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A. Introducere
1. Contextul desfășurării tezei de abilitare
Funcția de profesor universitar presupune gestionarea eficientă a timpului de
activitate şi divizarea lui în mai multe părți, în diferite proporții, în funcție de domeniul
principal de activitate, de orientarea activității cu prioritate spre didactic, cercetare,
activități instituționale sau spre toate direcțiile.
Prima componentă importantă este activitatea de formare a studenților, implicând
scrierea și susținerea de cursuri de actualitate, care să trezească interesul studenților, cel
mai adesea prezentările fiind completate cu exemple și rezultate concrete din contractele
de cercetare. Este inclusă aici atât pregătirea doctoranzilor cât și conducerea lucrărilor de
diplomă sau de disertație.
A doua componentă importantă din timpul alocat presupune participarea în
contracte de cercetare, multe dintre acestea fiind cu industria. Din aceste colaborări rezultă
și cea de-a treia componentă importantă, publicarea şi susţinerea rezultatelor cercetării în
lucrări științifice, capitole de carte, cărți, brevete etc. Această componentă determină în cea
mai mare parte vizibilitatea și aprecierea profesorului în lumea științifică.
Profesorul trebuie să aibă capacitatea de a conduce un grup de cercetare, de
doctoranzi, care în timp să se poată extinde și să includă alți tineri specialiști, formând o
echipă mai mare, pregatită să abordeze diferite domenii de cercetare. Membrii grupului de
cercetare au nevoie de condiții bune de muncă, care să îi motiveze să desfășoare activități
în universitate și pentru a evolua, astfel încât la un moment dat să poată să îşi depășească
mentorul. Fiecare membru din echipă trebuie să aibă posibilitatea să își descopere propria
direcție de urmat, chiar dacă aceasta presupune că în timp va evolua în altă direcție decât
cea în care evoluează grupul de cercetare condus de profesor.
Este important pentru activitatea unui profesor să aibă vocație pentru a preda
studenților, să aibă puterea de a face cercetare, de a publica, să poată muncii susținut. Și nu
în ultimul rând, un profesor nu trebuie să aștepte recompense financiare comparabile cu
cele din mediul industrial și recunoașterea imediată a meritelor pe plan științific, pentru că
acestea se obțin după o lungă perioadă de timp.
Un profesor are însă multe satisfacții personale, are posibilitatea de a modela viitori
specialiști, de a participa în cele mai noi şi interesante contracte de cercetare. La aceste
concluzii am ajuns ca și cadru didactic angajat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
dar și ca angajat în cadrul unor proiecte de cercetare desfăşurate în firme naționale sau
internaționale de renume.
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2. Realizări profesionale
Autorul tezei de abilitare este absolvent în domeniul Ingineria Sistemelor și a
primit diploma de licență în Automatică în anul 1995, la Facultatea de Automatică și
Calculatoare, Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, iar în 1996 a primit diploma de studii
aprofundate în domeniul “Tehnici moderne în controlul automat”.
Autorul tezei de abilitare a elaborat între anii 1996-2004 teza de doctorat cu titlul
„Dezvoltarea de sisteme înglobate pentru integrare cu medii grafice”, la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca sub conducerea prof. dr. ing. Tiberiu Coloși. Teza de doctorat
include rezultate din mai multe contracte de cercetare cu National Instruments Corp.
desfășurate în colaborare cu o echipă de specialiști, împreună cu prof. dr. ing. Horia
Hedeșiu.
În anul 2014 autorul tezei de abilitare a obținut certificarea CLAD (Certified
LabVIEW Associate Developer) care le oferă studenților de anul IV de la Automatică
posibilitatea de a susține examenul pentru obținerea certificării în mod gratuit, în cadrul
parteneriatului cu National Instruments, sub numele “LabVIEW Academy”.
Incepând din anul 1996 și în prezent, autorul tezei de abilitare este angajat la
Departamentul de Automatică, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, după cum urmează: conferențiar (din 2007), șef lucrări (20022007), asistent (1999-2002), preparator (februarie 1996-1999). Cursurile predate începând
din anul 2007 sunt: „Sisteme înglobate” și „Sisteme reconfigurabile” pentru studiile de
master și „Microsisteme și achiziții de date” pentru studiile de licență.
Autorul tezei de abilitare a fost angajat la: SC National Instruments România SRL
între anii 2005-2007, în calitate de inginer hardware cu domeniul principal de activitate în
cercetarea și dezvoltarea de echipamente de proces și la Control Data Systems SRL în anii
2013 și 2015-2016, în cadrul unor contracte de cercetare cu Agenția Spațială Europeană cu
domeniul principal de activitate în cercetarea și dezvoltarea de senzori wireless pentru
aplicaţii de testare a sateliţilor1.
În perioada prezentată autorul tezei de abilitare a participat ca și colaborator la
pregătirea unui număr de şase doctoranzi, pentru finalizarea tezelor de doctorat, astfel: ing.
Bogdan Mureșan și ing. Ruben Crișan având ca și conducător de doctorat pe prof. dr. ing.
Ioan Nașcu; ing. Iuliana Silvășan având ca și conducător de doctorat pe prof. dr. ing. Adina
Aștilean; ing. Daniela Bordencea și Ancuţa Dobîrcău având ca și conducător de doctorat
pe prof. dr. ing. Honoriu Vălean și ing. George Moiș având ca și conducător de doctorat pe
1

Project Manager: O. Ratiu (CDS); R&D Manager: S. Folea; WAIST: Wireless Applications for Satellite
Assembly Integration and Testing Applications, nr. 4000108133, Control Data Systems SRL (CDS) and
Thales Alenia Space France (TAS-F), European Space Agency nr. AO7169.
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prof. dr. ing. Liviu Miclea. Activitatea cu cei şase doctoranzi a presupus îndrumarea
doctoranzilor în elaborarea tezelor de doctorat și scrierea în colaborare a numeroase lucrări
științifice care includ rezultatele cercetărilor de doctorat.
Autorul tezei de abilitare a condus un număr de peste 70 de lucrări de diplomă și de
dizertație în această perioadă.
Incepând din anul 2006 autorul tezei de abilitare a participat la dotarea
laboratoarelor de licență ale Departamentului de Automatică, având numeroase activități
legate de dotarea cu echipamente a laboratoarelor de aplicații. In acest moment este
funcțional un laborator cu echipamente industriale de la National Instruments,
programabile din mediul grafic LabVIEWTM, pe care se susțin toate orele de activități la
disciplinele predate de autorul tezei de abilitare, figura 1.

Fig. 1. Laboratorul pentru aplicaţii

3. Direcții de cercetare și competențe
Autorul tezei de abilitare are următoarele domenii de cercetare: dezvoltarea de
echipamente hardware, sisteme înglobate și reconfigurabile programabile din mediul grafic
LabVIEWTM, rețele wireless de senzori de putere consumată redusă şi aplicatii software de
control avansat a proceselor.
Dacă înainte de susținerea tezei de doctorat în anul 2004, prioritare au fost
domeniile: dezvoltare de echipamente hardware, capabile să ruleze aplicații dezvoltate în
mediul grafic de programare LabVIEWTM, după susținerea tezei de doctorat, majoritatea
proiectelor de cercetare au fost din domeniile: rețele wireless de senzori de putere
consumată redusă, sisteme de achiziţie de timp real și aplicatii software de control avansat
utilizând mediul grafic de programare LabVIEWTM pe echipamente industriale.
Activitatea de cercetare a autorului tezei de abilitare și lucrările publicate după
susținerea doctoratului sunt în următoarele domenii:
7

- Senzori wireless de putere consumată redusă și rețele wireless de senzori;
- Sisteme reconfigurabile bazate pe FPGA (Field-Programmable Gate Array);
- Sistemele înglobate cu sisteme de operare de timp real (Real-Time Operating System);
- Algoritmi de control avansați, implementare pe echipamente industriale.
In colaborările cu profesori conducători de doctorat și doctoranzi au fost abordate şi
alte domenii de cercetare, pentru elaborarea tezelor de doctorat:
- Localizare în interiorul clădirilor, urmărire de obiecte;
- E-Health: sisteme de monitorizare distribuite;
- Sisteme bazate pe agenți și sisteme distribuite.
Rezultatele obținute de autorul tezei de abilitare după susținerea tezei de doctorat în
decembrie 2004 sunt: 2 brevete internaționale și 1 brevet național premiate la mai multe
saloane de inventică, 5 capitole de carte în edituri internaționale și 3 cărţi în edituri
naționale, o carte ca și editor la o editură internațională, 65 de lucrări în reviste și
conferințe.
O parte importantă din lucrările, brevetele și contractele de cercetare obținute după
susținerea tezei de doctorat sunt sunt descrise în continuare în teza de abilitare, astfel:
Brevete:
- Compact modular embedded device (Brevet SUA)
- Deployment and execution of a graphical program on an embedded device from a
PDA (Brevet SUA)
- Sistem și metodă securizată de comunicație între dispozitive fixe și mobile.
Cărți și capitole de carte:
a. Senzori wireless de putere consumată redusă și sisteme reconfigurabile
- Tag4M, a Wi-Fi RFID active tag optimized for sensor measurements
- Tag4M, an ultra-low power Wi-Fi embedded system for measurements
- Dynamic Wi-Fi reconfigurable FPGA based platform for intelligent traffic systems
b. Sisteme înglobate programabile cu LabVIEWTM
- Practical applications and solutions using LabVIEWTM software (editor)
c. Aplicații în domeniul E-Health
- Distributed monitoring and supervising system for e-health applications
Lucrări în reviste sau la conferințe:
a. Senzori wireless de putere consumată redusă
- A low power wireless sensor for online ambient monitoring
- A cyber-physical system for environmental monitoring
- Wi-Fi portable detector solution for distributed radon measurements
8

-

Cloud instrument powered by solar cell sends data to Pachube
Ultra-low power Wi-Fi tag for wireless sensing
Wi-sensors: a low power Wi-Fi solution for temperature and humidity measurement
3D maps augmented with wireless sensor network information
Monitoring radiations based on ultra low power Wi-Fi system
Self-healing capabilities through wireless reconfiguration of FPGAs
A collaborative approach to autonomous single intersection control
Using WiTAG technology for remote data monitoring
Road traffic measurements using wireless sensor network technology
The WiTAG - a Wi-Fi sensor TAG

