicarea cu telecomanda la dronele mici [3-4]. Protocolul ESB prevede validarea pachetelor
utilizând suma de control (CRC) de 8 biți sau de 16 biți (se selectează la configurarea modulelor) și
retransmisia programată a pachetelor dacă nu au fost recepționate cu succes (eveniment validat prin
recepționarea unui pachet de confirmare (acknowledge)). Pentru implementarea hardware a rețelei de
comunicație propuse pentru controlul zborului formației de drone au fost alese transceiver-ele nRF24L01+
care utilizează protocolul ESB deoarece au un consum redus de energie și sunt ușor de integrat (necesită
puține componente adiționale).
Structura rețelei рrоpuse роаte fi descrisă în felul următor. Lа nivelul рunctului de cоntrоl centrаl (GCS)
se definesc cаnаlul rаdiо și аdresele membrilоr fоrmаției. Аceste аdrese sunt рreрrоgrаmаte în sоftwаre-ul
drоnelоr și rămân cоnstаnte. Cu tоаte că tороlоgiа аleаsă a rețelei рermite extinderea рrin аdăugаreа
dinаmică а membrilоr nоi în fоrmаție, in lucrаre рrezentă ne vom cоncentrа lа mоdelul fix аl tороlоgiei
аlese. Lа nivel de GCS, аdresele drоnelоr рrecum și structurile ce cоnțin роzițiа și оrientаreа lоr sunt рăstrаte
într-un tаblоu. Аcest tаblоu este cоmрletаt de către орerаtоr аtunci când se cоnfigureаză fоrmаțiа. Un tаblоu
similаr se creeаză și lа nivel de membru însă аcestа cоnține dоаr structurile cu dаtele desрre роzițiа celоrlаlți
membri.
Structurа раchetului de dаte а рrоtоcоlului ESB și а setului de раchete de dаte receрțiоnаte de GCS în
fаzа de creаre а fоrmаției аre structurа рrezentаtă în fig. 2. în care se рrezentă setul de раchete de dаte рe
cаre le trаnsmite GCS fiecărui membru în regim nоrmаl de zbоr în fоrmаție.
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Fig. 0. Diаgrаmа de timр а schimbului de dаte dintre GCS și drоnă în timрul zbоrului fоrmаției.
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Diаgrаmele de timр оmit detаliile рrivind structurа раchetelоr de dаte lа nivel de рrоtоcоl de legătură.
În cаzul cоmunicării dintre GCS și membrii fоrmаției duрă creаreа аcesteiа GCS emite cоmаndа de
sincrоnizаre а dаtelоr desрre роziție și numărul de membri în fоrmаție minus unu (cel căruiа GCS se
аdreseаză) către fiecаre membru аdresаt. Membrul аdresаt răsрunde cа cоnfirmаre de receрție рrintr-un
раchet ce cоnține dаtele ce descriu desрre роzițiа sа. Lа rândul său GCS trаnsmite о serie de M-1 раchete,
unde M este numărul de drоne în fоrmаție, cu dаtele desрre lоcаțiile celоrlаlți membri рe cаre аcestа le-а
аchizițiоnаt аnteriоr în аcelаși mоd. Duрă receрțiоnаreа fiecărui раchet cu dаtele desрre lоcаție membrul
răsрunde cu câte un раchet de cоnfirmаre ce cоnține numărul de оrdine а раchetului tоcmаi receрțiоnаt.
Trаnzаcțiа se reрetă ciclic рentru tоаte drоnele din fоrmаție. În cаzul рierderii legăturii dintre un membru și
GCS (membrul nu răsрunde cu раchete de cоnfirmаre către GCS), GCS înlătură din tаblоul membrilоr dаtele
desрre drоnа liрsă și аctuаlizeаză numărul membrilоr în cаdrul trаnzаcțiilоr cu ceilаlți membri cаre sunt
аctivi. În аcest cаz аlgоritmul de аgregаre а fоrmаției vа fоrțа drоnele rămаse аctive să se reоrgаnizeze
geоmetric în cаdrul fоrmаției.

Fig. 3. Trаnsmisiа unui раchet cu рierdereа аcestuiа și retrаnsmisiа lui.
Рrоtоcоlul ESB рrevede retrаnsmitereа аutоmаtă а раchetelоr în cаzul când emițătоrul nu а рrimit
раchetul de cоnfirmаre de lа receрtоr. Numărul de retrаnsmisii și intervаlul dintre ele este рrоgrаmаbil. Dаcă
tоаte retrаnsmisiile eșueаză trаnsceiverul înlătură раchetul (re)trаnsmis din buffer-ul de trаnsmisie. În
figurile 3 și 4 sunt рrezentаte diаgrаmele de timр а trаnsmisiei de dаte рrin рrоtоcоlul ESB рentru diferite
scenаrii. În cаdrul schimbului de раchete рrin рrоtоcоlul ESB un trаnsceiver funcțiоneаză cа emițătоr
рrimаr (РTX) iаr аltul cа receрtоr рrimаr (РRX). Trаnsferul de dаte este întоtdeаunа inițiаt de РTX. Inițiаl
trаnsceiver-ul РTX se аflă în regim stаndby. Duрă încărcаre în buffer-ul de trаnsmisie а unui раchet cu dаte
și lа аctivаreа ulteriоаră trаnsceiver-ului рrin cоntrоlul unei intrări dedicаte (CE = 1), раchetul se аsаmbleаză
și se emite în eter (duрă о reținere de circa 130µs cât dureаză setаreа РLL-ului). Dаcă retrаnsmisiа аutоmаtă
este аctivаtă se verifică bitul NО_АCK din câmрul de cоntrоl аl раchetului trаnsmis [5,6].

Fig. 4. Diаgrаmа de timр а trаnzаcției cu рierdereа раchetului de cоnfirmаre și retrаnsmisiа раchetului
inițiаl.
2. Rezultate și discuții
Vom рrezentаta rezultаtele testării prin simulăre în MАTLАB а unei mici fоrmаții de drоne, vom
demоnstrа, că fоrmаțiа este cараbilă să se deрlаseze eficient în sраțiu tridimensiоnаl din роzițiа inițiаlă sрre
роzițiа-țintă definită de utilizаtоr. Рentru а demоnstrа cоmроrtаmentul de аgregаre а fоrmаției, cоeficienții
kx, ky și kz (criteriul de stаbilitаte Rоuth-Hurwitz) аu fоst setаți egаli cu zerо, deci drоnele se vоr deрlаsа
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dоаr sub influențа funcției роtențiаlului de аgregаre

. Inițiаl аltitudineа este setаtă cu zerо iаr cоeficienții

а, b și c а funcției роtențiаlului аu fоst setаți resрectiv cu vаlоrile: а=0,03, b=1 și c=25. În fig. 5a, 5b se аrаtă
cum drоnele sunt fоrțаte unа sрre аltа. Un оvershооt mic este рrezent, însemnând fарtul că distаnțа dintre
drоne este mаi mică decât
. În аcest mоment drоnele sunt imediаt resрinse înароi unа de аltа și se
stаbilesc în роzițiа lоr de echilibru. Cаlculând distаnțа de echilibru și cоmраrând rezultаtul cu distаnțа
exрerimentаlă dintre drоne duрă dоuă minute de simulаre rezultă vаlоаreа distаnței egаle cu
рentru
fiecаre drоnă. Аceаstа înseаmnă că рentru о fоrmаție de trei drоne se аșteарtă cа fоrmа geоmetrică а
fоrmаției să fie un triunghi echilаterаl.

b)
Fig. 5. Аgregаreа fоrmаției de drоne sub influențа funcției роtențiаlului (a) și imаginea mărită а centrului
fоrmаției (b).
Рentru testаreа аbilității аlgоritmului de cоntrоl а ghidării fоrmаției sрre țintă, drоnele аu fоst рlаsаte în
роziții аleаtоrii, lа о distаnță suficientă cа să se cоnsidere inițiаl că аcesteа sunt аgenți liberi, dаr sub
influențа аtrаcției de роtențiаl. Țintа este рlаsаtă destul de deраrte fаță de роzițiile inițiаle аle drоnelоr, аstfel
că drоnele se vоr deрlаsа cа fоrmаție sрre țintă. Аstfel s-а demоnstrаt egаlаreа de viteze оdаtă cu аgregаreа
fоrmаției. Cel mаi bun rezultаt s-а оbținut рentru mоdelul cu cоeficienți vаriаbili. În cаzul mоdelului cu
cоeficienți constanți аgregаreа fоrmаției este mаi lentă. În аcest cаz kроt аre vаlоаreа mаximă egаlă cu 2. Din
cаuzа limitelоr imрuse de рlаtfоrmа drоnelоr, cоntrоlul роziției este limitаt. Аceаstа înseаmnă că este
necesаr cа cоntrоlul vаriаbil аl drоnei să fie раrtаjаt între cоmаndа cоntrоlului fоrmаției, centrul fоrmаției, și
ieșirile cоntrоlului роziției ud, vd și wd. Când cоeficientul de рrороrțiоnаlitаte а lui este mărit în detrimentul
câștigurilоr de роziție, аgregаreа fоrmаției este rарidă, dаr zbоrul аcesteiа este lent din cаuzа câștigurilоr de
роziție fоаrte mici.

a)
b)
Fig. 6. Vаriаțiа funcțiilоr роtențiаlului în cаzul zbоrului cоntrоlаt аl fоrmаției (mоdel cu cоeficienți
constanți) (a) și diagrama de deрlаsаre а fоrmаției drоnelоr în 3D (b).
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În fig. 6b se рrezintă în 3D mișcаreа fоrmаției sрre țintă. Роzițiile inițiаle аle drоnelоr sunt аceleаși cu
exceрțiа fарtului că drоnele аcum роrnesc de lа înălțimi diferite. Cооrdоnаtele țintei sunt [150, -30, 50]. În
lоc să zbоаre în linie dreарtă, drоnele se ridică lа înălțimeа stаbilită înаinte de аtingereа țintei. Аceаstа se
dаtоreаză fарtului că legile de cоntrоl а аltitudinii cоnstаu dоаr din dоuă bucle imbricаte. Deci аtingereа
аltitudinii dоrite e mult mаi rарidă decât аtingereа lоcаției în рlаn оrizоntаl. Liniile subțiri din diаgrаme sunt
рrоiecțiile bidimensiоnаle рe рlаnul z=0 а trаiectоriilоr de zbоr. Fig. 6b рrezintă рrоfilul 3D а vitezelor
dronelor. Аceаstа tоtоdаtă аrаtă fарtul că аtunci când drоnele аjung lа аltitudineа stаbilită, este рrezent un
оvershооt mic. Аcestа роаte fi evitаt рrin micșоrаreа cоeficientului kz.
Concluzii
Zborul dronelor în formațiune deschide multe posibilități și avantaje, dar necesită o coordonare
eficientă între ele. În această lucrare s-a prezentat un algoritm eficient pentru realizarea autonomă a agregării
formației de drone precum și o posibilă metodă de realizare și implementare a rețelei de comunicare dintre
drone.
Simulările funcționării algoritmului au demonstrat eficiența acestuia în formarea și menținerea unei
formații mici de drone.
Avantajele acestui algoritm sunt:
 Simplitatea relativă;
 Posibilitatea implementării pe drone de dimensiuni foarte mici cu resurse de calcul limitate;
 Cost redus a resurselor hardware.
Pentru a mări eficiența, performanțele și versatilitatea algoritmului se propune în viitor implementarea
în acesta a măsurilor de prevenire a coliziunilor accidentale și modificarea dinamică a componenței formației
de drone.
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REALIZAREA PROTOCOLULUI DE COMUNICAȚIE TELEMETRICĂ AX.25
PENTRU NANOSATELIȚII "TUMnanoSAT"

Grigorii MIHAILOVSKII, Alexei MARTÎNIUC
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În prezent în jurul Pământului orbitează mai mult de 1000 de sateliți artificiali funcționali. Din ce în
ce mai mulți sateliți se folosesc în scopuri științifice și educaționale și se numesc „universitari”. Pentru această clasă
de sateliți comunicația cu stațiile terestre este stabilită ca standard în baza protocolului de transfer a datelor AX.25. În
prezenta lucrare este descris formatul protocolului de comunicare AX.25 și metoda de ralizare pentru stabilirea
legăturii dintre stația terestră și nanosatelitul „TUMnanoSAT”.
Cuvinte cheie: cadru, incapsulare, bitstuffing, NRZ-I, scrambling.

Introducere
AX.25 este un protocol data link de nivel înalt (HDLC) și o extensie a protocolului X.25 pentru
aplicarea în rețelele de comunicare dintre radioamatori. În cadrul standartului, protocolul este descries ca un
protocol link layer care ocupă cele trei niveluri inferioare din modelul OSI. Acest standard nu descrie nivelul
fizic, care mai mult sau mai puțin a devenit de facto în diverse implementări din comunitatea
radioamatorilor. Protocolul oferă servicii caracteristice nivelului de rețea pentru rutare de cadre AX.25 cu
protocoale de nivel superior, de ex. TCP. În lucrarea curentă vor prezenta realizarea prococului AX.25 pe
nanosatelitul TUMnanoSat pentru comunicare cu stațiile terestre [1,2].
1. Realizarea protocolului de comunicație telemetrică AX.25
AX.25 – protocol de transfer a datelor la nivel de canal (al doilea nivel de jos în modelul OSI). Este
destinat comunicării între amatorii radio, de aceea este pe larg folosit în rețelele radioamatori de comunicare
pe bază de pachete. Cu scopul ca orice radioamator să poată stabili legătura cu satelitul „universitar” în
sistemul de comunicare stație terestră – satelit universitar este recomandat în calitate de standard protocolul
AX.25 [3,4]. Modelul simplificat de comunicare a abonaților în baza acestui protocol este prezentat în fig. 1.

Fig.1. Modelul simplificat al unei arhitecturi de comunicare multinivel.
Eficiența comunicației satelit-stația terestră depinde de modul de distribuție a funcțiilor nivelelor pe
componentele satelitului. Am propus următoarea distribuție a funcțiilor nivelelor în modul următor:
- Nivelul fizic fizic este realizat de către modulul RF: emisia/recepția concomitant
modulația/demodulația semnalelor radio, in caz particular AFSK a datelor furnizate sau aculmulate de
microcontrolelrul local al modului de comunicație.
- Nivelul de încapsulare/decapsulare a datelor în conformitate cu protocolul AX.25 se realizează pe
calculatorul de bord (OBC) al nanosatelitului;
- Nivelul de aplicație este realizat pe pe calculatorul de bord (OBC) al nanosatelitului, care cuprinde
achiziționarea datelor de la senzorii de bază, inclusive a datelor de la sarcina utilă și captarea imaginilor
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Fig. 2. Diagrama de ineracțiune a componentelor satelitului
și stației terestre în proces de comunicație.
Procesul de transmitere/recepționare a datelor, folosind protocolul AX.25, este realizat după următorul
algoritm, prezentat în fig. 3:
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Fig.3. Algoritmul de transmisie (А) și recepție (В) a pachetelor de date AX.25.
Toate procedurile de mai sus, prezentate în algoritm, în afară de modulare/demodulare au fost realizate
într-o aplicație embedded rulată pe microcontrolerul MCU STM32F407 al calculatorului de bord. Realizarea
protocolul AX.25 necesită încapsularea datelor în patru tipuri de cadre. Pentru schimbul de date dintre stația
terestră și nanosatelit cel mai frecvent se utilizează doar cadrul UI – Unnumbered Information. În fig.4 este
prezentată structura cadrului UI care conține următoarele câmpuri:
1. Flag – indică începutul și sfârșitul cadrului;
2. Address – conține adresele sursei și destinației;
3. Control – conține informația privind formatul cadrului;
4. PID – conține informația privind versiunea protocolului AX.25 utilizată;
5. Info – conține datele propriu-zise expediate;
6. FCS – suma de control, calculată pentru 4 câmpuri precedente și permite detecția erorilor singulare și
duble în pachet.