-

A cloud-based cyber-physical system for environmental monitoring

b. Aplicații ale sistemelor înglobate, teste de performanță, sisteme de timp real
- A portable implementation on industrial devices of a predictive controller using
graphical programming
-

Implementation of an extended prediction self-adaptive controller using LabVIEWTM
Reconfigurable test platform for modular embedded systems in manufacturing

-

processes
Generalized predictive control algorithm implementation and LabVIEWTM real time
benchmarks
Data logger for humidity and temperature measurement based on a programmable
SoC
Battery lifetime testing using LabVIEWTM

-

Power quality measurement system using FPGAs
Multi-purpose sensor platform development

-

-

c. Algoritmi de control avansați pe diferite platforme industriale
Theoretical analysis and experimental validation of a simplified fractional order
controller for a magnetic levitation system
Identification and modeling of the three rotational movements of a miniature coaxial
helicopter
Fractional order control of unstable processes: the magnetic levitation study case
Development and implementation of an FPGA based fractional order controller for a
DC motor
Stabilizing control strategies: a comparison between the fractional order controller and
the IMC
Tuning method of fractional order controllers for vibration suppression in smart
structures
Alternative implementations of a fractional order control algorithm on FPGAs
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-

Optimal implementation of advanced control methods on FPGA targets

d. Sisteme bazate pe agenți, e-health, sisteme distribute
- Telemonitoring system of neurological signs in a health telematique network
- Smart home automation system using Wi-Fi low power
-

Wind energy survey with Wi-Fi tags based intelligent agents
Agent based patient scheduling system

-

Agent based system for home automation, monitoring and security
Reliable and reconfigurable Wi-Fi monitoring network based on software agents

-

Reliable agent based monitoring system
Fuzzy Petri nets based decision support system for ambulatory treatment of nonsevere acute diseases
Fingerprint recognition distributed system

-

e. Sisteme de localizare în interiorul clădirilor
Techniques and algorithms for indoor localization of a mobile terminal
Indoor localization based on Wi-Fi parameters influence
System based on low-power Wi-Fi technology for indoor localization of a mobile user
Indoor localization system based on low power Wi-Fi technology
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B. Activitatea de cercetare, rezultate
1. Introducere
Domeniile de cercetare prezentate în teza de abilitare, senzori wireless de putere
consumată redusă și sisteme înglobate, în particular aplicaţii de control avansat pe
echipamente industriale programabile din medii grafice, sunt din ce în ce mai complexe și
tot mai importante în lumea științifică.
In urma contractului de cercetare cu titlul „Promoting Innovation in the Industrial
Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking”2 a rezultat că anumite
părți din industrie desfășoară o activitate susținută de cercetare și inovare în domeniile
prezentate.
Există premisele utilizării pe scară largă și acceptarea rețelelor wireless de senzori
în industrie prin dezvoltarea de protocoale industriale performante cum ar fi:
WirelessHART sau ISA1003, protocoale care îndeplinesc cerințele impuse de aplicațiile
critice din industrie.
Fiecare senzor wireless care face parte dintr-o rețea va fi capabil în viitorul apropiat
de a converti o formă de energie din mediul înconjurător în energie electrică pentru
alimentarea proprie4. Acest fapt va face senzorii wireless mult mai ușor de adoptat și de
utilizat, iar aceștia vor avea un timp mai lung de funcționare, fără a mai avea restricții
severe din punct de vedere al comunicației, acesta fiind de altfel și punctul slab al
senzorilor wireless în momentul actual.
Dezvoltarea de circuite integrate care consumă mult mai puțină energie, combinată
cu baterii sau acumulatori performanți a căror durată de funcționare va fi de până la 5-10
ani, poate acoperi cele mai multe așteptări legate de durata de funcționare a senzorilor sau
de cantitatea de date care să poată fi achiziționată.
Domeniile în care WSN (Wireless Sensor Networks) pot avea un succes garantat
sunt cele în care până acum senzorii „nu au mai fost conectați”, de exemplu achiziția
datelor în cazul: unor evenimente extreme (avalanșe, tornade, incendii forestiere); de la

2

T. Leția, I3E Project. “Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors
through Networking,” 2009-2012. [Online]. Available: http://www.i3e.eu/.
3
S. Folea, L. Miclea, G. Moiş, T. Sanislav, „Sub 1 GHz ISA100 technology for low cost and low power
consumption embedded systems”, TETRACOM–3rd Call for TTP Proposals (FP7), Partial Funding for
Academia-Industry Technology Transfer Projects in Computing Systems, Technology Transfer in
Computing Systems, 1.01-30.06.2016
4
S. Folea, G. Moiş, T. Sanislav, „Power Harvesting Ambient Beacon for the IoT”, Accenture Industrial
Software Solutions (AISS), Grant - Industrial Internet of Things (IIoT), 1.03-15.08.2016
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autovehicule în trafic; de la pacienți aflați la domiciliu; de la sportivi în timpul
antrenamentului; informații de pe un câmp de luptă sau date globale de la toți senzorii
incluși în telefoanele mobile aflate în exploatare.
Deoarece cantitatea de date produse de toți acești senzorii wireless aflați într-o
rețea va fi foarte mare, un alt punct important este definirea condițiilor care determină ce
date vor fi disponibile, stocate sau prelucrate, care date sunt utile pentru un anumit scop, la
un anumit moment. Cel mai probabil cea mai mare cantitate de date transmisă de senzori
către serverele de date nu va fi stocată.
Unul dintre principalele motive pentru care senzorii wireless nu sunt răspândiți în
acest moment este prețul, care nu este suficient de mic pentru utilizatorii finali, pentru a fi
acceptați în toate domeniile, cum ar fi: termostate conectate la Internet, care să poată
controla încălzirea sau aerul condiționat, pornirea și oprirea iluminatului în casă sau
diferite utilități, citirea de la distanță a datelor de la contoarele de gaz sau energie etc. Este
necesară o reducere semnificativă a prețurilor acestor senzori pentru a putea ajunge să fie
răspândiți pe scară largă.
Sunt publicate mai multe rapoarte sub formă de cărți și care prezintă detaliat toate
aspectele legate de evoluția tehnologiei WSN, iar o parte dintre acestea sunt:
- “Wireless Sensor Networks (WSN) 2014-2024: Forecasts, Technologies, Players,” by
Dr. Peter Harrop and Raghu Das,
- “Perpetual Power Solutions for WSN,” A Market Dynamics Report, Published: Oct.
2008, Contributors: Marecos Hatler, Darryl Gurganious, and Mike Ritter Ph.D,
- “Wearable Wireless Sensor Trends - Global Market Overview 2014 Research and
Markets”,
dar costul acestor cărți este foarte mare și acesta este motivul pentru care nu sunt accesibile
cercetătorilor din România. Aceasta limitează de fapt accesul cercetătorilor la toate
informațiile conținute în aceste rapoarte de sinteză și face dificilă alegerea corectă a
direcțiilor posibile de urmat în domeniul WSN.
Cele mai multe investiții pentru cercetare în acest domeniu sunt făcute în momentul
de față de către Statele Unite ale Americii, care consideră că este un domeniu strategic
pentru următorii ani și alocă multe fonduri pentru cercetare, dar în ultimii ani această
strategie a fost adoptată și de alte state.
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2. Senzori wireless de putere consumată redusă, aplicații
2.1. Lucrări științifice
În revista IEEE Sensors a fost prezentată lucrarea (Folea and Mois, Sensors
Journal, 2015)5, care descrie contribuția autorilor la dezvoltarea unui dispozitiv pentru
monitorizarea mediului ambiant, dispozitiv care să fie cu un consum redus de energie.
Mai multe studii publicate prezintă date despre calitatea aerului în interiorul
clădirilor și problemele de sănătate sau simptomele care apar dacă concentrația de CO2
este peste o anumită limită (U. S. E. P. Agency, 1991)6.
Lucrarea prezintă un dispozitiv integrat într-o cutie mică, alimentat de la o baterie,
având capacitate de comunicație prin Wi-Fi și care integrează senzori de CO2, temperatură,
umiditate, presiune atmosferică și intensitatea luminii. Dispozitive similare pot fi găsite și
la firma (Point Six™, 2014)7 sau dezvoltate de către (EnOcean Alliance, 2014)8, dar având
mai puţine funcţii și un timp de funcționare de la baterie mai redus.
Dispozitivul este implementat folosind un microcontroler PSoC 3 (Programmable
System-on-Chip), având un consum redus de energie, arhitectura hardware fiind prezentată
în figura 2. Toți senzorii integrați în dispozitiv sunt cu interfață digitală, oferind astfel o
precizie mai bună de măsurare și simplificând procesul de fabricație, în special prin
eliminarea procesului de calibrare.

Fig. 2. Arhitectura hardware a senzorului wireless

Pentru a reduce consumul de energie al dispozitivului final, a fost ales un senzor de
infraroșu nedispersiv (NDIR - Nondispersive Infrared) pentru măsurători de CO2, cu cel
5

Folea, S.C.; Mois, G., “A Low-Power Wireless Sensor for Online Ambient Monitoring,” Sensors Journal,
IEEE , vol.15, no.2, pp.742,749, Feb. 2015, doi: 10.1109/JSEN.2014.2351420.
6
U. S. E. P. Agency, “Indoor air facts no. 4 (revised) sick building syndrome,” Air and Radiation (6609J),
Research and Development (MD-56), Tech. Rep., 1991. [Online]. Available: http://www.epa.gov/iaq/pdfs/sick_building_factsheet.pdf.
7
PointSix. “WiFi 2000 ppm CO2 and Temperature Transmitter 3008-40-V6.” Point Six Wireless, Data Sheet.
[Online]. Available: http://www.pointsix.com/PDFs/3008-40-V6.pdf.
8
Enocean Alliance. “Self-Powered CO2 Sensor Moves Into Volume Production.” [Online]. Available:
http://www.enocean-alliance.org/ en/gss-seamless-sensing-co2-sensor-moves-into-volume-production/.
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mai mic consum de energie posibil, disponibil de la producători. Dispozitivul dezvoltat
poate măsura cu o rată între 1 și 60 de citiri pe oră, pentru care poate oferi o durată de
funcționare de până la trei ani dintr-o baterie de tip CR123A. Această performanță este
comparabilă cu majoritatea echipamentelor cu module Zigbee®, dispozitive care consumă
mai puțină energie decât Wi-Fi.
Figura 3 prezintă vederea din față a cutiei pentru dispozitivul de monitorizare online a mediului ambiant cu posibilitate de comunicație prin Wi-Fi și având un consum
redus de energie.