Fig.4. Structura unui cadru UI AX.25
După încapsulare, cadrul este supus bitstuffing-ului (înserării biților adiționali de „0” după fiecare 5
biți consecutivi de „1”). Pentru a preveni detecția eronată a flag-ului în interiorul cadrului am propus
următoarele proceduri de prelucrare la nivelul fizic al protocolului.
După procedura de bitstuffing asupra cadrului se efectuează codarea binară NRZ-I. Într-un flux binar
codat după tehnica NRZ-I, zerourile logice sunt reprezentate ca tranziții de la nivelul logic precedent la cel
opus, iar unitățile logice – prin păstrarea nivelului logic precedent pe durata unui simbol (bit). Împreună cu
bitstuffing-ul, codarea NRZ-I a fluxului binar permite extragerea semnalului de sincronizare din acesta, deci
sincronizarea receptorului cu fluxul binar recepționat.
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Fig.5. Tehnica de codare NRZ-I.
Scrambling este o procedură de pseudo-randomizare fluxului binar transmis cu ajutorul unui registru
de deplasare cu bucle de reacție (LFSR), astfel că probabilitatea de emisi a zerourilor și unităților logice este
aproape echivalentă. Scrambling-ul permite utilizarea mai eficientă a spectrului semnalului de emisie,
făcându-l mai uniform pe banda de frecvențe emisă. Polinomul propus în procedura de scrambling este:
X(Y) = X(1) (+) X(12) (+) X(17),
unde: X(Y) este valoarea pseudo-aleatorie.

Fig.6. Schema de structură a scrambler-ului și descrambler-ului, utilizat în protocolul AX.25.
Concluzii
Protocolul AX.25 este un protocol simplu și robust, potrivit pentru realizarea comunicării între sateliții
universitari și stațiile terestre, inclusiv cele de amatori.
În cadrul acestei lucrări a fost realizată o implementare sub formă de bibliotecă de funcții și proceduri în
limbajul C care realizează toate procedurile de creare, codare și decodare a pachetelor AX.25. Biblioteca
protocolului AX.25 realizată permite implementarea acestuia și în sisteme embedded. Prin urmare
implementarea bibliotecii este posibilă atât în sisteme cu RTOS cât și sisteme simple fără sistem de operare
real-time.
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MICROSISTEM DE COMANDĂ PENTRU STANDUL DE SIMULARE A
GEOMAGNETISMULUI PENTRU TESTAREA
CONTROLULUI ATITUDINII NANOSATELIȚILOR

Alexandru ANDRONIC, Denis CERNEAN
Centrul Național Tehnoogii Spațiale, Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Controlul atitudinii nanosateliților in spațiu, (attitude determination and control subsystem - ADCS)
este o funcție foarte importantă pentru cele mai diverse misiuni ale lor. Testarea funcționalității ADCS la etapa de
prelansare drvine importantă pentru realizarea misiunilor preconizate. Această lucrare îsă are ca scop realizarea
microsistemului de comandă cu o platformă pe bază de bobine Helmholtz pentru automatizarea experimentelor de
testare a subsistemului de control atitudine și componentelor lui al nanosateliților.
Keywords: Magnetometer, Poziționare, Control Atitudine(ADCS), CubeSat, , magnetorquer, bobine Helmholtz.

Introducere
Una dintre caracteristicile definitorii ale erei moderne a explorării spațiale este natura ei deschisă.
Datorită apariției noilor tehnologii și a măsurilor de reducere a costurilor, sectorul privat este acum capabil să
ofere propriile servicii de lansare. În plus, instituțiile academice și țările mici, inclusiv UTM [1].sunt acum
capabile să-și construiască sateliții proprii pentru a realiza cercetări atmosferice, pentru a face observații
asupra Pământului și a testa noi tehnologii spațiale. Este ceea ce se numește CubeSat, un satelit miniaturizat
care permite cercetarea spațială eficientă din punct de vedere al costurilor. Cunoscuți ca nanosateliți,
CubeSats sunt construiți la dimensiuni standard de 10x10x10cm (1U) și sunt în formă de cuburi (de aici și
numele). Acestea sunt scalabile, care vin în versiuni care măsoară 1U, 2U, 3U sau 6U pe o parte și cântăresc
în mod obișnuit mai puțin de 1,33 kg (3 lbs) pe U [2, 3].
CubeSats reduce costurile de lansare. Ei nu cântăresc atât de mult, ceea ce înseamnă că o rachetă nu
are nevoie de mult combustibil pentru a le lansa. Cu toate acestea, există câteva provocări de proiectare a
CubeSat. Elementele electronice sunt mai mici și, prin urmare, sunt mai sensibile la radiații. Pentru că sunt
mici, nu pot purta încărcături mari cu ele [2, 3].
Seria de nanosateliți elaborați la Centrul Tehnologii Spațiale UTM numiți TUMnanoSAT în
confomitate cu standardul CubeSat pot realiza o multitudine de misiuni educaționale și științifice. Pentru
majoritatea misiunilor este foarte importantă poziționare satelitului, stabilizarea ei, cu alte cuvinte controlul
atitudinii satelitului. Clasa de nanosateliți CubeSat asigură controlul atitudinii în baza câmpului magnetic al
Terrei. Apare necesitatea de testare a subsistemului de control atitudine la etapa de prelansare în condiții
foarte apropiate pe orbită.
În lucrarea curentă este prezentată realizarea microsistemului de comandă a platformei pe bază de
bobine Helmholtz pentru automatizarea experimentelor de testare subsistemului de control atitudine și
componentelor lui al nanosateliților.
Determinarea și controlul atitudinii
Subsistemul de determinare a atitudinii și control al unui nanosatelit este important pentru menținerea
unei direcții necesare a navei spațiale și a instrumentelor sale. Există mai multe metode de determinare a
atitudinii satelitului prin utilizarea senzorilor de atitudine. Senzorii solari și magnetometrele sunt senzori
foarte frecvenți pentru nanosateliți datorită rentabilității lor și disponibilității lor comerciale pe piață, cu
diferite versiuni în masă și dimensiuni. După determinarea atitudinii sale, un satelit ar trebui orientat spre o
direcție specificată. Pentru a face acest lucru, doi sau mai mulți vectori ar trebui să fie folosiți ca direcții de
referință, pe aceasta se concentrează în principal lucrarea respectivă. Vectorii de referință folosiți în mod
obișnuit sunt câmpul magnetic al pământului și vectorii unității în direcția Soarelui.
La etapa curentă în nanosateliți tip CubeSat sunt utilizați pentru determinarea atitudinii senzori tip
Inertial Measurement Unit (IMU), care conțin:
- unitate integrata cu senzori, electronica si software;
- masoara viteza de rotatie cu giroscopuri;
- masoara mișcarea corpului/satelitului cu accelerometre;
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Un alt tip de sensor este magnetometru - un instrument de măsurare a câmpului magnetic în
vecinătatea instrumentului. Este folosit pentru determinări ale geomagnetismului și biomagnetismului.
Exemple de senzori integrați pentru determinarea atitudinii sunt prezentați în figura 1.

Fig. 1. Exemple de unități integrate - Inertial Measurement Unit (IMU) și magnetometru pe 3 axe tip
HMC5883L.
Cea de a doua etapă, acționarea include controlul atitudinii nanosateliților. Acesta poate fi realizată
prin mai multe mijloace și metode: roți de reacție, propulsoare chimice (chemical thrusters) și
magnetorquere.
Un magnetorquer sau torque magnetic (cunoscut și sub denumirea de tija de cuplu ) este un sistem prin
satelit pentru controlul atitudinii, deturnare și stabilizare construită din bobine electromagnetice.
Magnetorquer creează un dipol magnetic, care interfețează cu un câmp magnetic ambiant, de obicei cu
pământul , astfel încât contra-forțele produse asigură un cuplu util [4]. Un exemplu de magnetorquer este
prezentat în fig. 2. Magnetorquer este rațional de aplicat în mai multe cazuri:
- pe orbite joase;
- pentru manevre inițiale;
- pentru desaturarea roților volante;

Fig. 2. Magnetorquer folosit pentru controlul atitudinii nanosateliților.
Testarea și ajustarea sistemului de control atitudine
Calitatea și eficiența controlului atitudinii depinde de următorii factori:
- Precizia și rezoluția senzorilor magnetometrici;
- Puterea și eficiența magnetorkelor;
- Eficiența algoritmilor de control atitudine.
Prin urmare, sistemul de control atitudine necesită verificare în condiții foarte similare cu cele pe
orbită. Acestea pot fi obținute cu ajutorul unui stand magnetic pe bază de bobine Helmholtz. Controlul
câmpului magnetic poate fi efectuat de-a lungul unei axe a unei bobine Helmholtz care generează un câmp
magnetic controlabil atunci când curentul parcurge prin ea.
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(1)
Unde R este raza bobinelor, n este numărul de spire în fiecare bobină, I este curentul care curge prin
bobine, și μ0 este permeabilitatea spațiului liber (1,26 x 10-6 T • m / A).
O bobină Helmholtz este un dispozitiv pentru
producerea unei regiuni de câmp magnetic aproape
uniform [5]. Se compune din două bobine magnetice
circulare identice plasate simetric, câte una pe
fiecare parte a zonei experimentale de-a lungul unei
axe comune și separate de o distanță (h) egală cu
raza (R) a bobinei. Fiecare bobină poartă un curent
electric egal care curge în aceeași direcție. Există
mai multe variante, inclusiv utilizarea bobinelor
dreptunghiulare și a numărului de bobine altele decât
două. Cu toate acestea, o pereche Helmholtz cu două
colaje este modelul standard, cu bobine care sunt
circulare și în formă și plate pe laturi. Într-un astfel
de dispozitiv, curentul electric este trecut prin bobină
în scopul creării unui câmp magnetic uniform [5].
Bobinele Helmholtz sunt utilizate pentru o
varietate de scopuri, însă pentru cazul nostru o
bobină Helmholtz este utilizată pentru a anula

Fig.2.1: Bobine Helmholtz

Fig. 3. Standul magnetic cu bobine Helmholtz realizat la (CNTS) Centrul Național de Tehnologii
Spațiale, UTM.
câmpul magnetic al pământului, producând o regiune cu o intensitate a câmpului magnetic mult mai aproape
de zero. Aceasta poate fi utilizată pentru a vedea cum funcționează încărcăturile electrice și câmpurile
magnetice atunci când nu sunt acționate de atragerea gravitațională a Pământului sau a altor corpuri celeste.
După cum s-a menționat, scopul elaborării standului magnetic cu bobine Helmholtz, expus în acest
articol este de a crea un sistem de comandă pentru automatizarea experimentelor de testare a controlului
atitudinii nanosateliților în condiții foarte similare celor de pe orbită.
Controlul cu 3 axe a unui câmp magnetic poate fi realizat prin acest stand care generează un câmp
magnetic în același mod ca bobina de control cu o singură axă. Cu toate acestea, standul folosește trei
perechi de bobine care sunt ortogonale între ele pentru a controla câmpul magnetic în toate cele trei axe.
Standul magnetic a fost realizat, respectând următoarele cerințele:
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1. Algoritmul de determinare a atitudinii trebuie implementat pe un CubeSat;
2. Standul cu bobine Helmholtz va permite testarea CubeSat-ului, precum și posibilele modele CubeSat
viitoare;
a) Standul trebuie să genereze o suprafață magnetică uniformă într-un volum suficient de mare pentru
CubeSats cu posibilități de depanare;
b) Standul trebuie să poată simula un câmp geomagnetic dinamic pe orbită;
c) Câmpul generat trebuie să poată anula câmpul magnetic al pământului;
d) Standul magnetic trebuie să genereze un câmp magnetic suficient de mare pentru a asigura testarea
dinamică a magnetometrului;
e) Standul trebuie să permită testarea viitoare a ADCS-ului.
Ținând cont de cerințele de mai sus, s-a propus schema funcțională a sistemului de comandă a
sistemului este prezentată în fig. 4.
Prelucrarea și
analiza datelor
experimentale

Server
(simularea
zborului
satelitului pe
orbită)

Obiect de
testare
(nanosatelit)
PC
(controlul
experimentelor
pe stand)

STM Corrtex
Microcontroler
(achiziție date)

Rasberry
Microcontroler
(comandă cu
standul)

Bloc alimentare
(cu control
programabil)

Stand magnetic 3 axial
(bobine Helmholtz)

Fig. 4. Schema funcțională a sistemului de comandă.
Controlul dinamic al buclei închise al standului este realizat de un microcontroler tip STM, care are
funcția de achiziția datelor și care este conectat cu un alt microcontroler tip Rasberry, care comandă cu
acționarea standului. Microcontrolerul Rasberry obține de la PC valorile câmpului magnetic pe un set de
puncte pe orbita satelitului. În baza acestor valori se calculează curenții Ix, Iy, Iz pentru fiecare pereche de
bobine, se dă comandă în formă digitală, care este convertită in valoare analogică cu un convertor digital cu
trei canale (DAC) , respectiv pentru trei axe. Fiecare canal DAC este conectat la un amplificator de putere,
care furnizează curent bobinei pe baza intrării analogice recepționate de la DAC.
Atitudinea ce este calculată la bordul CubeSat, rezultatele și datele brute fiind stocate pe un computer
pentru comparații și analize ulterioare, iar mai apoi încărcate și pe un server ce va face posibilă accesarea
datelor de pe laptop, tabletă sau telefon.
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Practic pentru toate tipurile de proceduri de testare a atitudinii pe acest stand magnetic este calibrarea
senzorilor magnetici pentru eventuale erori/abateri ale acestora. Pe lângă achiziția de date, microcontrolerul
STM se va ocupa și cu această misiune. Una din procedurile de calibrare va fi dezvoltarea unei aplicații cu
două ferestre de vizualizare pentru a afișa date magnetometrice ”prime” și calibrate ca în exemplu din figura
5.

Fig.5. Aplicația de vizualizare a datelor de calibrare

Fig. 6. Diagrama cîmpului magnetic în
jurul unui DC-DC converter

Cu astfel de platformă apare posibilitatea să testam diferite amplasări a senzorului magnetometerului
în carcasa satelitului pentru a diminua maxim posibil influența pieselor metalice și a componentelor electrice
active. În urma testelor realizate s-a stabilit că senzorul dat poate fi amplasat în două variante generale pe
satelit. Prima variantă și cea mai des folosită de catre producatorii de sateliți este de a găsi un loc în cadrul
carcasei satelitului cu un cîmp magnetic cît mai linistit din punct de vedere a acționării roților volante și a
magnetorquer-elor. Adică această localizare a senzorului trebuie să corespundă unui zgomot minim din
partea carcasei, pieselor de conexiune în carcasa satelitului care sunt din material fieros, placilor cu cablaj
imprimat și componentelor active cum ar fi motoare electrice care genereaza un cimp magnetic in timpul
functionării lor sau chiar componentele de conversie a energiei electrice de pe bordul nanosatelitului.
În a 2-a variantă de experimentare este e determinarea valorii minime care influențează calculul
atitudinii. Experimentele si cercetarile au aratat ca este posibil sa se compenseze anumite fluctuații și erori
ale câmpului magnetic determinat de senzor, fie prin schimbarea parametrilor lui de funcționare a senzorului,
cât și prin aplicarea algoritmilor de compensare a erorilor. Determinarea minimului de influență este
prezentată în figura 6. Platforma dezvoltată permite extinderea funcționalităților prin dezvortarea aplicațiilor
software atât pe calculatorul de comandă, cât și pe server pentru prelucrarea datelor experimentale și
prezentarea lor în formă grafică, cât mai accesibilă utilizatorului, fig. 7.

Fig.7. Prelucrarea datelor experimentale.
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Concluzii
Elaborarea microsistemului de comandă pentru standul magnetic permite efectuarea
testelor/experimentelor de simulare a câmpului geomagnetic, pe care un satelit îl poate avea pe orbită.
Automatizarea experimentelor de testare cu posibilități de alegere a diferitor scenarii de la calculator va
permite găsirea soluțiilor eficiente legate de controlul atitudinii sateliților. De asemenea, platforma propusă
dă posibilitatea să testăm diferite dispozitive din alte domenii, care au senzori magnetici cu posibilități de
calibrare a acestora.
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АЛГОРИТМ СЕГМЕНТАЦИИ ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ БУМАГИ
Сергей ОЛЕЙНИК
Universitatea Tehnică a Moldovei
Аннотация: В данной работе представляется разработанный алгоритм сегментации области
интереса для извлечения структуры поверхности, который может быть применён для последующего анализа
и проверки подлинности документов. Результаты основных этапов выполнения алгоритма
продемонстрированы в виде изображений поверхности бумаги, полученных на этих этапах. Определены
дальнейшие направления для исследований и повышения эффективности сегментации области интереса.
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Введение
Поверхность бумаги представляет собой множество переплетающихся волокон целлюлозы,
которые располагаются хаотично, при этом они малого размера и их количество велико, а значит
можно утверждать об уникальности конкретно взятого листка бумаги и каждого из его участков, в
частности, что может быть использовано для проверки подлинности документов. В работе
“Использование физически неповторимых особенностей в борьбе с контрафакцией” [1]
рассматриваются типы ценных документов, основные способы их защиты, обосновывается
необходимость их защиты ввиду существования различных видов мошенничества и определяется
перспективное направление по борьбе с контрафакцией, используя оптические особенности
структуры поверхности документов. В работе “Использование мобильных устройств для проверки
подлинности документов” [2] проводится сравнение методов проверки подлинности, которые
подтверждают возможность использования особенности поверхности документов для верификации, в
том числе и с применением мобильных устройств, что должно значительно удешевить и повысить
эффективность процесса проверки подлинности документов. Основным этапом подготовки
изображения поверхности для анализа является сегментация области интереса. Цель этапа
сегментации – компенсация влияния негативных факторов, проявляющихся на этапах хранения,
оборота и регистрации поверхности документа, на процесс проверки подлинности, и нормализация
изображения поверхности.
1. Регистрация поверхности
Для сегментации области необходимо предварительно произвести регистрацию поверхности
бумаги в заранее предопределённой области посредством фотографирования, а затем привести
изображение к некотором стандартизированному ввиду, при этом
отбросив те участки изображения, над которыми не будет проводиться
анализ. Область интереса предварительно была отмечена на
поверхности бумаги напечатанном на принтере контуром квадрата со
сторона равной 2 сантиметра. Идентификатор, нанесённый рядом с
контуром на поверхность, не используется при работе предложенного
алгоритма сегментации. Для регистрации поверхности была
использована DSLR камера, закреплённая на штативе, однако для
Рисунок 1 - Фотоснимок
данной задачи теоретически может быть использована камера
поверхности бумаги.
мобильного телефона, что должно позволить сделать проверку
подлинности документов на основании структуры поверхности портативной.
В процессе регистрации поверхности могут наблюдаться следующие недостатки, которые
должны быть скорректированы на этапе сегментации области интереса:
 разрывы контура области интереса, которые могут возникнуть в процессе оборота документа;
 смещение, поворот и наклон поверхности документа по отношению к плоскости сенсора
камеры;
 повышенный уровень цифровых шумов при недостаточном освещении.

184

2. Извлечение области интереса
Областью интереса является участок поверхности бумаги, который обозначен квадратом,
напечатанным на её поверхности, и будет использоваться для последующего анализа. Малейший
наклон камеры или бумаги при регистрации поверхности приводит к тому, что их плоскости
перестают быть параллельными и за счёт различного расстояния от точек квадрата до камеры и
искажения, вносимого перспективой, в проекции на сенсор будет получен четырёхугольник с
различной длиной сторон. Дисторсионные искажения, вызванные неидеальностью оптической
системы объектива, не берутся во внимания в виду того, что относительная дисторсия объектива,
используемого в эксперименте и обладающего фиксированным фокусным расстоянием, близка к
нулю, квадрат занимает менее трети ширины изображения, а значит дисторсионными искажениями
можно пренебречь.Для сегментации области интереса, которая будет использована для
последующего анализа был разработан алгоритм, способный сегментировать область интереса при
различных положениях поверхности бумаги и фототехники, при этом допускаются вращения
поверхности до определённого предела, когда углы начинают сменять друг друга. Разработанный
алгоритм учитывает возможность разрыва контура напечатанного квадрата из-за повреждения
поверхности, стирании краски или её частичном выцветании. Целью алгоритма ставится не только
обозначить область интереса на изображении, но и привести её к стандартной форме, а именно к
квадратному изображению, у которого длины всех сторон равны некоторой заданной в пикселах
величине. Для экспериментов длина стороны квадрата была задана равной 1600 пикселов.
Фотоснимок поверхности бумаги перед обработкой переводится в изображение в оттенках серого и
будет содержать лишь один канал интенсивности.
Алгоритм сегментации области интереса
Алгоритм выявляет на изображении область интереса и результатом его работы является
изображение области интереса квадратной формы.
area_of_interest(image):
Шаг 1. Предобработка алгоритмом CLAHE.
Шаг 2. Размытие по Гауссу.
Шаг 3. Пороговая бинарная с инверсией.
Шаг 4. Дилатация бинарного изображения.
Шаг 5. Эрозия дилатированного изображения.
Шаг 6. Выявление контуров на эродированном изображении.
Шаг 7. Сортировка контуров в убывающем порядке.
Шаг 8. Выбор контура с индексом 2 (при индексации с 1).
Шаг 9. Расчёт периметра контура.
Шаг 10. Сглаживание контура алгоритмом Рамера-Дугласа-Пекера с ε = 0.1* периметр контура.
Шаг 11. Расчёт размера изображения после трансформации перспективы:
temporary_size = output_size + border_size * 2, где output_size = 1600 и border_size = 10.
Шаг 12. transform_to_square(image, pts, temporary), где image – исходное изображение до
сегментации, pts – точки выбранного контура.
Шаг 13. Кадрирование изображения image до размеров output_size с отступом border с каждого
края.
Алгоритм преобразования перспективы
Алгоритм преобразует перспективу изображения таким образом, чтобы четырёхугольник принял
форму квадрата.
transform_to_square (image, pts, size):
Шаг 1. Отсортировать точки четырёхугольника pts от левого верхнего до левого нижнего угла.
rect = sort(pts)
Шаг 2. Задать набор целевых точек квадрата dst = [(0, 0), (size - 1, 0), (size - 1, size – 1), (0, size –
1)].
Шаг 3. Расчёт матрицы преобразования перспективы M = getPerspectiveTransform(rect, dst).
Шаг 4. Преобразование перспективы изображения image:
warped_image = warpPerspective(image, M, size).
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3. Результаты работы алгоритма сегментации области интереса
На рисунке 2 представлены результаты основных этапов сегментации области интереса.

Рисунок 2 – Результаты работы алгоритма сегментации области интереса.
(а) Выравнивание гистограммы. (б) Применение CLAHE. (в) Бинаризация при выравненной
гистограмме. (г) Бинаризация CLAHE. (д) Дилатация бинаризированного изображения. (е) Эрозия
дилатированного изображения. (ж) Обнаруженные контуры. (з) Увеличенный фрагмент контуров.
(и) Сглаженный контур области интереса. (к) Увеличенный участок контура области интереса.
Предобработка изображения
Выравнивание гистограммы позволяет улучшить контраст и нормализовать яркость
изображения за счёт вытягивания диапазона интенсивности. [3] Помимо увеличения контраста
выравнивание гистограммы оказало и негативный эффект на изображение из-за различной
освещённости поверхности, что негативно сказывается на последующей пороговой бинаризации
(рисунок 2a). Использование же контрастно-ограниченного адаптивного выравнивания гистограммы
CLAHE [4] позволяет усилить локальный контраст и чёткость в каждом фрагменте изображения
(рисунок 2б). Фильтр Гаусса применяется для устранения шума и мелких деталей, которые
затрудняют обработку.
Пороговая бинаризация
Предобработка изображения увеличивает разницу интенсивности пикселов напечатанного
контура и самой поверхности, что позволяет применить пороговую бинаризацию. Применение
пороговой бинаризации после выравнивания гистограммы (рисунок 2в) привело к появлению на
бинаризированном изображении затемнённого участка, что сильно затрудняет последующую
обработку. Пороговая бинаризация CLAHE изображения показала хороший результат (рисунок 2г).
Дилатация и эрозия
Для устранения возможных неровностей и разрывов контура, которые затрудняют обработку,
применяется дилатация бинаризованного изображения (рисунок 2д), в результате чего толщина
линий увеличивается и для точного выявления контуров области интереса производится эрозия
(рисунок 2е).
Обнаружение и обработка контуров
При обнаружении контура области интереса можно заметить незначительную неровность в
контуре, которая приводит к тому, что контур не является четырёхугольником, поэтому необходимо
произвести его сглаживание. Второй по периметру контур представляет собой границы области
интереса. Для сглаживания контура применяется алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера [5] (рисунок 1и).
Преобразование перспективы
Функция getPerspectiveTransform [3] рассчитывает преобразования перспективы четырёх точек
путём вычисления матрицы преобразования перспективы M размерностью 3x3, такую, что:
(1)
где src – координаты углов четырёхугольника до преобразования перспективы; dst –
соответствующие координаты после преобразования.
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В результате перспективного преобразования четырёхугольник должен принять форму
квадрата.
Функция warpPerspective [3] производит перспективные преобразования к изображению таким
образом, что:
(2)
,
где src – исходное изображение; dst – координаты углов четырёхугольника после
преобразования; M - матрица преобразования перспективы.
После преобразования перспективы получено изображение внутренней части напечатанного на
поверхности бумаги квадрата (рисунок 3а). Разрешение изображения области интереса составляет
1620 x 1620 пикселов. По краям области интереса могут присутствовать чёрные точки (рисунок 3б),
являющиеся частью напечатанного квадрата, которые могут снизить эффективность последующего
применения алгоритмов по улучшению контрастности изображения и собственно выявления
структуры документа. Для их устранения производится кадрирование изображения области интереса,
поэтому с каждой стороны квадрата были зарезервированы 10 пикселов. В результате кадрирования
будет получено изображение области интереса с разрешением 1600 x 1600 пикселов (рисунок 3в).

Рисунок 3 – Область интереса.
(а) Область интереса, извлечённая по контуру. (б) Фрагмент 600 х 600 пикселов извлечённой
области интереса. (в) – Область интереса после кадрирования.
Заключение
В работе представлены алгоритм преобразования перспективы изображения бумаги по четырём
точкам и алгоритм сегментации области интереса. Предложенный алгоритм сегментации области
интереса может быть применён для извлечения области интереса даже при неровном расположении
документа относительно фотокамеры, включая сдвиг, вращение и наклон, а также при повреждении
нанесённой для обозначения области интереса разметки на документ. Демонстрируется работа
предложенных алгоритмов в виде результирующих изображений поверхности бумаги, полученных на
основных этапах обработки. Алгоритм сегментации области интереса может быть использован для
последующего извлечения структуры поверхности для анализа и проверки подлинности документа.
Планируется разработать алгоритмы проверки подлинности документов путём анализа области
интереса, полученной в результате применения представленного в этой работе алгоритма
сегментации области интереса. Необходимо провести дальнейшие исследования факторов, влияющих
на качество сегментации области интереса и изучить возможность их устранения или коррекции.
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PROGRAMAREA ORIENTATĂ SPRE AGENŢI:
LIMBAJE DE PROGRAMARE, INSTRUMENTE ŞI PLATFORME
Inga LISNIC, Sergiu SCROB
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrarea dată este prezentată o imagine de ansamblu asupra dezvoltării rapide a agenților
inteligenți și în special sunt prezentate limbaje de programare, instrumente și platforme utilizate la programarea
agenților inteligenți. O atenție deosebită este acordată limbajelor semnificative concepute și proiectate pentru a
sprijini implementarea sistemelor bazate pe agenți și prezentate aplicațiile lor pentru diferite domenii.
Cuvinte cheie: agent inteligent, programarea orientată spre agent, instrumente, platforme, sisteme bazate pe
agenți.
1. Noţiuni generale

Metafora "agenți inteligenți" ca element de bază pentru dezvoltarea noilor generații de sisteme
inteligente de software a declanșat cercetări științifice teoretice și experimentale, care vizează dezvoltarea de
noi limbaje de programare pentru sistemele cu agenți inteligenți [1].
Există o serie largă de definiții a unui "agent inteligent", unde se include o proprietate comună și
anume agentul acționează în numele utilizatorului, și posedă o mulțime de proprietăți suplimentare:
- agent comunică cu alți agenți într-un sistem cu mai mulți agenți;
- acționează în mod autonom;
- este inteligent;
- învață din experiență;
- acționează proactiv și reactiv;
- este modelat și / sau programat folosind caracteristici asemănătoare omului (credințe, intenții,
scopuri, acțiuni etc.);
- este mobil ș.a.
După mai mult de două decenii de activitate științifică în domeniu, provocarea constă în includerea
agenților în medii software reale și folosirea pe scară largă a paradigmei agenților în programarea
mainstream. O modalitate de a facilita acest lucru este de a furniza limbaje de programare orientate spre
agent, instrumente și platforme.
Cu cincisprezece ani în urmă dezvoltarea sistemelor de agenți și multi-agenți a fost privită ca un
domeniu în proces de dezvoltare și cercetare și care a cunoscut o dezvoltarea rapidă. Se poate de menționat,
că principala realizare a acestei tendințe de dezvoltare și cercetare a fost elaborarea de noi modele de
programare, care abordează atât caracteristici de bază a agenților inteligenți (autonomie, reactivitate,
proactivitate și abilități sociale), cât și caracteristici avansate, de "atitudini mentale" (credințe, dorințe,
intenții, angajamente), urmând modelul "sistemelor intenționate" introduse de filosoful Daniel Dennett în
1971 pentru a explica comportamentul agenților raționali [2]. Tehnologii orientate spre agent, ingineria
sistemelor de agenți inteligenți, limbajele de programare spre agent reprezintă o arie de cercetare activă și
emergentă în proces de dezvoltare.
Există multe abordări, teorii, limbaje, seturi de instrumente și platforme de calitate utilizate în
programarea sistemelor multi-agent. Scopul principal al acestei lucrări este de a prezenta un sondaj în
domeniul tehnologiei agenților inteligenți, programării orientate spre agenți (AOP) și sistemelor multi-agent
(MAS).
2. Modele de programare orientat- Agent

Termenul Programare orientată spre agent (AOP) definește o nouă paradigmă de programare. Acesta
reprezintă un cadru computațional a cărui noțiune compozițională centrală este un agent, văzută ca o
componentă software cu calități mentale, abilități de comunicare și o noțiune de timp. AOP este considerată
ca fiind o specializare a programării orientate-obiect (OOP), dar există unele diferențieri importante între
aceste concepte și anume obiectele și agenții diferă în gradul lor de autonomie.
Spre deosebire de obiectele care invocă direct acțiunile altor obiecte, agenții își exprimă dorința de a
executa o acțiune. De asemenea, agenții pot avea deseori interese conflictuale, astfel încât ar putea fi
dăunător pentru un agent să execute o cerere de acțiune de la un alt agent.
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O diferență suplimentară este flexibilitatea, agenții manifestă adesea comportamente proactive și
adaptive și folosesc învățarea pentru a-și îmbunătăți performanțele în timp, firul de control este diferența
majoră finală, în timp ce sistemele multi-agent sunt deduse în mod implicit prin multi-agent, există de obicei
un singur fir de control în OOP.
Paradigma AOP a dus la dezvoltare a limbajelor de programare spre agenți, astfel s-a dezvoltat o serie
de limbaje care sunt prezentate în figura 1.