Fig. 3. Dispozitivul pentru monitorizarea mediului ambiant

In lucrare sunt prezentate principalele caracteristici pentru fiecare senzor, cu
sublinierea caracteristicilor importante: domeniul de măsurare, precizia, consumul de
curent etc. Fiecare senzor a fost ales astfel încât să aibă un consum cât mai redus de
energie și să corespundă anumitor cerințe de performanță.

Fig. 4. Vizualizarea datelor folosind o aplicaţie web

A fost realizată o diagramă de stare pentru aplicația software, pentru un anumit
scenariu de utilizare. Consumul de energie a fost analizat riguros și a fost estimată durata
de viață a bateriei. Rezultatul obținut este un dispozitiv alimentat de la o baterie de
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dimensiuni mici pentru o perioadă lungă de timp, care poate măsura parametrii de mediu în
interiorul unei clădiri și trimite datele la o aplicație server folosind infrastructura existentă
pentru Wi-Fi. Datele măsurate sunt prezentate pe serverul de date XivelyTM, care afișează
datele de la senzorii conectați la Internet, figura 4. La cererea utilizatorului datele de la
senzori pot fi afișate la nivel local pe un LCD (Liquid Crystal Display) cu iluminare
proprie. Pentru senzorul de CO2 inclus este disponibilă o obțiune de calibrare automată,
caracteristică oferită de producătorul Cozir®.
Lucrarea (Mois et al, TIM Journal, 2016)9 prezintă dezvoltarea unui sistem cyberfizic care monitorizează de la distanță condițiile de mediu în spațiile închise. Autorii
lucrării (Kim et al, 2014)10 subliniază că un factor important care afectează confortul,
sănătatea și siguranța ocupanților clădirilor este calitatea aerului din interior. În introducere
se prezintă tendințele actuale și motivația utilizării rețelelor wireless de senzori în
contextul CPS (Cyber-Physical System) și IoT (Internet of Things) (Lazarescu, 2013)11.
Sistemul cyber-fizic dezvoltat, prezentat în figura 5, cuprinde două componente
principale: senzorii Wi-Fi și un server de date. Senzori Wi-Fi se bazează pe hardware-ul
prezentat anterior în lucrarea (Folea and Mois, Sensors Journal, 2015)5.

Fig. 5. CPS pentru monitorizarea mediului

Componentele integrate pe nodurile Wi-Fi sunt: modulul Wi-Fi de la Roving
Networks, microcontrolerul PSoC (Programmable System-on-Chip) ca și componentă
principală și senzorii de CO2, temperatură, umiditate, presiune atmosferică și intensitatea
luminii, figura 6. Sunt posibile diferite combinații ale senzorilor prezentate în lucrare, iar
fiecare tip de nod trimite pachete de date care au aceeași structură, bazată pe coduri de
9

G. Mois, T. Sanislav and S. C. Folea, “A Cyber-Physical System for Environmental Monitoring,” in IEEE
Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 65, no. 6, pp. 1463-1471, June 2016.
10
J. Kim, C. Chu, and S. Shin, “ISSAQ: An integrated sensing systems for real-time indoor air quality
monitoring,” Sensors Journal, IEEE, vol. 14, no. 12, pp. 4230–4244, Dec 2014.
11
M. Lazarescu, “Design of a WSN platform for long-term environmental monitoring for IoT applications,”
Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, IEEE Journal on, vol. 3, no. 1, pp. 45–54, 2013.
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identificare (opcodes). Această idee a fost prezentată pentru prima dată în capitolul de
carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12 și completată în lucrările următoare.

Fig. 6. Arhitectura hardware a senzorului Wi-Fi (modelul al doilea)

Consumul de energie al unui nod a fost analizat pentru a estima durata de
funcționare când este alimentat dintr-o baterie de tip CR123A cu litiu.
Implementarea pentru IoT este posibilă cu sistemul BeagleBone care include un
procesor ARM pe care rulează sistemul de operare Linux. Este necesară o perioadă medie
de timp de 1,5 ms pentru a primi fiecare pachet de date prin protocolul UDP (User
Datagram Protocol) și salvarea lui într-o memorie locală. Dacă se folosește un card
microSD (Secure Digital) pentru stocarea informațiilor, atunci timpul crește la aproximativ
120 ms pentru fiecare înregistrare, iar acest timp poate să fie critic pentru un număr mare
de senzori care transmit date simultan.
A fost dezvoltat și testat un sistem cyber-fizic care monitorizează parametrii de
mediu și se bazează pe infrastructura Wi-Fi existentă. Lucrarea discută arhitectura unui
CPS care monitorizează parametrii de mediul în timp real, pe baza tehnologiilor WSN
(Wireless Sensor Network), multiagenți și cloud computing. Afişarea datelor într-o pagină
web este prezentată în figura 7.

Fig. 7. Aplicaţia web afişează timpul, umiditatea şi temperatura de la un nod wireless

Au fost studiate pierderile de date pentru mai multe implementări în diferite
condiţii de transmisie.
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Un prototip cu funcții de măsurare de la senzori și posibilitate de transmisie a
datelor achiziționate prin Wi-Fi, având un consum redus de energie este prezentat în
capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12. La momentul publicării acestui
capitol de carte erau prezentate în lucrările publicate dispozitive similare, dar bazate numai
pe tehnologiile Bluetooth® sau Zigbee®, iar aceste tipuri de radiouri au nevoie de o
infrastructură dedicată.
O analiză a standardelor radio, a performanțelor de bază și compararea lor a fost
prezentată în lucrările (Sidhu et al, 2007)13 și (Labiod et al, 2007)14. O arhitectură
hardware și software a acestui dispozitiv este complet prezentată în capitol împreună cu o
analiză detaliată a consumului de energie.
Au fost definite modurile de funcționare pentru alimentarea dintr-o baterie de
dimensiuni mici pentru a avea un management eficient al consumului de energie. Durata
de funcționare din baterie a fost estimată între zeci de ore și ani, în funcție de raportul
dintre timpul în care senzorul este în modul de consum redus (sleep) sau în modul de
funcționare. Un profil de curent este prezentat în figura 8.

Fig. 8. Profilul de curent al unui nod wireless

În firmware-ul care rulează pe senzor au fost implementate coduri speciale pentru
pachetele care vor fi transmise (opcodes).
A fost introdus conceptul de „instrumente web” ca și instrumente virtuale, cu o
parte fizică care poate fi localizată departe de utilizator și o interfață. Sunt prezentate
câteva exemple relevante cu instrumente web și diferite aplicații, cu detalii și specificații
12

S. Folea, M. Ghercioiu, “Tag4M, a Wi-Fi RFID Active Tag optimized for Sensor Measurements,” Book
title “Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Design Methods and Solutions”,
InTech Education and Publishing, Croația, 2010, ISBN 978-953-7619-72-5, 324 pp.
13
Sidhu, B.; Singh, H. & Chhabra, A. (2007). “Emerging Wireless Standards - WiFi, ZigBee and WiMAX,”
World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 25, pp. 1345-1349, ISSN: 2070-3724,
Sydney, Australia.
14
Labiod de H.; Afifi H. & De Santis, C. (2007). “Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee and WiMAX,” pp. 1-316,
Springer, ISBN: 978-1402053962, Dordrecht, Netherlands.
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pentru diferiți senzori, cum ar fi: temperatură și umiditate, intensitatea luminii, presiune
atmosferică, șoc sau accelerație pe 3 axe.
Au fost dezvoltate plăci cu intrare de tensiune în domeniul 0-10 V și de curent în
domeniul 4-20 mA, pentru mediul industrial. Instrumentele web au fost dezvoltate în C++
și LabVIEWTM. Schemele electronice complete pentru senzori și pentru plăcile dezvoltate
au fost prezentate pentru a facilita activitatea altor cercetători care doresc să dezvolte
sisteme similare. Principalele limitări ale dispozitivului Wi-Fi sunt legate de consumul de
energie din baterie și de rata de achiziție a datelor.
Acest capitol și dispozitivul prezentat au stat la baza mai multor lucrări publicate
pe acest subiect și mai multor teze de doctorat din țară și din străinătate. Lucrarea a fost
citată într-un număr mare de lucrări. Figura 9 prezintă versiunea comercială a
dispozitivului Wi-Fi proiectat.

Fig. 9. Versiunea comercială a dispozitivului Wi-Fi proiectat

În capitolul de carte (Folea et al, Science Publisher, 2012)15 este evaluată
posibilitatea utilizării senzorilor wireless pentru schimbul de date într-o rețea de senzori
(Ruiz-Garcia, 2009)16 și au fost descrise o serie de plăci de extensie și aplicații cu senzorul
Wi-Fi dezvoltat și prezentat în capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12.
Este introdus un concept nou numit „Cloud Instruments” și sunt propuse o serie de
aplicații practice pentru Internet. Un număr redus de companii produc soluții integrate SoC
(System on Chip) care integrează un modul radio pentru o rețea Wi-Fi cu un consum redus
de energie, o interfață analogică pentru senzori și un procesor programabil de către
utilizatori, pentru care să ofere un kit de dezvoltare software și suport tehnic.