Fig. 1. Sumar specific limbajelor de programare spre agenţi.
3. Instrumente şi platforme

Un set de instrumente pentru agenți (figura 2) este o infrastructură software mai complexă, care
permite dezvoltarea și implementarea unui sistem multi-agent.

Instrumente

agent

FIPA-OS

ZEUS

RETSIN
A

Tool
Fig. 2. Instrumente pentru agenţi.

AgentTool este un mediu / instrument de dezvoltare grafică bazat pe Java, care sprijină metodologia
Multi-Agent Systems Engineering (MSE) inițial dezvoltată la Laboratorul de Inteligență Artificială a
Institutului de Tehnologie al Forțelor Aeriene din Ohio. Implementează toate etapele MaSE, inclusiv
conversația verificarea și generarea de coduri. Una dintre abilitățile sale cele mai interesante este
posibilitatea de a lucra pe diferite părți ale sistemului și la diferite niveluri de abstractizare interschimbabil,
care reflectă capacitatea MaSE de a adăuga treptat detalii.
ZEUS este unul dintre cele mai complete și mai puternice instrumente de agenți care sunt folosite
pentru a proiecta, dezvolta și organiza sisteme de agenți. Scopul proiectului ZEUS a fost acela de a facilita
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dezvoltarea rapidă a aplicațiilor multi-agent prin abstrarea într-un set de instrumente a principiilor și
componentelor comune care stau la baza unor sisteme multi-agent existente.
FIPA-OS este un set de instrumente bazat pe componente, care permite dezvoltarea rapidă a
agenților compatibili cu FIPA.
RETSINA este probabil unul dintre cele mai timpurii software-uri cele mai influente infrastructuri
pentru dezvoltarea de sisteme multi-agent. Acesta susține dezvoltarea comunităților de agenți eterogeni care
se pot angaja în relații de tip peer-to-peer fără a impune controlul centralizat pentru gestionarea agenților. Un
sistem multi-agent bazat pe RETSINA este independent de platformă, fiind capabil să ruleze pe diferite
sisteme de operare, în timp ce agenții săi pot fi implementate folosind diferite limbaje de programare cu scop
general.
Platformele de agenți pot fi extrem de utile deoarece simplifică considerabil dezvoltarea și
implementarea unui sistem multi-agent. Există opțiunea de a alege între platforme de agenți standardizate sau
ne-standardizate. O platformă standard de agenți este compatibilă cu standardele disponibile pentru agenții
de software. Respectarea standardelor este importantă pentru sistemele deschise, adică pentru sistemele care
ar putea fi necesare în viitor pentru interoperabilitate cu alte sisteme care nu sunt disponibile în momentul
dezvoltării sistemelor deschise sau că, chiar dacă acestea sunt disponibile în prezent, încă s-ar putea schimba
în viitor. Conform literaturii [3], au fost dezvoltate peste 100 de limbaje specializate pentru programarea
sistemelor multi-agent, însă doar câteva dintre ele în prezent sunt folosite pentru proiectarea sistemelor
multi-agent.
În figura 3 sunt prezentate platformele pentru dezvoltarea agenților inteligenți.
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Fig. 3. Platforme de agenţi.
Kitul de dezvoltare multi-agent - MadKit este o platformă multi-agent open source modulară și
scalabilă, dezvoltată la LIRMM (Franța), construită pe baza modelului organizațional AGR (Agent / Grup /
Role). MadKit este scris în Java și agenții MadKit joacă roluri în grupuri și astfel creează societăți artificiale.
Pe lângă conceptele AGR, platforma adaugă trei principii de proiectare: arhitectura micro-kernel;
agentificarea serviciilor; model grafic component. Ultima versiune a fost lansată în noiembrie 2010. MadKit
este un set de pachete de clase Java care implementează kernel-ul agentului, diverse biblioteci de mesaje,
sonde și agenți.
Cognitive Agent Architecture - Cougaar este o platformă open source bazată pe Java, dezvoltată ca
rezultat al unui proiect multi-anual de cercetare DARPA. Cougaar nu este compatibil cu FIPA și, mai
important, nu a fost conceput pentru respectarea standardelor. Agenții Cougaar sunt compuși din pluginuri
care comunică distribuirea spațiului comun și distribuit de date – tablă arhitectură. Agenții se pot abona
pentru primirea automată a actualizărilor tabloului de bord.
AgentScape este o platformă care în prezent suferă de problema că documentația, nu este destul de
matură și este destul de incompletă. Cu toate acestea, AgentScape a fost aplicat într - o serie de proiecte
interesante de cercetare și comerciale legate de piața energiei electrice și comerțul electronic.
CybeleTM este construit pe platforma Java. Agenții sunt programați în Java folosind un stil standard
de programare numit Activity Centric Programming (ACP). Acest lucru înseamnă că blocurile de bază ale
unui agent sunt activități, în timp ce accesul la funcționalitățile de bază ale CybeleTM este asigurat printr-o
interfață de programare orientată pe activități (AOPI). CybeleTM permite dezvoltarea de aplicații distribuite
prin instalarea acestora pe mai multe (cel puțin 2) noduri de rețea care împreună definesc o comunitate
CybeleTM. Exact un singur nod este desemnat ca nod principal, în timp ce ceilalți sunt sclavi noduri. Un nod
CybeleTM poate găzdui mai multe aplicații Java specializate cunoscute sub numele de containere
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CybeleTM. Un container furnizează mediul de rulare pentru un set de agenți CybeleTM. Nu este greu de
observat că o activitate în CybeleTM are asemănări cu comportamentul în JADE, precum și cu un plugin în
Cougaar.
Concluzii
În ultimul deceniu, s-au făcut progrese esențiale în conceperea și dezvoltarea limbajelor de agenți de
software și în implementarea sistemelor multi-agent. Cu toate acestea, aceste limbaje nu sunt imediat utile
pentru dezvoltarea sistemelor reale, ci sunt utilizate mai degrabă pentru cercetare în înțelegerea sistemelor
complexe folosind instrumente de modelare și simulare bazate pe agenți, ca limbaje de simulare a agenților.
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SISTEME DE IDENTIFICARE OPERATIVĂ A PERSOANELOR PENTRU ASIGURAREA
SECURITĂȚII ÎN ZONELE AGLOMERATE STRATEGICE

Vladislav COJUHARI
Universitatea Tehnică a Moldovei, doctorand
Abstract: Asigurarea securității statului reprezintă una din prioritățile naționale care, prin structurile sale
specializate, cum este Ministerul Afacerilor Interne, caută să identifice și să aplice cele mai eficiente forme și
modalități de realizare a acestui obiectiv. În proiectul propus pentru cercetare se utilizează metode moderne de analiză
a informațiilor versus metodele matematice de prelucrarea a datelor captate de senzori. Cercetarea contribuie la
dezvoltarea cunoștințelor în domeniul metodelor de identificare și recunoaștere a persoanelor în statică și dinamică.
Aceste obiective, precum și alte aspecte principale ale cercetării au ca prim-scop atingerea unui nivel de securitate
adecvat realității sociale.
Cuvinte cheie: biometrie, recunoașterea persoanelor, identificarea dinamică, sistem biometric multimodal.

În condițiile actuale de instabilitate politică şi economică mondială, a proceselor migraționale haotice,
o problemă extrem de importantă reprezintă combaterea criminalității şi a terorismului, asigurarea securității
în zonele aglomerate strategice, protecția vieții şi sănătăţii oamenilor.
O direcție importantă în soluționarea problemei date reprezintă identificarea în timp real a persoanelor
suspecte. În acest mod, se propune elaborarea unei clase noi de sisteme biometrice, care vor permite
identificarea operativă a persoanelor în diferite condiții de timp.
Obiectivul general al cercetării îl constituie elaborarea, studierea și implementarea sistemelor de
identificare operativă a persoanelor suspecte în zonele aglomerate strategice cu scopul asigurării unui nivel
înalt de siguranță.
Asigurarea securității statului reprezintă una din prioritățile naționale care, prin structurile sale
specializate, cum este Ministerul Afacerilor Interne, caută să identifice și să aplice cele mai eficiente forme și
modalități de realizare a acestui obiectiv. Dezvoltarea continuă a sistemului național securitate este un proces
asumat prin documente de politici publice de nivel național și departamental, precum și prin acordurile
internaționale încheiate de Republica Moldova. Astfel, Strategia Națională de dezvoltare „Moldova 2030”
(principalul document de planificare strategică a țării) își propune drept obiectiv principal creșterea
bunăstării, siguranței și calității vieții cetățenilor și prevede, la capitolul „Calitatea vieții și drepturile omului”
asigurarea unui nivel ridicat de siguranță și securitate publică.
În aceeași ordine de idei, Strategia Națională de Ordine și Securitate Publică (SNOPS) pentru anii
2017-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.354/2017, prevede Realizarea unui sistem de ordine și
securitate publică modern, dual, integrat, interoperabil și compatibil, capabil să asigure servicii publice de
calitate pentru protecția persoanei, siguranța societății și statului prin dezvoltarea subsistemului de
management operațional privind ordinea și securitatea publică, una dintre sub acțiuni constând în
completarea infrastructurii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace tehnice de
documentare video la distanță, supraveghere a obiectivelor, etc.
În proiectul propus pentru cercetare se vor utiliza metode moderne de analiză a informațiilor versus
metodele matematice de prelucrarea a datelor captate de senzori.
Funcționalitatea sistemului va fi decisă pe baza indicatorilor de recunoaștere cât și a vitezei de
prelucrare a datelor.
Proiectul va contribui la dezvoltarea cunoștințelor în domeniul metodelor de identificare și
recunoaștere a persoanelor în statică și dinamică.
Un alt punct forte este utilizarea sistemelor informaționale specializate de recunoaștere și ghidare a
persoanelor în timp real pentru îmbunătățirea acestora. În scopul elaborării cercetării, se studiază
îndeaproape literatura de specialitate străină, și consultate cele mai avansate studii în domeniu. Considerăm
că aportul unor astfel de sisteme moderne, vor adaoga plus valoare la asigurarea securității cetățenilor și
statului în ansamblu. Totodată, un rol aparte îl ocupă problematica asigurării dreptului la viața privată și
interesul securității.
Pe lângă faptul că acest sistem de identificare este unul complex, the problem with assumptions about
the rapid diffusion and integration of new surveillance technologies stands also in the fact that the process is
more complicated than it seems. Developers are making incremental improvements in algorithms and other
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dimensions of software and hardware development, so far these technologies do not work very well outside
constrained settings. Computerized face perception is proving to be an incredibly difficult technology to
engineer.
The digitization of facial images is only one small part of the design of facial recognition systems.
Faces must be detected in images, extracted from the background, and “normalized” so that they conform to
a standard format. The matching process typically results in not one but a range of possible matches,
depending on a set “matching threshold.” High matching thresholds increase the chances of missing a
positive match, while low matching thresholds can produce a large number of “false positives.” At the level
of their applications, automated facial recognition systems are divided into two general types: those that use
static images of the face and those that analyze dynamic images of faces from video. Applications can also
be differentiated according to whether the aim is to verify the identities of individuals (to determine whether
people are whom they claimed to be, for example, at a border crossing station or when engaging in a
financial transaction), or to identify people whose identities are unknown (in urban or crowd surveillance
scenarios, for example). The first problem requires a one-to-one facial image comparison, while the second
problem involves a more technically challenging and information-intensive process of comparing an image
captured of an unknown person’s face against a database of facial images (a form of content-based image
retrieval, or CBIR).
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SISTEME SENZORIALE PENTRU AGENȚI CREDIBILI
Vasili BRAGA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În ultimii ani impactul inteligenței artificiale devine tot mai mare în dezvoltarea simulărilor și
mediilor interactive. Necesitatea formalizării abordării modelelor de senzori și organelor senzoriale a agenților
credibili devine tot mai imperativa. Această lucrare propune un model de sistemele senzoriale pentru agenți credibil.
Scopul modelului propus este de a separa și specifica părțile “fizice” și specifice a diferitor tipuri de senzori și de a
propune o soluție- API pentru sistemul central de primire a deciziilor.
Cuvinte cheie: inteligența artificială, agenți credibili, modele de senzori.

Introducere
Agenții credibili sunt agenți autonomi, inteligenți care reprezintă o combinație a agenților inetligenți
autonomi din domeniul informaticii cu noțiunea de personaj credibil din proza tradițională [1]. În domeniul
divertisment- filme, literatură, teatru, animație etc., un caracter este considerat credibil dacă provoacă
audienței sentimentul de încredere și are o personalitate convingătoare, astfel a genți credibili reprezintă o
versiune autonomă al unor astfel de personaje. Structura unui agent credibil este similara cu cea al unui agent
inteligent, figura 1.
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Fig1. Un model abstract de agent inteligent.
Din figura 1 se observă, că unica posibilitate de a comunica cu mediul este percepția. Percepția la
rândul se realizează în baza a câteva etape:
1. Separarea semnalelor.
2. Identificarea surselor de semnale, determinarea caracteristicilor spațiale și temporale a semnalelor.
3. Explorarea bazei de cunoștințe și identificarea probabilistică a obiectelor de pe scenă.
4. Memoria senzorială comună.
1. Separarea semnalelor și identificarea surselor
Pentru separarea semnalelor se propune de a folosi de principiul BSS (Blind Semnal Separation), care
constă în recuperarea semnalelor sau a surselor invizibile [2]. De obicei, semnalele recepționate sunt obținute
la ieșirea unui set de senzori, unde la intrarea fiecărui senzor vine o combinație diferită a semnalelor.
Adjectivul “Blind” ( “orb” în română) subliniază indică faptul că:
1. Sursele de semnale nu sunt cunoscute.
2. Nu sunt disponibile informații despre existența a mai multor surse de semnale.
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Abordarea este bazata pe analiza statistica a variației semnalelor în timpul la mai multe iterații, de
unde se poate de obține concluzia, că sistemele senzoriale trebuie sa aibă următoarele elemente:
1. Un tabel de senzori: binari sau de tip float, despre fiecare senzor, trebuie sa se știe poziția sa
geometrică relativă față de alți senzori.
2. Un bloc de memorie de tip PAM(Perceptual Associative Memory) [3].
3. Triger-ul de prelucrare a semnalelor(IF_CHAGED, IF_ADDED, IF_NEEDED,IF_TIMER).
Pentru reprezentare de cunoștințe și descriere a sistemelor se propune de a utiliza Frame Based
Knowledge Representation [4].
2. Identificarea obiectelor de pe scenă
Să presupunem că există câteva surse de semnale, unde fiecare dintre ele posedă caracteristicile sale
aparte:
1. Olfactiv: prezența de ozon.
2. Vizual: lumina în îndepărtare.
3. Auditiv: împușcătura.
Astfel din start trebuie să existe o bază de cunoștințe care va fi folosită pentru estimarea, identificarea
tipurilor de semnalele apărute, ca de exemplu în cazul semnalelor auditive poate fi împușcătură sau fulger,
în acest caz având baza de cunoștință se poate de estima semnalul cu un anumit grad de probabilitate. Astel
rezultă două considerente: pentru o estimare cât mai adecvată este nevoie de o memorie senzorială comună și
este nevoie de un instrument pentru raționare probabilistică, în acest caz ca instrument pot fi utilizate
rețelele dinamice Bayesiene (DBN Dynamic Bayesian Networks) [5].
Concluzii
Modelul discutat de sisteme senzoriale poate avea și alte abstractizări, cum ar fi un nou nivel: organ
senzorial, care ar putea fi un strat adăugător intre senzori și sisteme senzoriale. Ceia ce ar putea permite de
avea sisteme, compuse din câteva părți cu o memorie senzorială comună. Acest model ar putea avea plusuri
mari în detectarea spațială a sursei de semnal [6].
Modelul dat este un instrument, care va permite în continuare cercetărilor să abstractizeze de la
proprietățile fizice ale semnalelor și de concentrat la sistemul de raționare și a bazei de cunoștințe a
agentului.
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IDENTIFICAREA PARAMETRILOR TRADUCTORULUI INDUCTIV

Stanislav CRUȘNEVSCHI, Dumitru MORARU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Traductoarele sunt elemente de automatizare care sesizează şi transformă mărimea de măsurat (de
ieşire a procesului) într-un semnal mai convenabil, de obicei de altă natură fizică. Intre marimea de masurat si
obtinerea informatiei metrologice trebuie sa se stabileasca un intreg lant de masurare, in care traductorul are functia
de a capta marimea de masurat si de a o converti intr-o forma convenbila pentru masurare. Traductorul reprezinta
convertorul de intrare si din aceasta cauza, el are contact direct cu fenomenul supus masurarii.
Cuvinte cheie: Transformator Liniar Diferențial Variabil, achiziție de datelor, traductor, instrumentație virtuală.