15

S. Folea, M. Hulea, D. Ursuţiu, “Tag4M, an ultra-low power Wi-Fi embedded system for measurements,”
Book title “Embedded Systems and Wireless Technologies: Theory and Practical Applications,” Science
Publisher, 2012, ISBN: 978-1578088034.
16
Ruiz-Garcia L, Lunadei L, Barreiro P, Robla I. “A Review of Wireless Sensor Technologies and
Applications in Agriculture and Food Industry: State of the Art and Current Trends,” Sensors. 2009; Vol. 9,
No. 6, Pp. 4728-4750, doi: 10.3390/s90604728.
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In lucrare se propune o arhitectură software, figura 10, pe mai multe niveluri pentru
o aplicație de monitorizare și sunt detaliate diagramele bloc și componentele aplicației.
Sunt prezentate diferite plăci de extensie, astfel: o extensie pentru o stație meteo care
include senzori de temperatură, umiditate, intensitatea luminii și presiune atmosferică; un
senzor pentru densitatea particulelor de praf în aer și o extensie cu celule solare, care poate
alimenta independent stația meteo ca și o sursă alternativă de energie. La dispozitivul
Wi-Fi a fost conectat un senzor digital de monitorizare pentru viteza și direcția vântului şi
a fost implementat un firmware nou pentru a asigura atât funcționarea noului senzor
dezvoltat cât și testarea lui.
Client Web

Client Mobile

Aplicatia Server
Tag

Aplicatia
Server

BD

Disp. Mobile

Fig. 10. Arhitectura software

Au fost realizate mai multe aplicatii, astfel: o primă aplicație care rulează pe un
calculator și trimite datele la un server conectat prin Internet, iar această configurație
permite senzorilor wireless să trimită date și pe serverul de date Pachube pentru a fi
accesate în orice moment de la distanță; a doua aplicație rulează pe un Smartphone cu
Android și poate comunica atât cu dispozitivelele Wi-Fi cât şi cu serverul, permițând la
cererea utilizatorului afișarea locală a datelor de la senzori.

Fig. 11. Datele sunt afişate direct în contul de Facebook

A fost dezvoltată o aplicație pentru Facebook prin care un utilizator poate primi
automat în contul lui un mesaj, atunci când datele măsurate se modifică. În această lucrare
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au fost mai multe provocări dintre care se pot aminti: reducerea suprafeței și dimensiunilor
dispozitivului Wi-Fi și a plăcilor de extensie pentru senzori, dar și reducerea consumul
total de energie al dispozitivului pentru a putea funcționa independent cu alimentare de la
o celulă solară; integrarea noilor tehnologii software în dezvoltarea de aplicaţii, mai ales
cele legate de transferul datelor pe un server dedicat pentru senzori și afișarea într-o pagină
de Facebook, figura 11.
In figura 12 se prezintă versiunea comercială a dispozitivului Wi-Fi cu extensiile
pentru stația meteo și cu alimentare de la o baterie cu litiu de dimensiuni mici, iar datele de
la senzori sunt afișate pe ecranul unui Smartphone.

Fig. 12. Aplicația care rulează pe un Smartphone și dispozitivul Wi-Fi cu senzorii pentru stația meteo

A fost dezvoltat un sistem destinat să monitorizeze pacienții cronici sau vârstnicii și
o aplicație în domeniul e-Health, iar rezultatele au fost publicate în capitolul (Folea et al,
IGI-Global, 2012)17. Sistemul include un dispozitiv de achiziție a datelor prin Wi-Fi, un
instrument virtual bazat pe web, o interfață cu utilizatorul și o bază de date relațională
într-o structură flexibilă și deschisă; toate aceste caracteristici sunt completate de
dimensiuni mici, un consum redus de energie și o autonomie considerabilă.
Au fost dezvoltate noi metode pentru a se obține evaluarea cantitativă a tulburărilor
neurologice folosind semnale EMG (Electromyography) achiziționate de la diferiți mușchi
(Jongho Lee et al, 2009)18. Senzorii de accelerație de dimensiuni mici pot fi utilizați pentru
monitorizarea ambulatorie, pentru a identifica posturi, pentru a măsura echilibrul în timpul
mersului (Mathies et al, 2008)19.

17

S. Folea, M. Hulea, C. Avram, A. Astilean, “Distributed Monitoring and Supervising System for E-Health
Applications”, Book title “Telemedicine and E-Health Services, Policies and Applications: Advancements
and Developments”, Joel J. P. C. Rodrigues, Isabel de la Torre Díez, Beatriz Sainz de Abajo (Ed.), IGIGlobal, 2012, Pp. 264-314, ISBN: 9781466608887, doi: 10.4018/978-1-4666-0888-7.
18
Jongho L., Yasuhiro Kagamihara, Shinji Kakei. “A New Method for Quantitative Evaluation of
Neurological Disorders based on eMG Signals,” Recent Advances in Biomedical Engineering, Book edited
by: Ganesh R Naik, 2009, PA: InTech.
19
Mathies, M., Coster, A., Lovell, N., Celle, B. “Accelerometry: Providing an Integrated, Practical Method
for Long-Term, Ambulatory Monitoring of Human Movement,” Journal Physiological Measurement, 2008,
Vol. 25, No. 2.
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A fost adoptat conceptul de instrument web ca și soluție a sistemului prezentat, la
fel și noul conceptul numit „Cloud Instrument” și introdus prin lucrarea (Folea et al,
i-JOE, 2010)32. Instrumentul web folosit pentru monitorizare, trimite datele de la
dispozitivul Wi-Fi prin Internet către serverul de date Pachube. A fost propusă pentru acest
sistem o arhitectură distribuită pe mai multe niveluri. Arhitectura propusă oferă
următoarele beneficii: costuri mai mici pentru hardware, scalabilitate și performanță mai
bună. Au fost create noi instrumente software utilizând mediile software LabVIEWTM și
Java, un exemplu de instrument fiind prezentat în figura 13.

Fig. 13. Instrument web, Applet Java

Prin management atât la nivel hardware, cât și la nivel software pentru gestionarea
energiei consumate, senzorii pot ajunge la o durată de funcționare de aproximativ 1-5 ani.
Au fost propuși mai mulți senzori și mai multe echipamente pentru monitorizarea anumitor
parametrii: senzor de accelerație pe 3 axe, giroscop pe 2 axe, 2 canale ECG
(Electrocardiogram), temperatură, umiditate, intensitatea luminii, presiune atmosferică și
densitatea particulelor de praf în aer, iar toți acești senzori pot fi combinați în mai multe
configurații.

Fig. 14. Semnalul procesat de la axa X a giroscopului

Au fost efectuate mai multe experimente, atunci când subiectul analizat stă, merge
pe jos sau aleargă și datele culese au fost prezentate, analizate prin WFT (Windowed
21

Fourier Transform) și interpretate, figura 14. A fost implementat un model de recunoaștere
a gesturilor pe baza modelului HMM (Hidden Markov Model) definit de (Salah et al,
2007)20.
A fost dezvoltat și implementat un prototip, testat în diferite scenarii, incluzând
hardware, aplicații software și firmware. Un avantaj al prototipului este posibilitatea de a
alege diferite configurații ale componentelor folosind un browser web.
A fost implementat și testat un sistem reconfigurabil cu FPGA (Field
Programmable Gate Array), facilitate oferită printr-un dispozitiv Wi-Fi programabil, iar
rezultatele au fost prezentate în capitolul (Hulea et al, InTech, 2011)21. Sistemele
reconfigurabile hardware pot să ofere multe beneficii în sistemele de transport inteligente
ITS (Intelligent Transportation System). Un sistem de semafoare a fost implementat pe
FPGA și prezentat în lucrarea (Zhenggang et al, 2009)22.
Platforma propusă este compusă din două componente principale: un dispozitiv cu
FPGA pentru algoritm, logica inclusă în aplicației și o placă de extensie care are
posibilitatea de comunicație prin Wi-Fi și este programabilă, fiind de fapt un sistem
înglobat. Această placă de extensie poate executa reconfigurarea plăcii cu FPGA și să
asigure accesul de la distanță la echipament. Sistemul a fost dezvoltat pentru a fi instalat pe
vehicule sau pe echipamentele care compun infrastructura pentru controlul traficului rutier,
semafoare și diferite alte semnale luminoase, figura 15.

Fig. 15. Arhitectura sistemului propus

In capitol sunt prezentate detaliat toate etapele: funcțiile, diagramele, protocolul de
comunicație, resursele și conexiunile hardware, informații care să facă posibilă
20

Salah, A.A., Bicego, M., Akarun, L., Grosso, E., Tistarelli, M. “Hidden Markov Model-based face
recognition using selective attention,” Human Vision and Electronic Imaging XII, 2007, San Jose (CA).
21
M. Hulea, G. Mois, S. Folea, “Dynamic Wi-Fi Reconfigurable FPGA Based Platform for Intelligent
Traffic Systems”, Book title “Practical Applications and Solutions using LabVIEWTM Software”, InTech
Education and Publishing, Croația, 2011, Pp. 377-397, ISBN: 978-953-307-650-8.
22
Zhenggang, L.; Jialong, X.; Mingyun, Z.; Jun, Y.; Hongwei, D. “FPGA-Based Dual-Mode Traffic Light
System Design,” 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE), 2009, Pp.
558 – 561, Nanjing, China.
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implementarea sistemului și de alți cititori. Pentru a putea programa FPGA-ul este nevoie
să fie ales dintre configurațiile posibile modul de programare serial, pentru a reduce
numărul de semnale din interfață la patru și datorită modului mai simplu de implementare.
Au fost implementate mai multe aplicații: pentru localizarea vehiculelor bazată pe
valoarea RSSI (Received Signal Strength Indicator) a semnalului recepționat, în figura 16
și pentru a detecta mișcarea vehiculelor folosind doi senzori: un accelerometru și un
giroscop. Mișcările detectate sunt: accelerare, frânare, viraj la stânga, la dreapta și oprire.

Fig. 16. Aplicaţia LabVIEWTM pentru calculul distanţei pe baza RSSI

Reconfigurarea FPGA-ului a fost posibilă prin utilizarea programării grafice în
LabVIEWTM, acest lucru oferind un avantaj important, deoarece nu sunt necesare
cunoștințe avansate ca și în cazul limbajelor de descriere hardware, cum este și VHDL
(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language). Sistemul propus
reprezintă un echipament versatil cu multiple aplicații în diverse domenii în care este
necesară o reprogramare prin Wi-Fi a circuitului reconfigurabil cu FPGA.
În lucrarea (Folea et al, RJP, 2013)23 a fost dezvoltată o soluție pentru măsurarea
concentrației de radon, bazată pe un detector distribuit, cu posibilitate de conectare prin
Wi-Fi, soluţie testată într-o zonă semnificativă din punctul de vedere al concentrației de
radon la nivelul clădirilor.
Radonul este un gaz radioactiv periculos, este inodor, incolor și insipid, provine în
mod natural din sol sau de la diferite materiale utilizate pentru construcția caselor (Griffin

23

S. Folea, M. Hulea, G. Mois, V. Cosma, “Wi-Fi Portable Detector Solution for Distributed Radon
Measurements,” Romanian Journal of Physics, Volume 58, ISSN 1221-146X, Supplement, 2013, pp. 126140, (Indexed and abstracted in Science Citation Expanded and Journal Citation Reports/Science Edition).
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et al, 2011)24. A fost descoperită de către (S. Yamamoto et al, 2001)25 o legătură între
concentrația de radon din solul subteran sau apă și activitatea seismică. Monitorizarea
nivelului concentrației de radon în locurile unde trăiesc oameni este importantă și de aceea
este necesară dezvoltarea de echipamente portabile, cu preț scăzut și cu precizie cât mai
bună (Tyzhnevyi et al, 2011)26.
Sistemul de monitorizare a concentrației de radon folosește o diodă PIN (MaximIC, 2003)27 pentru detectarea radonului, figura 17 și un modul de prelucrare a datelor cu
funcții de măsurare și de transmitere a rezultatelor prin Wi-Fi.