1. Generalități
Pentru a alege traductorul cu care se va efectua măsurările , mai întîi este nevoie de ales însăși mărimea
de măsurat. Mărimea de măsurat aleasă a fost distanța deplasarării liniare, iar pentru a evita lucrul cu
traductoare cu gabarite mari a fost ales traductorul pentru deplasări liniare mici.
Traductoarele penru deplasări liniare mici sînt destinate în primul rind conversiei intermediare a unor
mărimi a căror variație se materializează prin sisteme mecanice, în deplasări liniare mici. Domeniul acoperit
este de ordinal 10-2 – 102 mm (rareori peste 100 mm). Transformatorul liniar diferențial variabil (TLDV) este
format dintr-o bobină primară şi două bobine secundare plasate simetric într-o capsulă cilindrică. Bobinele
secundare sunt legate în serie, în sensuri contrare şi deci tensiunile induse sunt în opoziţie de fază. Astfel, la
ieşire se obţine diferenţa tensiunilor induse în cele două bobine secundare. Curentul alternativ nimerind în
bobina primară duce la apariția rezistenței inductive reactive în bobină. Astfel, pe lîngă rezistența pe care o
posedă materialul bobinei, in interiorul bobinei mai apare și un cîmp magnetic indus de curentul ce parcurge
bobina. Feromagnetul are un rol important în funcționarea acestui
element sensibil și anume de a concentra liniile de câmp magnetic.
Relația dintre current, inductivitate și fluxul magnetic este descrisă
de formula 1.
Ф=LI,

(1)

unde : Ф- Fluxul magnetic; L- Inductivitatea; I-Curentul ce
curge prin bobină.
2. Mersul de elaborare a sistemului de achiziție a datelor
de la traductor.
Pașii efectuați pentru crearea sistemului de achiziție a datelor:

Fig. 1 Imaginea
Transformatorului
Liniar Diferențial Variabil

1. Sa ales un feromagnet cu lungimea de 6,1cm și diametru de 0,79 cm, cu ajutorul căruia se va
influența asupra cîmpului magnetic al traductorului de lungime.
2. Pentru a afla frecvența eficientă de lucru a traductorului a fost nevoie să se măsoare inductivitatea
bobinii principale, neconectate la alimentare. Cu ajutorul multimetrului sa măsurat inductivitatea fără
feromagnet L1min=0,35 H și după introducerea feromagnetului la mijlocul bobinei unde inductivitatea este
maximală L1min=0,804 H.
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3. Sa calculat rezistența inductivă dupa
formula 2. Frecvența inițială din primul calcul
a fost aleasă de 10 Hz. Astfel sa primit
XLmin=21,99 Ω și XLmax=50,51 Ω .
Diferența dintre ele fiind de 28,52 Ω. Această
diferență o prezintă diapazonul în care va
lucra traductorul. De aceia, din necesitatea
unei precizii mai mari sa calculat rezistența
inductivă la frecvența egală cu 100 Hz.
Rezultatele primite au fost convenabile pentru
utilizarea
traductorului,
și
anume
XLmin=219,9 Ω și XLmax=505,16 Ω.
diferența fiind de 285,25 Ω.
Fig.2 Schema de principiu al traductorului de deplasare

,

XL=

(2)

unde : F- frecvența; L-inductivitate
4. Sa setat generatorul de curent alternativ la frecvența de 100 Hz, și tensiunea de 6 V. Schema de
principiu al traductorului poate fi observată în figura 2.
5. La capetele bobinelor secundare sa conectat un voltmetru ce măsoară diferența de potențial de pe
acestea. Această tensiune diferențială poate fi calculată conform formulei 3.
U=U1-U2

(3)

3. Ridicarea caracteristicilor traductorului.
Ridicarea caracteristicilor statice a senzorului sa efectuat prin deplasarea feromagnetului în interiorul
bobinilor, ceia ce duce la schimbarea inductivității. Iar diferența de potențial de la bornele bobinilor
secundare reprezintă tensiunea diferențială de pe bobine,sau datele de ieșire a traductorului. Astfel
caracteristica statică pentru traductorul TLDV este diferența tensiunii în dependență de distanța deplasării
feromagnetului. Deplasarea a fost efectuată pe axa X în două direcții. În momentul cînd feromagnetul este
amplasat în mijlocul bobinii principale distanța este egală cu zero. La deplasarea feromagnetului, distanța
scade, la deplasarea inversă, distanța crește. Astfel sa primit datele din tabelul 1 și 2.
Distanța (cm)
0
Tensiunea de 0,68
ieșire (V)
Distanța (cm)
Tensiunea de
ieșire (V)

0
0,68

-0,2
1,2

-0,6
3,04

1
4.62

-1
4,8

1,5
9.71

-1,5
9,76

2
10.5

-2
10,8

2,5
10.1
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-2,5
10,2

3
7.43

-3
7,2

3,5
6

-3,5
5,36

4
3,44

-4
3,2

-4,5
1,92

4,5
1,92

Tabelul 1
-5
-6
1,04 0,64

Tabelul 2
5
6
0,8
0,68

4. Instrumentația virtuală
La acest capitol intervine calculatorul.
Ca software sa utilizat LabVIEW, de la
National Instruments, care este mediul de
programare grafică, utilizat pentru prelucrarea
datele și controlul proceselor tehnologice.
Structura unui IV este dată în figura 3.
S1…Sn sunt senzori ce transformă mărimile
de măsurat din proces în semnale electrice.
Deoarece mărimile de ieşire din senzori nu
sunt întotdeauna compatibile cu intrările
interfeţei (de regulă tensiuni sau curenţi), este
necesară intercalarea unui bloc de prelucrare
primară a semnalului
Fig.3 Structura unui Instrument
Unele din posibilile aplicații a
Virtual
instrumentației virtuale:
- monitorizări complexe de procese industriale pentru
mărimi lente, cu transmiterea la distanţă a informaţiei de măsură şi afişarea la dispecer sub formă numerică şi
grafică;
- operaţii de frecvenţă ridicată, unde este necesară colectarea unui număr mare de date într-un timp
scurt;
- operaţii repetitive ca testări şi calibrări automate şi experimente care rulează un număr mare de ori;
- operaţii la distanţă şi în medii ostile, în locuri periculoase pentru prezenţa operatorului uman;
- conducere şi control numeric al proceselor prin algoritmi specifici; - operaţii de precizie înaltă şi de
lungă durată, dincolo de posibilităţile manuale, ca înregistrarea traiectoriei stelelor prin telescop.
Cu scopul cercetării datelor
primite la ridicarea caracteristicii
traductorului a fost dezvoltat un
program în LabVIEW. Scopul inițial a
fost automatizarea procesului de
colectare a datelor de la traductor prin
folosirea unui microcontroler Arduino
Nano. În procesul de elaborare a
sistemului
de
achiziție,
microcontrolerul sa dovedit a fi
incapabil să citească tot diapazonul
tensiunii de la ieșirea traductorului, de
aceea, datele de la traductor au fost
introduse manual în softul creat.
Astfel, rezultatul execuției acestui soft
poate fi observat în figura 4.

Fig.4 Caracteristica statică a TLDV

5. Calculul erorilor traductorului.
Calculul erorilor de măsurare este un pas importan în aprecierea lucrului unui traductor, pentru a
proiecta un sistem cu utilizarea acestui traductor ca să evităm funcționarea incorectă a sistemului. Măsurarea
distanței deplasării feromagnetului a fost efectuată prin măsurare directă, adică prin compararea cu un etalon
de măsurare. Ca etalon de măsurare a fost folosită rigla cu o marjă de eroare ± 0,1cm.
Domeniul de măsurare este intervalul în care traductorul premite măsurarea corectă a mărimii, astfel
TLDV are domeniul de măsurare de la -2 cm pînă la 2 cm. Tensiunea diferențială de ieșire a traductorului
este de la 0,64 V pînă la 10,8 V.
Pentru a calcula sensibilitatea traductorului este nevoie de a înparte caracteristica în două părți din
motivul neliniarității acestei caracteristici. Folosind formula 4 sa primit sensibilitatea traductorului pe
intervalul de la -2 cm pînă la 0 cm S1= 0,185 V/cm=1,712% eroare, iar pe intervalul de la 0 la 2 S2= 0,19
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V/cm=1,814% eroare. Eroare de măsirare a traductorului o prezintă media aritmetică a erorilor legate de
sensibilitate care este egală cu 1,763 % .
,

(4)

unde: xmin, xmax – distanța minimă și maximă de intrare; ymin,ymax - tensiunea minimă și maximă de
ieșire.
Ce ține de reproductibilitatea traductorului, sa observant o varietațe de ± 60 mV în măsurarea repetată.
Pragul de insensibilitate a fost găsit de 0,2 cm, adică tensiunea începe a se modifica la cel puțin 0,2 cm. Însă
datorită marjei de eroare a etalonului de măsurat utilizat de ± 0,1cm, variația mai mică de 0,2 cm nu a fost
posibil de măseurat.
Concluzii
În urma cercetării caracteristicilor Traductorului Liniar Diferențial Variabil (TLDV) sa dedus faptul că
traductorul este capabil să măsoare distanța de la -2 cm pînă la 2 cm, cu tensiunea de ieșire de la 0,64 V pînă
la 10,8 V. Eroarea măsurării sistemului este de 1,763%. Traductorul dispune de pragul de sensibilitate de 0,2
cm ceia ce permite utilizarea acestui tip de traductor în sisteme ce necesită precizie sporită. De asemena,
datorită elementelor inductive , TLDV poate primi o degradare a productivității sub influența cîmpurilor
magnetice exterioare, deci necesită o protecție specială sau o amplasare în depărtare de alte elemente
inductive.
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SISTEM DE GENERARE A IMPULSURILOR PWM
PENTRU CONTROLUL MOTORULUI BLDC
Victor POPA, Vadim PLATON
Universitatea Tehnică a Republicii Moldova
Abstract: În lucrarea este descris sistemul digital elaborat pentru generare a impulsurilor PWM, care permite
schimbarea factorului de umplere, pentru controlul turațiilor și direcției de rotație a rotorului motorului BLDC. În
acest scop ca element de bază a procesării și generării impulsurilor a fost ales controlerul Atmega32 și interfața de
programare Atmel Studio. În procesul dezvoltării acestui sistem s-a studiat teoria de bază a conducerii și structurii
unui motor BLCD, a driverului ESC de asemenea și teoriei impulsurilor PWM, după care a fost posibilă dezvoltarea
funcțională a sistemului în dependență de necesitățile utilizatorului ca de exemplu controlul turațiilor de pe calculator
prin interfața UART.
Cuvinte cheie: PWM, sistem, motor, BLDC, USART, ATmega32, factor de umplere

Introducere
Motoarele BLDC în ultimii ani sunt utilizați din ce în ce mai des în diferite dispozitive electrice
începând de la drone de jucării până la mașini electrice(electrocar), acestea au un șir de avantaje esențiale
care determină popularitatea înaltă a acestora. Diferența constructivă constă în eliminarea periilor de carbon
care în motoarele simple de curent continuu exercită funcția de transmitere a curentului electric de la sursa de
curent pe bobinele motorului, acest fapt și determină dezavantajul principal al motoarelor cu pierii, deoarece
cu timpul aceste perii se deteriorează și disiparea temperaturii crește, în rezultat crește și consumul de curent,
scăzând capacitatea de lucru a motorului. Avantajele motoarelor BLDC sunt:
 Creșterea duratei de exploatare, creșterea vitezei și puterii.
 Dimensiunile mici.
 Inexistența periilor de carbon.
Problema de bază în implementarea sistemelor de control pentru motoarele BLDC este necesitatea
unui sistem integrat (embedded systems) de control al schimbării polarității fazelor cu o viteză foarte mare
pentru crearea unui câmp magnetic rotativ și ca rezultat mișcarea rotorului motorului. Cu dezvoltarea științei
a fost posibilă crearea driverurilor pentru implementarea algoritmilor de control, însă aceste dispozitive au
nevoie de un semnal PWM (Pulse Width Modulation), care trebuie să fie generat cu o anumită frecvență și
factorul de umplere.
Se propune de a elabora un sistem de generare a impulsurilor PWM pe baza controlerului Atmega32
cu posibilitatea variației factorului de umplere de la calculator prin interfața UART pentru controlul turațiilor
și direcției acestora.
PWM (Pulse Width Modulation) este o modalitate folosită pentru a varia în mod controlat tensiunea
dată unui dispozitiv electronic. Această metodă schimbă foarte rapid tensiunea oferită dispozitivului
respectiv din ON în OFF și invers (treceri rapide din HIGH (5V de exemplu) în LOW (0V). Perioada de timp
corespunzătoare valorii ON dintr-un ciclu ON-OFF se numește factor de umplere (duty cycle) și reprezintă,
în medie, ce tensiune va primi dispozitivul electronic, astfel, se pot controla circuite analogice din domeniul
digital.
Factorul de umplere se exprimă în procente și reprezintă cât la sută din perioada unui semnal acesta va
fi pe nivelul ON. În Figura 1 se pot observa semnale PWM cu factori de umplere diferiți. Astfel, valoarea
factorului de umplere (D ) se poate deduce din formula:
(1)
Astfel, tensiunea medie care ajunge la dispozitiv este dată de relația: D * Vcc.

Fig. 1. Semnal PWM cu diferiți factori de umplere.
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Modularea folosește variația factorului de umplere a unei forme de undă dreptunghiulară pentru a
genera la ieșire o tensiune analogică. Considerând o formă de undă dreptunghiulară f(t) cu o valoare
minimă ymin și o valoare maximă ymax și factorul de umplere D (ca în figura figura 1) valoarea medie a
formei de undă e dată de relația:
(2)
1. Modelarea Sistemului
Pentru a controla turațiile motorului experimental, este necesar de a genera un semnal PWM cu
următoarele caracteristici: Frecvența 50Hz, T=20ms, Factorul de umplere să varieze între 5% și 10% unde
procentajul reprezintă viteza și direcția rotorului după cum urmează reprezentat mai jos. Structura motorului
BLDC și parametrii de umplere sunt prezentate în figura 2.

Fig. 2. Structura motorului BLDC și parametrii de umplere.
Pentru generarea semnalului PWM de referință sunt folosite posibilitățile tehnice ale controlerului
Atmega32, în special Timer1 16 biți. Acest timer poate funcționa în una din cele trei stări posibile precum:
Fast PWM, Phase Correct PWM, Phase and Frequency Correct PWM. Fiecare din acest mod are avantajele
și modalitatea sa de numărare. Se
propune de a folosi modul Fast PWM,
reprezentat în figura 3. În tabelul 1
este prezentat modul de configurare
PWM. Acest timer are un set de
registre fig.4, care trebuie să fie
configurați
corespunzător
caracteristicilor semnalului dorit.
Prima problemă care necesită a fi
rezolvată este faptul că controlerul
Atmega32 are frecvența de 16Mhz,
ceea ce nu corespunde cu necesitatea
de generarea unui PWM cu frecventa Fig. 3. Modul de comparare a valorilor în registri TCNT1 ȘI OCR1
de 50Hz. Pentru aceasta se alege un
prescaler potrivit din tabelul 3 oferit de producătorul microcontrolerului, prescaler=8.
.
(3)
Pentru ca timer1 să poată genera impulsuri la PortB3 este necesar ca acesta să compare două valori,
OCR1(Output Compare Register) și TCNT1(Timer Counter), exemplu de o relație de cauzalitate dintre
variația valorilor în registrul OCR1 și registrul TCNT1 este reprezentat în fig. 3.
Tabel 1. Configurare modului PWM.
COM1A1 COM1A1
COM1B1 COM1B1 DESCRIPTION
0
0
Normal port operation, OC1A/OC1B disconected.
0
1
Mode 9,11,14,15 only: Enable OCR1A only (OC1B
disconnected)
1
0
None-inverted mode (HIGH at bottom, LOW on
Match)
1
1
Inverted mode (LOW at bottom, HIGH on Match)
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Este necesar de a calcula valoarea de top a ICR1 pentru frecventa necesara a procesorului.
(4)
Luând în considerare că numărătoarea se începe de la 1 avem 39999 de valori deci ICR1=39999.
În tabelul 2 este prezentată descrierea configurării registrelor TCCR1A și TCCR1B.Modul de
funcționare a Timer1 este setat de registrele TCCR1A și TCCR1B. Bits COM1A1 (7) și COM1A0 (6)
afectează semnalul care apare pe pinul OC1A (15 pini) (coincidența valorii registrului de numărare TCNT1
cu registrul de comparație OCR1A).
Tabel 2. Configurarea registrelor TCCR1A și TCCR1B.
7 bit
6 bit
5 bit
4 bit
3 bit
2 bit
1 bit
0 bit
WGM11 WGM10
TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0
ICNC1
ICES1
WGM13 WGM12
CS12
CS11
CS0
TCCR1B
Bit-urile WGM13 (4), WGM12 (3) din registrul TCCR1B și biti WGM11 (1), WGM10 (0) din
registrul TCCR1A reglează modul de funcționare a timerului precum este reprezentat în fig. 4.
Având setați regiștrii și valorile din acestea se poate genera semnal PWM cu frecvența de 50Hz și
factorul de umplere după necesitate calculând valoarea din OCR1 după relația de proporționalitate.
(Factor de umplere 100%);
(Factor de umplere 5%).
Modificând factorul de umplere dorit se modifică și valoarea din registrul OCR1 astfel la ieșirile PD4
a microcontrolerului se formează un semnal PWM cu frecvența de 50Hz și factorul de umplere dorit. Cu
ajutorul parametrilor din figura 4, se setează modul de generare a semnalelor Fast PWM. [1]
Tabel 3.Configurarea prescalerului.
CS12 CS11 CS10 DESCRIPTION
0
0
0
Timer/Counter2 Disabled
0
0
1
No Prescaling
0
1
0
Clock / 8
0
1
1
Clock / 64
1
0
0
Clock / 256
1
0
1
Clock / 1024

Fig. 4.Configurarea modului de generare a semnalului.
În figura 5 este prezentată o parte din listingul programului cu comentarii, în care se explică
destinația fiecărui registru utilizat.
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Fig 5. Listingul programului.
Concluzii
În urma elaborării acestui sistem au fost implementate cu succes toate particularitățile tehnice și atinse
scopurile propuse, a fost creat un sistem digital de generare a impulsurilor PWM cu posibilitatea de a
schimba factorul de umplere pentru controlul turațiilor și direcția de rotație a rotorului motorului BLDC.
Pentru realizarea acestui sistem pentru procesarea și generarea impulsurilor a fost ales controlerul Atmega32
și interfața de programare Atmel Studio. Proiectul dat poate fi utilizat în diferite aplicații tehnice unde este
necesară generarea impulsurilor PWM; ca de exemplu pentru modularea și convertirea din semnal digital în
semnal analogic sinusoidal (figura 6)
.

Fig .6 Generare semnalului sinusoidal prin PWM.
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APLICAȚIE LABVIEW DE ACORDARE A ALGORITMILOR
TIPIZAȚI ÎN TIMP REAL
Nadejda POPOVICI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrare este prezentat aplicația LabView pentru identificarea în timp real a modelelor matematice
de descriere a obiectelor de reglare și acordarea experimentală a algoritmilor tipizați. Ca obiectul de reglare a fost
propus de a utiliza motorul de curent continuu seria 2342L012. Aplicația elaborată permite identificarea modelului
matematic pe baza aproximării curbei experimentale și asigură acordarea regulatorului PID prin metodele ZieglerNicols, Cohen-Coon, Chien-Hrones-Reswick și Internal model control. Rezultatele au fost verificate pe instalația de
laborator, care reprezintă sistemul automat de reglare a turațiilor motorului de curent continuu.
Cuvinte cheie: regulatorul PID, sistemul automat, identificare, model matematic, funcţia de transfer, metode
de identificare, reglare automată.

1. Descrierea standului de laborator
În aplicațiile sistemelor de reglare automată, obiectivul urmărit este asigurarea performanțelor ridicate
a sistemului în buclă închisă, care se realizează în baza sintezei legilor de reglare. În aplicațiile industriale se
utilizează cel mai des legile de reglare tipizate PID.
Pentru sinteza algoritmului de reglare PID deseori este nevoie de cunoaștere a modelului matematic al
obiectului de reglare. La rândul său, obținerea modelului matematic de descriere a obiectului de reglare se
realizează în baza procedurilor de identificare analitică sau experimentală. Astfel un model matematic care
descrie obiectul de reglare constă de obicei din ecuațiile matematice (algebrice, transcendente și diferențial)
obținute pe baza utilizării metodelor de identificare.
În sistemele de reglare automată motoarele sunt folosite ca elemente de execuţie. Motorul de curent
continuu cu excitaţie separată a fost şi este în continuare motorul cel mai utilizat în acţionările electrice
reglabile, datorită liniarităţii caracteristicilor sale şi a metodelor relativ simple de modificare a turaţiei.
În figura 1 este prezentată schema bloc-funcțională a sistemul automat elaborat de reglare a turațiilor
motorului de curent.

Fig.1 Schema bloc-funcțională a sistemului de reglare automată a
turațiilor motorului de curent continuu.
În figura 2 este prezentat sistemul proiectat.
Elementele funcționale ale sistemului automat proiectat sunt:
− Sursa de alimentare, rețeaua publică de alimentare cu energie electrică este de curent alternativ
monofazat cu frecvența de 50 Hz și valoarea tensiunii de 220V.
− Driverul pentru controlul motorului de curent continuu, care reprezintă un driver universal care
poate controla motoare ce consumă până la 2 A de curent continuu, la o tensiune maximă de 12
V.
− Microcontrolerul Atmega328p-Atmega8, care este un microcontroler de consum mic de putere
pe 8 biţi bazat pe arhitectura AVR RISC. Executând instrucțiuni complexe într-un singur
impuls, ATmega8 atinge 1 MIPS pe MHz, permițând astfel producătorului să regleze consumul
de energie în funcție de viteza de procesare.
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− Adaptor USB-UART, acest adaptor poate primi și transmite datele la calculator.
− Motorul de curent continuu, seria 2342L012 encoder Coreless.
− Tahogeneratorul-TGP-1, care transformă viteza de rotație proporțională cu frecvența curentului
continuu la tensiunea de ieșire.
− Puntea H-este un circuit electronic ce permite aplicarea unei tensiuni pe o sarcină în orice sens.

Fig. 2 Aspectul dispozitivului proiectat.
2. Descrierea aplicației LabView
Pentru reglarea turațiilor motorului de curent continuu a fost elaborată aplicația LabView, care permite
identificarea experimentală a modelului matematic și acordarea regulatorului P, PI sau PID după metodele
Ziegler-Nicols, Cohen-Coon, Chien-Hrones-Reswick și Internal model control.
În figura 3 este prezentată interfața aplicației elaborate. Pentru a porni procesul de identificare
modelului matematic sau acordare a regulatorului se setează viteza de referință a motorului de curent
continuu pe panoul (1), unde poate fi făcută reinițializate datele. Pe panoul (2) poate fi făcută setarea
manuală a parametrilor de acord regulatorului ales. La setarea semnalului de referință și pornirii sistemului,
datele achiziționate sunt afișate în timp real. Pe panoul (5) sunt afișați parametrii sistemului (constanta de
timp, timpul mort, semnalul de comanda). În urma alegerii metodei de acordare (4) poate fi urmărit în timp
real cum are loc acordarea regulatoarelor după diferite metode de acordare, pe panoul (3) sunt afișați
parametrii de acord calculați, iar pe panoul (6) se afișează în timp real variația ieșirii sistemului. Modelul
matematic calculat se afișează pe panoul (7).

Fig. 3 Interfața aplicației de identificare și acordare.
3. Idintificarea parametrică pe baza clasei ARMAX
În continuare este prezentat exemplu de identificare experimentală în baza aplicației elaborate a
modelului matematic de descriere a variației turațiilor motorului de curent continuu.
Pentru identificarea modelului matematic a fost ridicată curba experimentală de variație a turațiilor
motorului de curent continuu la 6000 rot/min (corespunde cu tensiunea de 3.5V), figura 4.
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Fig. 4 Curba experimentală a MCC la semnal de referință de de 3.5 V.
În urma identificării au fost obținute următoarele funcții de transfer (unde ordinul B(z) este m și
ordinul A(z) este n):
(1)
(2)
4. Acordarea regulatorului PID
Pentru a efectua acordarea regulatoarelor tipizate în LabView a fost setat semnal de referință de 3.5 V.
În aplicația a fost implementate opțiuni de acordare a regulatoarelor tipizate după metodele: Chien-HronesReswick, Internal Model Control, Cohen Coon, Ziegler-Nichols.
În figura 5 este prezentată curba experimentală la acordarea regulatorului PI după metoda Internal
Model Control.

Fig. 5 Acordarea regulatorului PID după metoda Internal Model Control.
În baza metodei Internal Model Control au fost obținuți parametrii de acord ai regulatorului PI:
Kp=2,372051;
Ki=0,000484;
Kd=0.
Concluzii
În aceasta lucrare este descrisă aplicația LabView elaborată, care permite identificarea și acordare a
algoritmilor tipizați în timp real. Aplicația realizată permite de a acorda regulatorul P, PI, PID în cadrul
sistemului dat după metodele:Ziegler-Nicols,Cohen-Coon,Chien-Hrones-Reswick și Internal model control.
Ca obiectul de reglare a fost utilizat motorul de curent continuu seria 2342L012.
Aplicația dată a fost verificată pe instalația de laborator, a fost făcută identificarea modelului
matematic în forma continuă și discretă ARX, ARMAX. În continuare a fost efectuată verificarea metodelor
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experimentale de acordare a regulatorului PID în baza metodelor Ziegler-Nicols, Cohen-Coon, ChienHrones-Reswick și Internal model control.
În concluzie se poate de menționat că aplicația elaborată permite identificarea experimentală și
acordarea experimentală a regulatorului P, PI, PID. În cazul identificării experimentale este posibilitatea de
aproximarea curbei cu modele continue sau discrete, asigurând posibilitatea de setarea gradului modelului
aproximat. Metode experimentale de acordare asigură calculul experimental ai parametrilor de acord
regulatoarelor tipizat.
Bibliografie
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BLOCKCHAIN. TEHNOLOGIA VIITORULUI
Mihaela RUSANOVSCHI, Gabriela POCIUMBANU, Iulian PANIȘ, Dumitru BOBEICO
Technical University of Moldova
Abstract: În lucrare e indicat ce înseamnă tehnologia Blockchain, avantajele si dezavantajele ei, cum lucreaza
ea, și de ce a fost supranumita de autori tehnologia viitorului.
Cuvinte cheie: Blockchain, hash, Retea, Bitcoin, structura de date , criptovalută.

Introducere
Astăzi, pentru a transmite oarecare bunuri ne bazăm în întregime pe intermediarii mari - intermediari
precum băncile, guvernul, companiile mari media-sociale, etc. - pentru a crea încredere în economia noastră.
Acești intermediari efectuează toate logica de afaceri și de tranzacții a fiecărui fel de comerț,și în ansamblu,
fac o treabă destul de bună. Dar există probleme în creștere.
Un blockchain este o listă de date în continuă creștere, numite blocuri, care sunt legate și securizate
cu ajutorul criptografiei. Ca structură de date, un blockchain este o listă simplu înlănțuită, în care legăturile
între elemente se fac prin hash. Astfel, fiecare bloc conține de obicei o legătură către un bloc anterior (un
hash al blocului anterior), un timestamp și datele tranzacției. Prin design, blockchain-urile sunt rezistente la
modificarea datelor.
Blockchain-ul este „un registru transparent și distribuit, care poate înregistra tranzacții între două părți
în mod eficient, verificabil și permanent”. Pentru a fi folosit ca registru distribuit, un blockchain este de
obicei administrat de o rețea colectivă de tip peer-to-peer, ce aderă la un protocol pentru validarea noilor
blocuri.
Odată înregistrate, datele din orice bloc de date nu mai pot fi modificate fără alterarea blocurilor care
urmează, ceea ce necesită acordul majoritar al participanților din rețea.
Cum lucreaza blockchain-ul
Bunurile - bunurile digitale, cum ar fi banii pentru jocuri și tot ceea ce este între ele - nu sunt stocate
într-un loc central, dar sunt distribuite într-un registru global, folosind cel mai înalt nivel de criptografie. Iar
când se efectuează o tranzacție, este postată la nivel global, în milioane și milioane de computere. Și în lume,
este un grup de oameni numiți "mineri". Ei au o putere de calcul masivă la îndemână. Acești mineri fac mult
lucru. Și la fiecare 10 minute, se creează un bloc care are toate tranzacțiile din cele 10 minute anterioare.
Apoi, minerii încearcă să rezolve unele probleme dificile și concurează între ei : primul miner care află
adevărul și validează blocul este recompensat în monedă digitală, în cazul Bitcoin blockchain, cu Bitcoin. Și
apoi - blocul este legat de blocul anterior și blocul anterior pentru a crea un lanț de blocuri. Și fiecare este
marcat cu timestamp. Dacă aș fi vrut să sparg un bloc, și să spun, să-mi plătească mie și ție o sumă de bani,
ar fi trebuit să sparg blocul dat, plus toate blocurile anterioare, întreaga istorie a comerțului în blockchain-ul
dat, nu doar pe un calculator, dar pe milioane de calculatoare, simultan, folosind cele mai înalte niveluri de
criptare,în lumina celui mai puternic resurs de calcul din lume care mă urmărește.