Fig. 17. Un puls detectat pe dioda PIN

Datele măsurătorilor pot fi stocate local sau trimise utilizând o conexiune fără fir
atunci când este posibil. Combinația cu un Smartphone care include intern un GPS (Global
Positioning System) permite localizarea măsurătorilor de radon pe o hartă.
Condițiile de mediu care influențează monitorizarea concentrație de radon, cum ar
fi: temperatura, umiditatea și presiunea atmosferică pot să fie de asemenea măsurate.
Capitolul arhitectura hardware a dispozitivului de detectare a radonului include:
schema electronică completă, detalii despre convertorul DC/DC de înaltă tensiune, modul
de condiționare a semnalului, care include: un amplificator de semnal, urmat de un filtru și
un detector de pulsuri. Figura 18 prezintă arhitectura hardware a senzorului dezvoltat.
Aplicația software pentru dispozitiv (firmware-ul) a fost implementată în C++ și
are la bază sistemul de operare de timp real eCos. Pentru dezvoltare s-a folosit kitul de
24

R. H. Griffin, A. Kochermin, N. G. Tarr, H. McIntosh, H. Ding, J.Weber, R. Falcomer, “A sensitive, fast
responding passive electrostatic radon monitor,” IEEE Sensors, 1074 - 1077 (2011).
25
S. Yamamoto, K. Tarutani, K. Yamasoto, D. Iskandar, T. Iida, “Development of a continuous radon
concentration monitoring system in underground soil,” IEEE Transactions on Nuclear Science, 48(3), 391 –
394, 2001.
26
V. Tyzhnevyi, G.-F. D. Betta, G. Verzellesi, L. Bosisio, G. Batignani, G. Giacomini, A. Picciotto, “BJT
detector for particle and Radon detection and monitoring,” IEEE Nuclear Science Symposium Conference
Record, 1941 - 1945 (2011).
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Maxim-IC, “Gamma-Photon Radiation Detector,” Application Note 2236, 2003. [Online]. Available:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/2236).
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dezvoltare software de la Roving-Network. Firmware-ul dezvoltat pentru dispozitiv oferă
suport pentru protocolul de comunicație utilizat în configurarea parametrilor dispozitivului
printr-o interfață serială de comunicație, efectuează măsurătorile de radon și transmite
datele achiziționate la distanță către o destinație setată. Datele sunt prezentate utilizatorului
utilizând conceptul IoT (Internet of Things), pus la dispoziție de către Cosm.

Fig. 18. Arhitectura hardware a senzorului de radon

Aparatul a fost testat și rezultatele au fost comparate cu cele obținute cu ajutorul
unui sistem comercial. Sistemul dezvoltat și prezentat în figura 19 oferă următoarele
avantaje: mobilitate, autonomie și un cost de producție relativ redus. Comparativ cu
dispozitivele existente pe piață, prototipul prezentat în lucrare consumă mai puțină energie.

Fig. 19. Vedere de sus a detectorului de Radon

Sistemul de achiziție de date prin Wi-Fi prezentat în capitolul (Folea and
Ghercioiu, InTech, 2010)12 a fost inclus într-o cercetare în domeniul e-Health, iar
rezultatele au fost publicate în lucrarea (Folea et al, IJEHMC, 2012)28. A fost dezvoltat și
testat un sistem complex având componente hardware și software, care să permită
28

S. Folea, C. Avram, S. Vidican, A. Astilean, „Telemonitoring System of Neurological Signs in a Health
Telematique Network”, International Journal of E-Health and Medical Communications, IGI-Global, Oct.Dec. 2010, Vol. 1, No. 4, pg 14-34, DOI: 10.4018/jehmc.2010100102, ISSN 1947-315X, eISSN 1947-3168.
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investigarea tremurului fiziologic. O provocare în acest domeniu este de a investiga atât
caracteristicile patologice (Kraus et al, 2006)29, cât și cele fiziologice (Hwang et al,
2009)30.
Dispozitivul include modulul Wi-Fi, un senzor de accelerație pe 3 axe, iar datele de
la senzori sunt prelucrate într-o aplicatie dezvoltată în mediul LabVIEWTM, figura 20.
Semnalul achiziționat de la senzorii de accelerație a fost prelucrat cu un filtru Butterworth
și s-a efectuat o analiză FFT (Fast Fourier Transform). Sistemul de achiziție de date este
capabil de a comunica direct cu un router și de a transmite datele la un server sau la un
Smartphone.

Fig. 20. Aplicaţia dezvoltată în LabVIEWTM

Arhitectura software a sistemului este prezentată cu multe detalii ținând cont de
diferitele scenarii de utilizare. Un grup restrâns de subiecți sănătoși care s-au oferit ca și
voluntari, a fost monitorizat în timpul încercărilor, iar analiza datelor a fost realizată
on-line folosind programele dezvoltate. Datele comparative pentru amplitudinea și
frecvența semnalului pentru fiecare axă a accelerometrelor sunt prezentate în lucrare,
urmând diferite scenarii.
Soluțiile alternative pentru transmiterea la distanță a semnalelor culese de la
subiecți, reprezentând informațiile necesare, pot fi realizate prin intermediul tehnologiilor
GSM (Global System for Mobile Communications) și SIP (Session Initiation Protocol)
(Yanping et al, 2008)31. A fost realizat experimental și testat un sistem bazat pe tehnologia
Wi-Fi de putere consumată redusă, proiectat pentru a monitoriza tremurul fiziologic și
patologic.
29
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Prototipul dezvoltat oferă caracteristici de performanță cum ar fi: consum de
energie redus datorită strategiilor de management a energiei consumate implementate,
durată de funcționare din baterie de câțiva ani, capacitate de transmisie a datelor prin
Wi-Fi și dimensiuni relativ reduse. Figura 21 prezintă sistemul experimental care include
dispozitivul Wi-Fi și extensia pentru accelerometru.

Fig. 21. Dispozitivul experimental pentru monitorizarea tremurului

Implementarea unui instrument virtual de tip „Cloud Instrument” alimentat de la o
celulă solară este prezentată în lucrarea (Folea et al, i-JOE, 2010)32. Conceptul este
prezentat în (Tag4M, 2010)33, iar senzori wireless pot transmite sau recepționa date și
comenzi prin intermediul unui router wireless.
Lucrarea include o analiză detaliată a sursei de alimentare de la celule solare,
utilizate pentru a alimenta continuu dispozitivul wireless care rulează o aplicație de
monitorizare. Este implementat un instrument virtual într-o pagină Web folosind serverul
Pachube, care reprezintă o platformă de date pentru senzori „a real-time data brokerage
platform”.
După ce consumul de energie al dispozitivului cu capacitate de măsurare de la
senzori și comunicație prin Wi-Fi a fost de analizat complet, au fost implementate și testate
trei scenarii prin care senzorul wireless poate fi alimentat. În cadrul primului test o celulă
solară este conectată direct la dispozitivul wireless în diferite condiții de iluminare, aspect
care este foarte important: dacă intensitatea luminoasă la care este expusă celula solara nu
este suficient de mare, aceasta nu va putea alimenta direct dispozitivul cu Wi-Fi. În al
doilea scenariu celula solară este conectată în paralel la o baterie de condensatoare.
Experimentele au arătat că o celulă solară în condiții normale de iluminare dacă este
conectată la mai multe condensatoare de capacitate mare va genera suficientă energie
pentru a alimenta un senzor wireless.
Au fost testate două tipuri de circuite integrate pentru sursa de alimentare: primul a
fost un circuit regulator de tensiune de tip liniar (LDO Low-Dropout), iar al doilea circuit a
32
S. Folea, M. Ghercioiu, D. Ursuţiu, “Cloud Instrument Powered by Solar Cell Sends Data to Pachube,” iJOE, International Journal of Online Engineering, Vol.7 Nov. 2010, doi:10.3991/ijxx.vxix.xxx, ISSN: 18612121.
33
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[Online]. Available: tag4m.com.
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fost un convertor DC/DC cu randament ridicat, cu frecvență fix, de tip buck-boost. Pentru
soluția finală s-a ales un convertor DC/DC și un acumulator.
A fost implementată o aplicație pentru o stație meteo care transmite datele pentru
vizualizare pe serverul Pachube, figura 22. Aplicația care primește datele de la senzorul
wireless prin protocolul UDP (User Datagram Protocol) și le transmite spre server pentru
a fi actualizate și a fost dezvoltată în LabVIEWTM. Pentru trimiterea datelor, acestea sunt
împachetate în format EEML (Extended Environments Markup Language) și sunt
transmise prin rețeaua de date folosind protocolul TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol).

Fig. 22. Afişarea datelor folosind serverul Pachube

Senzorii incluși pe extensia pentru stația meteo sunt pentru următoarele mărimi:
temperatură, intensitatea luminii, presiune atmosferică și umiditate. Figura 23 prezintă
prototipul realizat, complet funcțional și care este conectat la o sursă de alimentare
alternativă implementată cu celule solare și un acumulator.

Fig. 23. Staţia meteo cu Wi-Fi, alimentată dintr-o celulă solară

O soluție de identificare a unui sistem format dintr-un elicopter coaxial în miniatură
folosind un dispozitiv de achiziție de date cu funcționalitate de măsurare și comunicație
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prin Wi-Fi este prezentată în lucrarea (Muresan, B. et al, Sim, 2013)34. Lucrarea prezintă
toate componentele în detaliu pentru un vehicul aerian fără pilot (UAV Unmanned Aerial
Vehicle), pentru a efectua zboruri autonome în interiorul clădirilor (Escareño et al, 2009)35.
Elicopterul oferă o configurație coaxială și a fost ales datorită avantajelor sale față de alte
configurații, figura 24.

Fig. 24. Vedere generală cu elicopterul echipat cu senzorii Wi-Fi

Pentru achiziția datelor de la senzori în timpul experimentelor de zbor a fost utilizat
un dispozitiv Wi-Fi cu interfață de achiziție pentru semnale analogice și digitale. A fost
realizată o extensie care permite achiziția de semnale de la doi senzori: un accelerometru
pe 3 axe și un giroscop pe 2 axe.
Aplicația software a fost dezvoltată în LabVIEWTM și este echivalentul unei stații
de comandă (telecomenzi radio) și permite în plus citirea și procesarea datelor de la
senzori. Semnalele analogice de la senzori trec printr-un filtru trece-jos implementat pe
placa de componente, deoarece vibrațiile elicopterului în timpul zborului sunt principala
sursă de zgomot și afectează precizia de citire a datelor de la senzori, figura 25.
Pentru a studia dinamica elicopterului au fost realizate în MATLAB® toate
simulările necesare. Sunt prezentate rezultatele obținute pentru modelele identificate, atât
liniare cât și neliniare, pentru mișcarile în jurul axei laterale (pitch) și în jurul axei
longitudinale (roll). Modelele liniare au fost obținute folosind o metodă a erorii de
predicție (PEM Prediction Error Method), precum și rețele neuronale dinamice recurente,
antrenate pentru a aproxima comportamentul elicopterului coaxial în timpul zborului
34
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29

(hover). În această lucrare pentru a aproxima dinamica sistemului UAV s-au implementat
rețele autoregresive neliniare cu intrări exogene (NARX Nonlinear Autoregressive
Networks with Exogenous Inputs) cu date reale de la senzori.

Fig. 25. Semnalul nefiltrat de la senzorii Wi-Fi şi semnalul filtrat

A fost dezvoltat un UAV având un cost redus, pentru utilizare academică, iar
sistemul realizat are la bază un elicopter coaxial disponibil în magazine, completat cu un
dispozitiv de achiziție de date prin Wi-Fi prezentat în capitolul (Folea and Ghercioiu,
InTech, 2010)12 și diferiți senzori. Performanțele de control obținute sunt superioare în
comparație cu rezultate obținute și prezentate în alte lucrări (Suresh et al, 2002)36 sau (San
Martin et al, 2006)37.
În lucrarea (Stanislav et al, MECO, 2014)38 a fost prezentată dezvoltarea unui CPS
(Cyber-Physical Systems) prin propunerea unei arhitecturi deschise pe trei niveluri,
aplicabilă în monitorizarea mediului, figura 26.
Noile soluții propun CPS pentru monitorizarea mediului bazat pe tehnologia WSN
(Wireless Sensors Network) (Wua et al, 2011)39. Rețeaua wireless de senzori include
nodurile plasate în mediul monitorizat, iar acestea au diferite funcții de: măsurare,
comunicație, calcul sau stocare etc. (Larios et al, 2012)40. Nodurile includ mai multe
36
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37
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FL, 15–19 May 2006, pp. 2497–2502.
38
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unități: de interfață cu senzorii, de procesare și stocare, un transmițător și o sursă de
alimentare. Consumul de energie fiind limitat, determină distanța și rata maximă de
comunicație, timpul de prelucrare și de stocare a datelor.

Fig. 26. Arhitectura sistemului CPS

Lucrarea propune un nivel inferior format din mai multe noduri wireless cu senzori,
distribuite, dezvoltate cu un microcontroler de tip PSoC 3 (Programmable System on
Chip). Nodul include un dispozitiv Wi-Fi pentru comunicație implementat cu un modul
RN-131C de la firma Roving Networks și un senzor digital pentru temperatură, DHT22,
figura 27.

Fig. 27. Arhitectura unui sensor wireless

Avantajul principal oferit de soluția propusă este utilizarea infrastructurii existente
Wi-Fi, iar acest lucru înseamnă o reducere a costurilor de instalare și de întreținere. În
comparație cu ZigBee®, UWB (Ultra-Wide Band), ISA100 sau alte tehnologii de
comunicație prin radio, durata de funcționare din aceeași baterie este limitată de un
consum mai mare de energie în cazul tehnologiei Wi-Fi.
A fost ales protocolul UDP (User Datagram Protocol) pentru a reduce
dimensiunea pachetelor de date și a crește viteza de transmisie în comparație cu TCP/IP
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(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Au fost definite coduri speciale pentru
mesaje (opcodes: operation codes) care descriu setările nodurilor și valorile măsurate.
Consumul de energie a fost măsurat și pe bazat duratei de funcționare estimate
pentru o baterie, a fost stabilită rata de transmisie. Dispozitivul Wi-Fi poate transmite între
1 și 10 citiri pe oră, ceea ce duce la o perioadă de funcționare de până la trei ani dintr-o
baterie de mici dimensiuni. Nivelul de jos din arhitectura propusă a fost implementat și
testat. Nivelul din mijloc, format din baza de date și cunoștințe și nivelul superior
reprezentat de servicii, au fost doar descrise pe scurt și reprezintă următorul pas în
dezvoltarea unei soluții complete.
În lucrarea (Dobircau et al, ACAM, 2011)41 este prezentat un sistem cu funcții de
măsurare a distanțelor și de determinare a locației într-o zonă cunoscută aflată în interiorul
unei clădiri. Lucrarea oferă o prezentară generală a unor metode și tehnici importante
utilizate pentru localizarea în spații interioare și citează lucrările (Madigan et al, 2005)42,
(Hui Liu et al, 2007)43, dar și alte lucrări.
Tehnicile de poziționare utilizate permit transformarea măsurătorilor efectuate de
sistemele de poziționare pentru spații interioare în coordonatele corespunzătoare și sunt
prezentate pe scurt, cu sublinierea avantajelor, erorilor și dezavantajelor. Metodele
prezentate sunt: timpul de sosire (TOA Time Of Arrival), diferența de timp de sosire
(TDOA Time-Difference Of Arrival), figura 28, unghiul de sosire și puterea semnalului
receptionat (RSS Received Signal Strength).

Fig. 28. Tehnica TDOA
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Algoritmii de poziționare utilizați pot fi clasificați în două categorii: cei care
calculează poziția dispozitivelor mobile pe baza datelor instantanee primite și cei care iau
în considerare și poziția anterioară recepționată a dispozitivelor mobile.
Algoritmii prezentați în lucrare sunt: RADAR, Interlink Networks, FBCM (FriisBased Calibrated Model), basic FRBHM (FBCM și Reference-Based Hybrid Model),
RADAR cu Viterbi-like și discrete FRBHM. Platforma experimentală dezvoltată la
Universitatea din Franche-Comte numită OwlPS (Open Wireless Positioning System)
implementează câțiva din algoritmii de calcul a poziției și diferite tehnici în aceeași
aplicație software, permitând astfel compararea rezultatelor obținute (Cypriani et al,
2009)44.
Platforma OwlPS a fost concepută ca un model de infrastructură centralizat, ceea ce
înseamnă că toate calculele sunt efectuate de infrastructură, iar informațiile sunt colectate
de la dispozitivele mobile, figura 29.
La final, pe baza resurselor de calcul necesare, s-a ales formula Interlink Network
de calcul a atenuării undelor radio corespunzătoare pentru dispozitive mobile aflate în
interiorul unei clădiri și a fost implementată pe dispozitivele Wi-Fi de putere consumată
redusă, prezentate în capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12, în scopul
de a calcula distanța și de a efectua localizarea dispozitivelor mobile.

Fig. 29. Arhitectura OwIPS

În lucrarea (Folea et al, TSP, 2013)45 au fost analizați parametrii care au cel mai
mare impact asupra valorii puterii semnalului recepționat (RSSI Received Signal Strength
Indicator) și au fost determinate ecuațiile pentru calculul distanței, folosite pentru
localizarea în spații interioare.
44
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Rezultatele experimentale arată că, într-un mediu de propagare având căi multiple,
raportul dintre câștigul antenei de recepție al sistemului și pierderile cauzate de mediul de
propagare cresc neliniar cu inversul nivelului semnalului recepționat.
Un studiu similar a fost efectuat în lucrarea (Bannister et al, 2008)46 și
demonstrează că temperatura afectează comunicațiile. Semnalul radio este mai puternic
atunci când temperatura este mai scăzută și lucrarea (Boano et al, 2009)47 demonstrează că
temperatura afectează comunicația mult mai mult decât umiditatea și precipitațiile ușoare.
Au fost implementate câteva scenarii pentru determinarea poziției utilizând
intensitatea semnalului radio și s-au determinat experimental factorii care influențează
transmisiile de radiofrecvență (RF Radio Frequency).
Experimentele au fost efectuate cu dispozitivul hardware prezentat în capitolul de
carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12. Aplicația software principală pentru
achiziția valorii RSSI a semnalului recepționat are la bază o structură de tip mașină de
stare implementată în mediul de programare grafică LabVIEWTM. Obiectivul principal al
aplicației realizate pentru acest sistem este localizarea unor containere într-o zonă de
depozitare folosind un dispozitiv Wi-Fi și trei routere wireless plasate în locații cunoscute,
figura 30.

Fig. 30. Harta zonei pentru testare şi localizare

Au fost implementate două tipuri de teste: în prima situație se fac măsurători atunci
când antena este la o distanță cunoscută față de unul din punctele de acces și departe de
obiectele care pot reflecta undele; în a doua situație măsurătorile se fac după 8 direcții
diferite aflate la 45 grade fiecare și pentru fiecare direcție a fost măsurată puterea
semnalului de la trei puncte de acces cunoscute. Parametrul Kr, figura 31, raportul dintre
46
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câștig și pierderi poate fi folosit pentru calibrarea sistemului de măsurare a distanței și
acesta variază în funcție de puterea semnalului recepționat.