Unde mai este aplicat blockchain-ul
Pe baza sistemului Blockchain funcționează prima și cea mai populară criptomonedă la momentul dat,
Bintcoin, fiind creată în 2009 de către japonezul Satoshi Nakamoto, identitatea căruia până în prezent nu este
cunoscută. De facto, acesta și este obiectivul principal al Bitcoin-ului și al sistemului Blockchain, păstrarea
anonimității.
208

Pe lângă aceast fapt, Bitcoin asigură protecția investițiilor, transferul liber al acestora fără participarea
persoanelor terțe și în lipsa oricăror reglementări sau constrângeri. Toate cele sus menționate se obțin
datorită sistemuli decentralizat pe care se bazaează Bitcoin , ceea ce înseamnă lipsa a unui element central/a
unui segment terț care realizează toate plățile(tranzacțiile), transferul facându-se direct între 2 utilizatori ai
sistemului.
Tranzacțiile care constituiesc transferul sunt incluse in lanțuri de blocuri care formează un registru
public comun pentru întreaga rețea Bitcoin. Astfel însăși tranzacția cât și valoarea acesteia sunt transparente
însă identitatea participantilor la tranzacție și portofelele acestora ramân necunoscute/ascunse datorită
tehnicilor de criptare care utilizează metodologia cheilor publice și cheilor private de codificare si
decodificare a hash-urilor. Pe lângă obiectivul lor de criptare, cheile sunt folosite pentru crearea semnăturii
digitale sau așa zis a ”contractului smart” având ca obiectiv validarea tranzacției.
Bitcoin Blockchain este doar o ramura în care se poate folosi blockchain-ul. Blockchain-ul Ethereum1
a fost dezvoltat de Vitalik Buterin. Acest blockchain are câteva capabilități uimitoare. Una dintre ele este că
puteți construi contracte inteligente. Este un contract care se execută de sine stătător,și el se ocupă de
aplicarea, gestionarea, performanța și plata –contractele date au și un cont bancar, într-un anumit sens,
contracte între oameni. Astăzi, în blocul Ethereum, există o mulțime de proiecte în curs de dezvoltare , de la
crearea unui nou înlocuitor pentru piața de capital,până la un nou model de democrație, în care politicienii
sunt răspunzători față de cetățeni.
Pentru a înțelege ce schimbare radicală ar aduce acest lucru,vom examina serviciile financiare. Ca
exemplu: Achitați cu cardul în magazinul de la colț și un bitstream trece printr-o mulțime de companii,
fiecare cu propriul sistem informatic și trei zile mai târziu, are loc o înțelegere. Cu o industrie financiară
blockchain, nu ar exista nici o decontare, pentru că plata și decontarea sunt aceleași operații, vor fi executate
doar niște schimbări în registru.
Putem schimba modul în care se creează bogăția, în primul rând prin democratizarea creării de
bogăție, angajarea mai multor oameni în economie și asigurarea că aceștia au primit o compensație
echitabilă?
Iată 4 căi de realizare a acestui lucru :
1. Mulți vorbesc despre Uber, Airbnb, TaskRabbit și Lyft și așa mai departe, ca parte a economiei de
împărțire. Aceasta este o idee foarte puternică, că colegii se pot uni și pot crea și împărți bogăția. Aceste
companii nu se împărțesc cu adevărat. De fapt, ei reușesc tocmai pentru că nu se împărțesc. Unesc serviciile
împreună și le vând. Ce s-ar fi întâmplat dacă, pe lângă Airbnb, ar exista o aplicație distribuită într-un
blockchain, numită să presupunem, B-Airbnb și ar fi fost deținută de toți oamenii care au o cameră de
închiriat. Și când cineva vrea să închirieze o cameră, el merge la baza de date blockchain și la toate criteriile
ei,trece prin ele, găsește camera potrivită, iar apoi blockchain-ul ajută cu contractarea, se ocupă de plăți, doar
prin plăți digitale, deoarece ele sunt integrate în sistem. Distrugatoarele economiei de împărțire din Silicon
Valley ar putea fi perturbate și acest lucru ar fi bun pentru prosperitate.
2. Există un număr întreg de creatori de conținut care nu primesc compensații echitabile, deoarece
sistemul de proprietate intelectuală este stricat. A fost distrus de prima epocă a internetului.Să luăm muzica.
Dacă erai compozitor, acum 25 de ani, și ai scris un hit, ai un milion de singluri, ai putea câștiga aproximativ
45.000 de dolari. Astăzi,dacă sunteți un compozitor, și scrieți un hit, apar un milion de fluxuri, nu primiți
45k, veți obține 36 de dolari, suficient pentru a cumpăra o pizza. Imogen Heap, cântăreață, compozitor,
câștigătoare Grammy, pune muzica pe un ecosistem blockchain. Ea îl numește "Micelia". Muzica are un
contract inteligent care îl înconjoară.Și muzica protejează drepturile de proprietate intelectuală a cîntăreței.
Vrei să asculți cântecul? Este gratuit, sau poate câțiva micro-cenți care se duc într-un cont digital. Doriți să
puneți cântecul în filmul dvs.,operația e diferită și toate drepturile IP sunt specificate. Ea spune că melodia
devine o afacere. Este acolo pe această platformă vânzându-se pe sine, protejând drepturile autorului, și
pentru că cântecul are un sistem de plăți în sensul contului bancar, toți banii revin la artist și el controlează
industria.Această problemă nu e doar la compozitorii, ci orice creator de conținut din orice domeniu, cum ar
fi arta, cum ar fi invenții, descoperiri științifice, jurnaliști. Există tot felul de oameni care nu primesc o
compensație corectă, și cu blockchain, vor fi capabili s-o primească.
3. Cel mai puternic activ al erei digitale sunt datele. Și datele sunt într-adevăr o nouă clasă de active,
poate mai mari decât clasele de active anterioare, cum ar fi terenurile aflate sub economia agrară sau o
instalație industrială sau chiar banii. Și noi toți - creăm aceste date. Ele sunt colectate într-o imagine a
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voastră, voi virtual. Iar virtualul poate să știe mai multe despre tine decât tu însăși, pentru că nu îți mai
amintești ce ai cumpărat cu un an în urmă sau ai spus acum un an, sau exact locul tău acum un an. Și
virtualul nu este deținut de voi – aceasta fiind o mare problemă.Din acest motiv astăzi, există companii care
lucrează pentru a crea o identitate într-o cutie neagră, virtuală pe care o dețineți dumneavoastră. Și această
cutie neagră se mișcă în jurul vostru în timp ce călătoriți și este foarte zgârcită. Ea doar oferă informații care
sunt strict necesare pentru a face ceva.În o mulțime de tranzacții, vânzătorul nu trebuie să știe cine sunteți.
Trebuie doar să știe că a fost plătit. Acest lucru ne poate ajuta să ne protejăm intimitatea, iar viața privată
este fundamentul unei societăți libere.
4. În prezent, companiile lucrează cu guvernele pentru a pune documentele pe teren pe un blockchain.
Și odată ce vor fi pe blockchain, ele vor fi neschimbate. Dar Nu poți sparge blockchain-ul?. Astfel creind
condiții de prosperitate pentru miliarde de oameni.
Concluzia
Acestea sunt doar 4 oportunități dintr-o duzină, pentru a rezolva o problemă, Prosperitate, care este
una dintre nenumăratele probleme la care blockchain-le sunt aplicabile.
Tehnologia nu creează prosperitate- oamenii o fac.
Referințe
1. Don Tapscott, Alex Tapscott, ”How the blockchain is changing money and business” mod de acces
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business
2. Paul Kemp-Robertson, ”Bitcoin. Sweat. Tide. Meet the future of branded currency.” TEDGlobal
2013
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INPACTUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ÎN VIAȚA COTIDIANĂ
Pavel MANOLACHE, Catălin CIOBANU, Stefan CEBOTARU, Maxim ȘCHIOPU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Termenul de Inteligență Artificială este destul de cunoscut, însă nu se știe exact unde ea este prezentă
și unde poate fi aplicată. Articolul dat este o studiu al domeniului, care subliniază unde este întâlnită Inteligența
Artificială, schimbările care le aduce în lumea cotidiană odată cu dezvoltarea Inteligenței Artificiale și cum va afecta
viața personală.
Cuvintele-Cheie: Inteligența artificială, robot, progres, AI, IA

Introducere
În timpul actual inteligența artificială este utilizată în viața de zi cu zi, de la smartphone, pe care îl
deține fiecare prin Google asistent, Alexa, Siri, pînă la automobile dotate cu sisteme incorporate.
În secolul 21 în țările dezvoltate este greu de imaginat vreo persoană să nu folosească rețelele de
socializare, cum ar fi, de exemplu Facebook, Instagram sau Snapchat, în care majoritatea deciziilor
utilizatorilor sunt îndrumate de inteligența artificială: de la notificări până la diversitatea recomandărilor de
servicii necesare.
Jocurile video tot nu au rămas fără atenție. Aici rolul inteligenței artificiale este ca jocul să primească
destulă experiență, ca apoi să poată birui jucătorul. Ca un exemplu fiind “OpenAI 5” elaborată pentru joaca
“DOTA 2” care ca urmare a câștigat majoritatea din jucătorilor pro-ligii.
Ce este inteligența artificială ?
Inteligența artificială este alcătuita din doi termeni, primul fiind artificial (ceia ce nu este natural,
adevărat care într-un fel sau altu este fals deoarece este simulat) și al doilea termen fiind inteligență (
inteligența este un termen complex care poate fi definit în diferite căi ca de ex. Logica, înțelegerea, conștiința
de sine, învățarea, cunoștințele emoționale, planificarea, creativitatea, abilitatea de a rezolva probleme).
Inteligența artificiala este un subdomeniu al informaticii.
Scurt istoric: Istoria inteligenței artificiale a început cca. 100 de ani în urma. În anul 1920 cehul Karel
Čapek [1] a publicat opera științifico-fantastică numită “Rosumovi Univerzální Roboti” (Rossum Roboții
Universali) prescurtat R.U.R. În lucrare se povestește despre fabrica care produce oameni artificiali numiți
Roboți. În anul dat sub denumirea de roboți se refereau mai mult la clonii umani, decât la roboții din prezent.
Pentru început roboții ajutau omenirea, ca mai apoi, după ce a fost inventat robotul de război, să ducă la
dispariția rasei umane.
Al doilea om care a făcut un pas măreț în inteligența artificiala a fost Alan Turing [2] cu mașina sa
numită “Mașina Bombe” care a fost creată special ca să spargă codurile mașinei “Enigma” [3], creată de
Germania Nazistă, folosită în timpul de-al Doilea Război Mondial, pentru a codifica mesajele trimise prin
undele radio.
În anul 1955 apare cea mai acceptată definiție a inteligenței artificiale: “O mașină care se comportă
într-un mod care ar putea fi considerat inteligent, dacă ar fi vorba de un om”.
Anul 1956 la “Dartmouth Conference” a fost primul workshop al inteligenței artificiale unde s-au
adunat cercetători din universitatea Carnegie-Mellong, Universitatea Massachusetts Institute of Technology
și International Employee Benefit Consulting Network, care au făcut cercetări asupra inteligenței artificiale.
Progresul a fost major până în anii 1960, unde a început să scadă, ca până în anul 1974 să se stopeze. Nimeni
nu mai era entuziasmt de inteligența artificială. Acest eveniment o fost numit “AI Winter”. După un timp
inteligența artificială a revenit într-o forma de așa numite “System Expert”. Sistemele expert erau programe
care răspundeau la întrebări adresate pe un domeniu îngust. Între anii 1980 și începutul 1990 a fost a doua
stopare de progres numită “Second AI Winter”. În anul 1997 pe data de 11 mai calculatorul îl câștigă pe
Garry Kasparov [4] într-un meci de șase partide.
În ultimile două decenii inteligența artificială a crescut foarte rapid și continuie să crească masiv pe zi
ce trece.
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Inteligența artificială în viața personală.
Suntem în pragul când omenirea pas cu pas oferă locul său de muncă roboților. În fiecare casă apar
roboți care posedă inteligență artificială, ca de exemplu fiind :
Aspirator Robot
Jucării pentru copii (roboței, păpușe)
Diferite sisteme de securizare (recunoașterea facială, amprentele digitale)
Însă întrebarea de bază este “Va afecta viața noastră personală inteligența artificială, sau nu ?”.
Întodeauna a fost inevitabil ca inteligența artificială să fie folosită pentru scopuri sexuale. Potrivit futurolugui
Dr. Ian Pearson “Anul 2050 va fi anul când procentajul de robot/om va fi mai mare decât procentajul
om/om”.
Cercetătorii inteligenței artificiale David Levy din universitatea Maastricht precizează ca în anul dat
oamenii se vor căsători cu roboții. Asta se va întâmpla atunci, când inteligența artificială va predomina
inteligența umana, ceia ce înseamnă că dinamica acestor relații va fi complicată. Multe companii au deja un
progres în crearea roboților cu drepturi depline pentru așa numiții “Sex Robots”. Compania California-based
RealDoll ne arată progresul său prin robotul numit Realbotix [5]. Potrivit companiei, Realbotix include
inteligență artificială, robotul mișcă din cap, clipește, are un sistem AI care răspunde la unele întrebări, în
procesul vorbirii mișcă din cavitatea bucală.
Aici RealDoll nu se vor stopa. Compania vrea să creeze ceva, de care să ne putem îndrăgosti. La
momentul de față ei au adăugat un sistem virtual pentru smartphone și căști cu realitate virtuală, de care să vă
puteți folosi când nu sunteți alături de păpușă.
Există o vastă aplicare a mașinilor, care permit roboților pentru sex să fie mai complexe decât noi neam putea imagina. Unele algoritme pot să permită roboților să învețe din mediul înconjurător, să ofere
răspunsuri emoționale bazate atât pe utilizator, cât și pe societate. Încă un moment pozitiv ar fi că datorită
posibilităților de analiză a datelor roboții să ne determine starea noastră de sănătate psihică și fizică. Un robot
care învață atât de mult despre emoțiile noastre este sigur că va fi în stare să ne ajute ca un psiholog când
ajungem în stare de depresie. Cercetătorii din Noua Zelandă spun că înlocuirea roboților cu oamenii poate
avea un inpact pozitiv asupra reducerii bolilor genitale și reducerea traficului sexual.
La momentul de față păpușa Realbotix costă 10.000$ pentru cap și 30.000$-60.000$ pentru corp în
dependență de complectație.
Aplicații pentru Inteligența Artificială
Inteligența Artificială a intrat, sub mai multe forme, în viața noastră de zi cu zi. Există în magazinele
online și e folosită ca să facă recomandări pentru noi cumpărături în funcție de achizițiile anterioare. E unul
dintre motoarele inteligente din spatele unor platforme cum ar fi Siri și Alexa. AI analizează și recunoaște
cine sau ce apare într-o fotografie, detectează spamul sau fraudele cu carduri bancare.
Pe lângă toate aceste utilizări, iată câteva dintre cele mai importante aplicații pentru inteligența
artificială, unele dintre ele fiind deja comune în tehnologia de astăzi:
În medicină, în industria militară, în finanțe, în educație, recunoaștere facială, recunoaștere vocală,
manipulare foto și video, creativitate artificială (scriere, compoziție muzicală etc.), procesarea limbajului
natural, recunoașterea scrisului de mână, data mining, realitatea virtuală, procesarea imaginilor.
Concluzie
Pe zi ce trece IA se dezvoltă cu pași uriași și noi nu putem nega faptul că ea nu ne influențează. Pe de
o parte e bine deoarece IA ne ușurează majoritatea din acțiunilor, dar pe de altă parte, controlul ce-l deține IA
este din ce în ce mai mare. După Ilon Musk “AI is far more dangerous then nuke”. În cazul în care rasa
umană va pierde contrulul asupra IA, riscăm să ajungem ca și în istoria de R.U.R. să fim nimiciți.
Referințe
1. Martin Davis, ”Touring Turing”, 2008
2. Andrew Hodges - ”Alan Turing:The Enigma”, Walker books, 2000.
3. Jayanti, Vikram (2003). ”Game Over: Kasparov and the Machine”.
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IoT : INTERNET OF THINGS, ÎNTRE AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE
Dorian GOȚONOAGA, Cristian ULMANU
Universitate Tehnică a Moldovei
Abstract: IoT este o tehnologie nou apărută pe piață, care începe să câștige un loc important pentru
producători, precum și apreciat de consumatori. IoT se referă la dispozitivele care, inițial, nu au fost concepute pentru
a avea conexiune la internet și au fost modificate în așa fel, încât șă poată comunica, independent de acțiunea umană
prin interediul rețelei Internet cu mediul extern.
Cuvinte-cheie: IoT, tehnologii smart, transmitere date, automatizare, control.