Fig. 31. Evoluţia parametrului Kr

Altă concluzie a fost că pentru determinarea distanței într-un mediu cu mai multe
căi de propagare este mai potrivit a fi utilizată media semnalului măsurat pentru diferite
direcții. Măsurarea direcțională poate fi folosită pentru localizare și minimizează sursele de
semnal necesare pentru localizare. Este importantă utilizarea unor routere wireless a căror
putere este specificată de producător.
În lucrare (Folea et al, AQTR, 1, 2012)48 mai mulți senzori cu posibilitate de
comunicație prin Wi-Fi sunt integrați într-o soluție de automatizare pentru o locuință.
Rețele wireless de senzori și de elemente de acționare (WSANs Wireless Sensor
and Actuator Networks) sunt compuse dintr-un număr mare de senzori, elemente de
acționare, routere și unități de calcul (Stankovic, 2008)49. Diferite tehnologii standard, cum
ar fi ZigBee®, Bluetooth®, X10TM sau KNX sunt utilizate frecvent pentru sistemele de
automatizare ale locuințelor.

Fig. 32. Macheta pentru testare
48
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A fost creată o machetă de mici dimensiuni pentru o casă și echipată cu senzori
wireless pentru temperatură, umiditate, intensitatea luminii, presiune atmosferică,
densitatea particulelor de praf în aer, senzorii magnetici și de șoc pentru diferite alarme,
astfel încât să poată fi testat sistemul propus în lucrare, figura 32.
Aplicația principală a fost implementată cu ajutorul modulului software Statechart
din mediul de programare grafică LabVIEWTM, figura 33. Acestă soluție oferă o gestionare
mai bună a aplicației, putând fi ușor programate stările și tranzițiile pentru aplicație. De
exemplu pentru controlul temperaturii, au fost create câteva stări: pornire sau oprire
alarmă, regulator de temperatură, încălzire sau răcire încăpere. A fost testată și o
componentă a aplicației pentru detecția fumului într-o cameră bazată pe senzorul pentru
densitatea particulelor de praf în aer.
Toate extensiile utilizate pentru testare au fost conectate la dispozitivul hardware
prezentat în capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12. Ieșirile utilizate
pentru controlul elementelor de acționare, au fost implementate cu o extensie dedicată
unde sunt conectate: o sonerie pentru alarmă, o rezistență de putere folosită ca și sursă de
încălzire, un LED de putere pentru controlul intensității luminii și un ventilator pentru
răcirea temperaturii într-o cameră.
A fost creată o interfață cu utilizatorul care rulează pe un calculator industrial (TPC
Touch Panel Computer). Aplicația este implementată în LabVIEWTM și trimite datele către
serverul Pachube pentru a fi accesate dintr-o pagină web și prezentate utilizatorului.

Fig. 33. „Statechart” implementat in LabVIEWTM

Soluția prezentată este fiabilă, are costuri reduse, iar sistemul de achiziție de date
prin Wi-Fi cu un consum redus de energie, s-a dovedit a fi utilizabil pentru automatizarea
locuințelor.
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Lucrarea (Folea et al, AQTR, 2010)50 prezintă dezvoltarea unui senzor nou pentru
monitorizarea vitezei și direcției vântului, care a fost realizat prin conectarea componentei
de măsurare la un dispozitiv de achiziție și comunicației prin Wi-Fi, pentru care a fost
implementat firmware dedicat.
In România zona considerată cu cel mai mare potențial de energie eoliană este în
Dobrogea și aici au fost aplicate câteva programe de cercetare și au fost ridicate harți cu
potențialul creat de vânt așa cum prezintă lucrarea (Lungu et al, 2009)51.
Pentru a implementa un sistem de monitorizare a vântului, a fost propusă și
analizată o arhitectură a sistemului bazată pe o societate multi-agent. Au fost prezentate
principalele etape implementate în software pentru o configurație cunoscută. Datele din
testele experimentale sunt prezentate pe site-ul Pachube și a fost creat un instrument web
ca și exemplu de utilizare pentru aplicația de monitorizare, figura 34.
Dispozitivul de achiziție prin Wi-Fi poate fi completat și cu alții senzori pentru:
temperatură, presiune atmosferică, intensitatea luminii sau cu pluviometru, pentru a avea o
stație meteo mobilă. Noutatea platformei prezentate a fost dezvoltarea unui dispozitivul de
achiziție de date de la diferiți senzori cu posibilitate de comunicație prin Wi-Fi de putere
consumată redusă, având dimensiuni reduse și capacitatea de a rula o aplicație software
dedicată. Alimentarea dispozitivului este realizată dintr-o baterie de mici dimensiuni, iar
durata de funcționare este de 1-3 ani.

Fig. 34. Exemplu de „Intrument web”

Pentru a trimite datele măsurate la un server dedicat, sistemul de achiziție de date
utilizează infrastructura de rețea Wi-Fi existentă, inclusiv cu opțiuni de securitate la
transmisia datelor.
50
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Au fost prezentate două aplicații: prima aplicație software este dezvoltată în
LabVIEWTM și trimite datele la serverul Pachube, un server dedicat pentru senzorii
conectați la Internet, iar a doua aplicație a fost dezvoltată în C++ și reprezintă un
instrument web de monitorizare și configurare a sistemului și rulează într-un browser.
Un dispozitiv nou a fost prezentat în lucrarea (Folea et al, AQTR, 2008)52 având
interfață analogică și digitală pentru senzori și capacitatea de a transmite datele prin Wi-Fi,
cu un consum redus de energie, dimensiuni mici și fiind capabil să ruleze câtiva ani de zile
dintr-o baterie de mici dimensiuni de tip CR123A, ușor de programat pentru aplicații
personalizate.
Sunt incluse detalii despre arhitecturile hardware și software, diagrame bloc și
caracteristicile oferite de componente. Dimensiunile cablajului imprimat (PCB Printed
Circuit Board), amplasarea componentelor și conexiunile sunt de asemenea prezentate
pentru a evidenția dimensiunile mici si densitatea mare de componente integrate. Toate
aceste detalii tehnice au fost prezentate, în scopul de a face cunoscută tehnologia care este
una nouă și pentru a oferi utilizatorilor încrederea de a adopta acest sistem în diverse
aplicații.
Senzorii care au fost integrați pe prototipul prezentat sunt de temperatură și
umiditate, senzor de accelerație pe 3 axe, senzor pentru intensitatea luminii.
Au fost testate două configurații în scenarii diferite, iar rezultatele au fost
prezentate în această lucrare. A fost implementat un instrument web care oferă
posibilitatea de a configura dispozitivul wireless direct dintr-un browser printr-o conexiune
Wi-Fi, figura 35.

Fig. 35. Exemplu de „instrument web” implementat in Lua
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A fost măsurat consumul de energie în diferite stări, iar timpul de funcționare din
aceeași baterie a fost estimat pe baza rezultatelor obținute. Au fost testate mai multe tipuri
de baterii pentru a determina capacitatea bateriilor la diferite încărcări și pentru a alege cel
mai bun tip de baterie pentru integrarea în acest dispozitiv wireless: dimensiuni reduse,
capacitate cât mai mare, tensiune de minim 3V și posibilitatea de a funcționa la
temperaturi negative fără reducerea capacității bateriei.
Este descrisă metoda de dezvoltare a firmware-ul pentru senzor, acesta fiind bazat
pe sistemul de operare de timp real eCos. Aplicația software principală este scrisă în
limbajul Lua pentru a rula pe un Access Point (router) de tip WRT54G cu sistem de
operare Linux, dar și în C++ pentru a rula pe un calculator cu Windows.
In această lucrare a fost introdus conceptul de IP sensor, iar dispozitivul wireless
având interfață pentru achiziția de date de la senzori și capacitate de transmisie a datelor
prin Wi-Fi este prezentat în figura 36.
Sistemul dezvoltat folosește infrastructura Wi-Fi existentă, pentru a transmite
datele, iar această soluție presupune costuri de instalare și întreținere mai mici decât
soluțiile bazate pe alte tehnologii.

Fig. 36. Sistemul de achiziție cu Wi-Fi, versiunea cu mai mulți senzori

O solutie completă pentru monitorizare a temperaturii și umidității folosind
dispozitive de achiziție wireless și având un consum redus de energie a fost prezentată în
lucrarea (Hulea et al, IECON, 2013)53. Două tipuri de senzori cu interfață digitală: 1-Wire
și cu protocol propriu pentru DHT22, au fost conectate la modulul radio pentru care a fost
dezvoltată o versiune dedicată de firmware.
In ultimii ani pe baza comunicațiilor fără fir au fost dezvoltate mai multe soluții
pentru urmărire (tracking) și monitorizare (Estanjini et al, 2011)54. Nodurile wireless pot
avea funcții importante care să permită utilizarea lor într-un număr mare de aplicații, cum
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ar fi: achiziția de date de la senzori, prelucrarea datelor și transmisia prin radio a datelor la
distanță (Puccinelli and Haenggi, 2005)55. Eficiența energetică este una din cerințele cele
mai importante în aplicațiile cu senzori wireless (A. Willig, 2008)56 și impactul acțiunilor
efectuate de senzorii cu Wi-Fi asupra duratei de viață a bateriei din care sunt alimentați a
fost studiată în lucrarea (Tozlu and Senel, 2012)57, pentru a obține un timp cât mai
îndelungat de funcționare.
Arhitectura hardware a senzorului wireless numit Wi-Sensor, figura 37, este
prezentată în detaliu în lucrare, la fel și circuitul imprimat (PCB Printed Circuit Board).
Componentele incluse într-un nod wireless sunt: „unitatea de măsurare” care include
interfața pentru senzori, convertorul analog-numeric, timere și memorie non-volatilă;
„unitatea de prelucrarea și de stocare”, care include un procesor pe 32 de biți, memorie,
accelerator pentru criptare și linii digitale; „unitatea pentru transmisie” care include un
circuit radio pe 2,4 GHz pentru interfața 802.11 b/g; „unitatea de alimentare” care include
un circuit convertor în comutație, pentru a asigura tensiunea de funcționare +3.3 V dintr-o
baterie.