Introducere
Internetul lucrurilor (Internet of Things, IoT) este conceptul unei rețele computerizate de dispozitive
echipate cu tehnologii integrate care pot comunica unul cu celălalt sau cu mediul extern, în ceea ce privește
organizarea unor astfel de rețele ca fenomen care poate reforma procesele economice și sociale, excluzând
nevoia de participare a factorului uman.
Conceptul a fost formulat în 1999 ca o înțelegere a perspectivelor utilizării pe scară largă a
dispozitivelor de identificare a frecvențelor radio pentru interacțiunea obiectelor fizice între ele și/sau cu
mediul extern. Începând cu anul 2010, completarea conceptului ”Internetul lucrurilor„ cu conținut tehnologic
divers și implementarea unor soluții practice pentru implementarea sa sunt considerate a fi tendințe constante
în tehnologiile informaționale, în primul rând datorită răspândirii omniprezente a rețelelor fără fir, apariției
cloud computing, dezvoltării interacțiunii mașină-mașină, începutul unei tranziții active pe IPv6 și
dezvoltarea de rețele configurate de software. Mai mult, orice obiect fizic poate fi transformat într-un
dispozitiv IoT dacă poate fi conectat la internet și controlat în acest fel. Un bec care poate fi pornit cu
ajutorul unei aplicații smartphone este un dispozitiv IoT, la fel ca și un senzor de mișcare sau un termostat
inteligent în birou sau o lumină stradală conectată. Un dispozitiv IoT ar putea fi la fel de pufos ca o jucărie
pentru copii sau la fel de serios ca un camion fără șofer sau ca un motor cu jet de mare viteză care este acum
umplut cu mii de senzori care colectează și transmit date înapoi pentru a se asigura că funcționează eficient.
La o scară și mai mare, proiectele de orașe inteligente completează regiuni întregi cu senzori pentru a ne
ajuta să înțelegem și să controlam mediul înconjurător. Termenul IoT este utilizat în principal pentru
dispozitive care, în general, nu ar trebui să aibă în general conexiune la internet și care pot comunica cu
rețeaua independent de acțiunea umană. Din acest motiv, un PC nu este în general considerat un dispozitiv
IoT și nici unul nu este un telefon inteligent - chiar dacă acesta este înghesuit cu senzori. Un smartwatch sau
o bandă de fitness sau alt dispozitiv care poate fi purtat poate fi considerat un dispozitiv IoT.
Istoric
Ideea de a adăuga senzori și inteligență obiectelor de bază a fost discutată pe parcursul anilor 1980 și
1990, dar, în afară de unele proiecte timpurii - inclusiv un automat de vânzare cu amănuntul - progresul a
fost lent. Procesoare care au fost ieftine și suficient de puternice au fost necesare înainte de a deveni rentabile
să se conecteze miliarde de dispozitive. Adoptarea etichetelor RFID (Radio Frequency IDentification) cipuri de joasă putere care pot comunica fără fir - a rezolvat o parte din această problemă, împreună cu
disponibilitatea sporită a internetului în bandă largă și a rețelelor celulare și fără fir. Adoptarea IPv6 - care,
printre altele, ar trebui să ofere suficiente adrese IP pentru fiecare dispozitiv pe care lumea (sau într-adevăr
această galaxie) este foarte probabil să îl aibă nevoie - a fost, de asemenea, un pas necesar pentru o scară de
la IoT.
Kevin Ashton a inventat expresia ”Internetul lucrurilor” în 1999, deși a durat cel puțin un deceniu
pentru ca tehnologia să ajungă la nivelul viziunii.
Adăugarea de etichete RFID la piese scumpe de echipament pentru a ajuta la urmărirea locației lor a
fost una dintre primele aplicații IoT. Dar, de atunci, costul adăugării de senzori și o conexiune la internet la
obiecte a continuat să scadă și experții prevăd că această funcționalitate de bază ar putea costa într-o zi doar
10 cenți, făcând posibilă conectarea aproape a totul la internet.
IoT a fost inițial cel mai interesant pentru afaceri și producție, unde aplicația sa este cunoscută uneori
ca mașină-mașină (M2M), dar accentul se pune acum pe umplerea locuințelor și a birourilor cu dispozitive
inteligente, transformându-l în ceva relevant pentru aproape toata lumea. Sugestiile inițiale pentru
dispozitivele conectate la internet au inclus "blogjects" (obiecte care înregistrează bloguri și înregistrează
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date despre ei înșiși pe internet), computere omniprezente (”ubicomp”), computere invizibile. Cu toate
acestea, internetul lucrurilor și IOT a rămas blocat.
Tehnologii utilizate de IoT
 Mijloace de identificare
Utilizarea obiectelor din lumea fizică pe Internetul lucrurilor , care nu sunt neapărat echipate cu
mijloace de conectare la rețelele de transmisie de date, necesită utilizarea tehnologiilor pentru a identifica
aceste obiecte ("lucruri"). Deși tehnologia RFID a devenit impulsul pentru apariția conceptului, toate
mijloacele utilizate pentru identificarea automată pot fi utilizate ca astfel de tehnologii: identificatori optici
recunoscuți (coduri de bare, matrici de date, coduri QR), mijloace de determinare a locației în timp real.
Odată cu diseminarea completă a "Internetului obiectelor", este esențial să se asigure unicitatea
identificatorilor de obiect, care, la rândul lor, necesită standardizare.
Pentru obiectele conectate direct la rețelele de Internet, identificatorul tradițional este adresa MAC a
adaptorului de rețea care vă permite să identificați dispozitivul la nivelul liniei de date, în timp ce intervalul
de adrese disponibile este aproape inepuizabil (248 adrese în spațiul MAC-48) și utilizarea identificatorului
nivelului de legătură nu este prea convenabil pentru aplicații. Mai multe capabilități de identificare a acestor
dispozitive sunt furnizate de protocolul IPv6, care oferă adrese unice la nivel de rețea de cel puțin 300 de
milioane de dispozitive pe locuitor al Pământului.
 Instrumente de măsură
Un rol special în Internetul lucrurilor este jucat prin măsurarea instrumentelor care traduc informații
despre mediul extern în date care pot fi citite de mașină și astfel umple mediul de calcul cu informații
semnificative. Se utilizează o gamă largă de instrumente de măsurare, de la senzori elementari (de exemplu
temperatură, presiune, iluminare), dispozitive de măsurare a consumului (cum ar fi contoare inteligente) până
la sisteme complexe de măsurare integrate. În cadrul conceptului "Internetul lucrurilor ", este importantă
integrarea instrumentelor de măsurare în rețea (cum ar fi rețelele de senzori fără fir, complexe de măsurare),
datorită cărora este posibilă crearea unor sisteme de interacțiune intermachine.
Ca o problemă practică deosebită a introducerii "Internetului lucrurilor ", se observă necesitatea de a
asigura autonomia maximă a instrumentelor de măsurare, în primul rând, problema sursei de alimentare a
senzorilor. Găsirea unor soluții eficiente care să ofere o putere autonomă senzorilor (folosind fotocelule,
transformând energia vibrațiilor, fluxul de aer, utilizând transmisia fără fir a energiei electrice) permite
scalarea rețelelor senzorilor fără creșterea costurilor de întreținere (sub forma schimbării bateriilor sau a
bateriilor senzorilor de reîncărcare).
 Mijloace de transmisie de date
Gama de tehnologii posibile de transmisie a datelor acoperă toate mijloacele posibile ale rețelelor
wireless și prin cablu. Pentru transmiterea fără fir a datelor, un rol deosebit de important în construirea
"Internetului lucrurilor" îl au calități precum eficiența în condiții de viteză redusă, toleranța la erori,
adaptabilitatea și posibilitatea autoorganizării. Interesul principal în această calitate este standardul IEEE
802.15.4, care definește stratul fizic și controlul accesului pentru organizarea rețelelor personale eficiente din
punct de vedere energetic și este baza unor astfel de protocoale ca ZigBee, WirelessHart, MiWi, 6LoWPAN,
LPWAN.
Printre tehnologiile prin cablu, soluțiile PLC joacă un rol important în penetrarea rețelei de "Internet of
Things" - tehnologii pentru construirea rețelelor de transmisie a datelor prin linii electrice, deoarece multe
aplicații au acces la rețelele electrice (de exemplu automatele, ATM-urile, contoarele inteligente, controlorii
de iluminat sunt conectați inițial la rețea). alimentarea cu energie electrică). 6LoWPAN, care implementează
stratul IPv6 atât deasupra IEEE 802.15.4 cât și PLC, fiind un protocol deschis standardizat de IETF, este
remarcat ca fiind deosebit de important pentru dezvoltarea "Internet of Things ".
IOTA
IOTA este o criptocurrency open source, DLT (ledger distribuit) bazat pe DAG (grafic aciclic
direcționat), proiectat pentru transferul sigur și eficient de date și plăți fără taxe între dispozitivele din
Internet of Things.
Proiectul IOTA a fost înființat în 2015 de David Sonstebo, Serghei Ivancheglo, Dominic Shiener și
doctoratul în matematică, Serghei Popov.
Scopul dezvoltării sale a fost revizuirea și dezvoltarea tehnologiei blocchain pentru a asigura
aplicabilitatea criptocurrencyului pe Internet of Things.
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Operațiunile IOTA sunt gratuite indiferent de mărimea lor, timpul de confirmare a tranzacției este mic,
numărul tranzacțiilor procesate simultan este nelimitat, iar sistemul în sine este ușor și scalabil.
IOTA este controlat de fundația non-profit IOTA. În noiembrie 2017, fundația a deschis o piață de
date utilizând tehnologia IOTA, la care au participat multe corporații mari și grupuri de cercetare [5].
IOTA Tangle
IOTA utilizează un grafic aciclic direcționat (DAG) în locul unui bloc de blocuri. DAG în IOTA este
adesea denumită Tangle (de la engleză - "incurcare", "confuzie", "entanglement"). Este o generalizare a
protocolului blockchain (adică blocul de bloc este un caz special al DAG).

Figură 1 Schema Tangle.
Utilizarea IoT
Există deja mai multe obiecte conectate decât oamenii din lume. Analistul Gartner calculează că
aproximativ 8,4 miliarde de dispozitive IoT au fost utilizate în 2017, în creștere cu 31% față de 2016, iar
acest lucru va ajunge probabil la 20,4 miliarde până în 2020. Cheltuielile totale pentru obiectivele și
serviciile IoT vor atinge aproape 2 miliarde USD în 2017, din aceste dispozitive găsite în China, America de
Nord și Europa de Vest, a declarat Gartner.
Din cele 8,4 miliarde de dispozitive, mai mult de jumătate vor fi produse de consum, cum ar fi
televizoare inteligente și difuzoare inteligente. Cele mai utilizate dispozitive de întreprindere IoT vor fi
contoarele electrice inteligente și camerele de securitate comerciale, potrivit Gartner.
 Internetul lucrurilor IoT Gartner
Un alt analist, IDC, plasează cheltuielile mondiale pe Internet la 772,5 miliarde de dolari în 2018 - cu
aproape 15% din cele 674 miliarde de dolari care vor fi cheltuite în 2017. IDC estimează că cheltuielile totale
vor atinge 1 mlrd USD în 2020 și 1,1 mln USD în 2021.
Potrivit IDC, hardware-ul va fi cea mai mare categorie de tehnologie în 2018, cu 239 de miliarde de
dolari mergând pe module și senzori, cu unele cheltuieli pentru infrastructură și securitate. Serviciile vor fi
cea de-a doua categorie tehnologică, urmate de software și conectivitate [7].

Figură 2 IoT Unități instalate după categorii.
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Avantaje ale IoT:
 Comunicare
IoT încurajează comunicarea între dispozitive, de asemenea cunoscute sub numele de comunicare
Machine-to-Machine (M2M). Din acest motiv, dispozitivele fizice pot rămâne conectate și, prin urmare,
transparența totală este disponibilă cu ineficiențe mai reduse și cu o calitate mai bună.
 Automatizare și control
Datorită faptului că obiectele fizice sunt conectate și controlate digital și central cu infrastructură
wireless, există o mare cantitate de automatizare și control în lucrările. Fără intervenția omului, mașinile sunt
capabile să comunice între ele, ducând la o ieșire mai rapidă și mai rapidă.
 Informație
Este evident că mai multe informații ajută la luarea unor decizii mai bune. Fie că este vorba de decizii
banale cum trebuie să știi cum să cumperi la magazin alimentar sau dacă compania ta are destule widgeturi și
consumabile, cunoașterea este putere și mai multe cunoștințe sunt mai bune.
 Monitor
Al doilea avantaj evident al IoT este monitorizarea. Cunoașterea cantității exacte de consumabile sau a
calității aerului din locuința dvs. poate oferi și mai multe informații care nu au putut fi colectate anterior cu
ușurință. De exemplu, știind că aveți o cantitate mică de lapte sau de cerneală de imprimantă, vă puteți salva
o altă călătorie în magazin în viitorul apropiat. Mai mult, monitorizarea expirării produselor poate și va
îmbunătăți siguranța.
 Timp
Așa cum a sugerat în exemplele anterioare, timpul de economisire din cauza IoT ar putea fi destul de
mare. Și în viața modernă de astăzi, toți am putea folosi mai mult timp.
 Bani
Cel mai mare avantaj al IoT este economisirea de bani. În cazul în care prețul echipamentelor de
etichetare și monitorizare este mai mic decât suma economisită, atunci Internetul lucrurilor va fi adoptat pe
scară largă. IoT se dovedește a fi foarte util pentru oamenii în rutina zilnică, făcând aparatele comunicânduse reciproc într-o manieră eficientă, economisind astfel și conservând energia și costurile. Permiterea
comunicării și distribuției datelor între dispozitive și apoi traducerea acestora în modul cerut, face ca
sistemele noastre să fie eficiente. Automatizarea sarcinilor zilnice conduce la o mai bună monitorizare a
dispozitivelor. IoT vă permite să automatizați și să controlați sarcinile care se efectuează zilnic, evitând
intervenția umană. Comunicarea între mașină și mașină ajută la menținerea transparenței proceselor. De
asemenea, conduce la uniformizarea sarcinilor. De asemenea, poate menține calitatea serviciilor. De
asemenea, putem lua măsurile necesare în situații de urgență.
 Eficient și economisește timp
Interacțiunea mașină - mașină oferă o mai bună eficiență; rezultatele precise pot fi obținute rapid.
Acest lucru duce la economisirea timpului valoros. În loc să repete aceleași sarcini în fiecare zi, permite
oamenilor să facă alte locuri de muncă creative.
 Economisește bani
Utilizarea optimă a energiei și a resurselor se poate realiza prin adoptarea acestei tehnologii și prin
păstrarea dispozitivelor sub supraveghere. Putem fi avertizați în cazul posibilelor blocaje, defecțiuni și
deteriorări ale sistemului. Prin urmare, putem economisi bani utilizând această tehnologie.
 Calitate mai bună a vieții
Toate aplicațiile acestei tehnologii culminează cu confortul sporit, confort și cu o mai bună gestionare,
îmbunătățind astfel calitatea vieții.
Dezavantaje ale IoT:
 Compatibilitate
În prezent, nu există standarde internaționale de compatibilitate pentru echipamentul de etichetare și
monitorizare. Cred că acest dezavantaj este cel mai ușor de depășit. Companiile de producție ale acestor
echipamente trebuie doar să fie de acord cu un standard, cum ar fi Bluetooth, USB etc. Nu este nimic nou sau
inovativ necesar.
 Complexitate
Ca și în cazul tuturor sistemelor complexe, există mai multe oportunități de eșec. Cu Internetul
Lucrurilor, eșecurile ar putea să explodeze. De exemplu, să presupunem că atât tu, cât și soțul / soția dvs
primiți un mesaj care să spună că laptele dvs. a expirat și amândoi vă opriți la un magazin în drum spre casă
și cumpărați lapte. Drept rezultat, tu și soțul dvs ați cumpărat de două ori suma pe care am nevoie-o. Sau
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poate că o eroare a software-ului se încheie prin a comanda automat un nou cartuș de cerneală pentru
imprimanta dvs. în fiecare oră pentru câteva zile sau cel puțin după fiecare întrerupere a alimentării atunci
când aveți nevoie doar de un singur înlocuitor.
 Confidențialitate / securitate
Cu toate aceste date IoT transmise, riscul pierderii vieții private crește. De exemplu, cât de bine vor fi
criptate datele păstrate și transmise?
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