Fig. 37. Arhitectura hardware a sistemului

In lucrare este prezentată şi o versiune extinsă a senzorului care include în plus un
ceas de timp real și o memorie externă cu o capacitate mare. In lucrare a fost inclusă o
diagramă de stare care descrie modul de funcționare al aplicației implementate pentru
sistemul Wi-Sensor. Aplicația dezvoltată permite citirea senzorilor, rulează pe un
calculator, primește date de la senzorii wireless, poate stoca datele într-o bază de date
locală, iar la cerere poate afișa datele sub formă grafică sau tabelară.
A fost analizat consumul de energie, iar timpul de funcționare din aceeași baterie,
de mici dimensiuni, a fost estimat la câțiva ani. Sistemul dezvoltat poate fi utilizat în
sisteme de monitorizare pe traseu, pentru urmărirea variației de temperatură în containerele
frigorifice transportate, figura 38.
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Fig. 38. Dispozitivul dezvoltat, versiunea cu ceas de timp real şi memorie externă

Un sistem conceput ca și un dispozitiv înglobat adaptat pentru spitale, policlinici,
servicii ambulatorii sau centre de tratament a fost prezentat în cadrul lucrării (Bordencea
et al, TSP, 2012)58.
În lucrarea (Kirn et al, 2006)59 a fost introdus un sistem bazat pe agenți, adecvat
pentru aplicații distribuite în domeniul de asistență medicală. În lucrarea (Paulussen et al.,
2004)60 a fost propus un sistem multi-agent pentru programarea și coordonarea pacienților
din spitale.
Sistemul propus are capacitatea de a stoca și distribui informații medicale cu
ajutorul unui dispozitiv Wi-Fi de putere consumată redusă, care poate trimite date prin
infrastructura existentă. Aplicația este compusă din două componente principale: prima
componentă oferă interfața cu utilizatorul, iar a doua componentă reprezintă baza de date.
Au fost implementate mai multe tipuri de agenți pentru a colecta și stoca datele din
sistemul de asistență medicală. Dispozitivul propus poate afișa mesajele care informează
medicii despre cazurile de urgență și include o sonerie care poate notifica un medic
printr-o alarmă sonoră.
Dispozitivul permite determinarea locației sale în interiorul clădirii prin procesarea
valorii puterii semnalului recepționat (RSSI Received Signal Strength Indicator). Folosind
această metodă, persoanele care poartă acest aparat sau echipamentul pe care este montat,
pot fi localizate într-o zonă cunoscută.
Este prezentată o diagramă bloc pentru componentele bazei de date care include
toate informațiile și societatea de agenți software.
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Dimensiunile dispozitivului wireless sunt echivalente cu ale unui card de credit,
doar că de grosime mai mare, de ordinul 8-10 mm. Prototipul obținut poate fi utilizat
pentru a îmbunătăți serviciile medicale și pentru a reduce la minimum timpul necesar în
cazuri de urgență. In figura 39 este prezentată o arhitectură generală a sistemului, care
include componente hardware şi software.

Fig. 39. Arhitectura generală a sistemului, hardware şi software

O aplicației în curs de dezvoltare, bazată pe senzori wireless, pentru a crea hărți 3D
de la locul unui dezastru, a fost prezentată în lucrarea (Tamas and Folea, ROSIN,
2012)61. Informația spațială 3D este obținută prin scanarea zonei cu un laser 2D montat pe
o platformă mobilă și includerea de informații de la diferiți senzori care sunt răspândiți în
zona monitorizată, astfel: inerțial, de radiație, fum și infraroșu.
Mai multe aplicații bazate pe percepție 3D și acțiunea roboților mobili într-un
mediu complex pentru aplicații de salvare și de securitate au fost prezentate în ultimii ani
(Zubair et al, 2011)62.
Rolul platformei mobile este de a explora mediul de salvare unde sunt plasați
diverși senzori aflați în poziții necunoscute. Platforma mobilă conține un scaner cu laser
2D pentru construirea hărții mediului ce urmează a fi explorat. Soluția se bazează pe
capacitatea de comunicație prin Wi-Fi a senzorilor în condiții extreme, când sistemele GPS
(Global Positioning System) sau rețelele de energie electrică pot să nu mai fie funcționale.
Senzorii wireless pot fi utilizați pentru monitorizarea mediului înconjurător: nivelul de
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radiație, detectarea focului și fumului, detectarea prezenței persoanelor, sau monitorizarea
deplasărilor și vibrațiilor.
Localizarea acestor senzori cu poziții fixe se face prin calcule bazate pe RSSI
(Received Signal Strength Indicator) față de AP-urile (Access Point) care sunt incluse pe
platforma mobilă. Pentru a îmbunătăți precizia de măsurare a distanțelor a fost
implementat un filtru cu un factor de uitare ponderat exponențial pentru valoarea RSSI. Un
scaner comercial cu laser, de tip 2D, a fost montat pe o platformă rotativă concepută în
laborator, pentru a implementa un senzor 3D. Un algoritm de tip ICP (Iterative Closest
Point) a fost implementat în aplicația software care rulează pe un laptop atașat pe
platforma mobilă.
Ultima etapă a percepției datelor din mediul este integrarea nodurilor (senzorilor
wireless) pe harta 3D realizată de aplicația software. Un scenariu tipic de localizare a
senzorilor este prezentat într-o imagine în care culori diferite corespund la un anumit tip de
senzor, în timp ce dimensiunea punctelor desenate pe imagine reflectă nivelul de
incertitudine în localizarea nodurilor, figura 40.

Fig. 40. Diferiţi senzori localizaţi pe harta 3D

O soluție relativ ieftină pentru localizarea obiectelor în spații interioare, bazată pe
infrastructura Wi-Fi existentă a fost prezentată în lucrarea (Dobîrcău et al, AQTR,
2012)63.
Pentru a evalua un sistem de localizare în spații interioare, trebuie să fie luate în
considerare diferite performanțe: precizia de localizare este cea mai importantă
specificație; al doilea criteriu important este costul sistemului. În lucrarea (Gu et al,
2009)64 sunt prezentate mai multe criterii de evaluare a sistemelor de localizare, cum ar fi
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performanța, securitatea, robustețea, complexitatea etc. Soluțiile existente în diferite lucrări
au fost prezentate pe scurt în lucrare, cu sublinierea unor performanțe.
Există mai multe proiecte care au avut ca și scop dezvoltarea de metode de
localizare prin măsurarea puterii semnalului recepționat RSSI (Received Signal Strength
Indicator) de la mai multe AP-uri (Access Point) cu Wi-Fi: sistemul RADAR propus de un
grup de cercetare de la Microsoft, sistemul Ekahau și sistemul COMPASS.
Evaluarea sistemului propus în lucrare a fost făcută într-o clădire, pentru un singur
etaj cu 10 săli, unde au fost distribuite trei AP-uri, figura 41. Aplicația software
implementată în LabVIEWTM comunică cu dispozitivele mobile care pot transmite prin
Wi-Fi și calculează distanțele pe baza ecuației Friis. Locația în care a fost testat sistemul
este complet cunoscută, distanțele calculate au fost comparate cu distanțele măsurate și
sistemul a fost calibrat.
Pentru o precizie de localizare mai bună, soluția a fost completată cu doi senzori:
primul este un senzor de accelerație pentru a determina dacă există mișcare sau nu, iar al
doilea este un giroscop care poate detecta schimbarea direcției de mișcare. Pentru a avea
confirmarea unei localizări corecte a prezenței umane într-o locație determinată și pentru o
localizare mai precisă, pot fi utilizați suplimentar: senzori de lumină, senzori de prezență
cu infraroșu sau senzori cu ultrasunete.

Fig. 41. Harta zonei în care s-a făcut testarea sistemului

S-a obținut o soluție de localizare într-o zonă cunoscută, având un cost redus,
bazată pe dispozitive cu Wi-Fi care utilizează infrastructura existentă într-o clădire.
În lucrarea (Dobîrcău et al, TELFOR, 2011)65 este prezentată o aplicație în curs
de dezvoltare, pentru localizarea în spații interioare, bazată pe rețele Wi-Fi. O privire de
65
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ansamblu a soluțiilor wireless de localizare în spații interioare este oferită de lucrarea (Hui
Liu et al, 2007)34 și în care sunt evaluate diferite metode.
O scurtă trecere în revistă a tehnologiilor de localizare este făcută și în lucrarea
prezentată. Un sistem de poziționare bazat pe infraroșu este simplu, iar costul este redus,
dar precizia de localizare este mică și costurile de instalare pentru o suprafață mare sunt
ridicate. Sistemele cunoscute de localizare bazate pe infraroșu sunt: Active Badge, Firefly,
Topaz, etc., iar pe bază de ultrasunete un exemplu este sistemul Active Bat (Hazas, M.,
Hopper, 2006)66.
Altă tehnologie de localizare se bazează pe Bluetooth®, fiind tot mai răspândită, cu
un cost redus și un consum mic de energie, dar are un cost ridicat pentru monitorizarea
unei suprafețe mari.
O soluție alternativă este cu ultrasunete, dar poate fi folosită numai în spații
deschise, deoarece ultrasunele nu pot trece prin pereți. O soluție bună poate fi RFID
(Radio Frequency Identification) și are mai multe avantaje.
Soluția propusă în lucrare se bazează pe Wi-Fi, tehnologie care are o precizie de
măsurare de aproximativ 3-5 m, figura 42. Sistemul de localizare are avantajul că poate
utiliza infrastructura existentă în clădire și aceasta duce la reducerea costurilor de
implementare. Localizarea a fost făcută într-o zonă cunoscută, unde au fost plasate patru
AP-uri (Access Point).

Fig. 42. Măsurători de distanţă realizate cu sistemul propus

Aplicația a fost implementată în LabVIEWTM, datorită avantajelor existenței unor
funcții de achiziție, de prelucrare a datelor şi de analiză sau de reprezentare a imaginilor. A
fost obținut și testat un prototip pentru un sistem de localizare, având un consum redus de
energie și dimensiuni mici, care permite o localizare cu o precizie bună și utilizează
infrastructura existentă.
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O soluție experimentală pentru monitorizarea radiațiilor a fost implementată cu un
dispozitiv Wi-Fi de putere consumată redusă, utilizabil într-o zonă cu infrastructură Wi-Fi
și este prezentată în lucrarea (Bordencea et al, TELFOR, 2011)67.
Diferite sisteme portabile de monitorizare a radiației au fost propuse în (Arshak et
all, 2006)68 sau în alte studii.
Soluția propusă în lucrarea prezentată se bazează pe un tub Geiger-Muller (GM),
un modul Wi-Fi care are posibilitate de măsurare a semnalelor și de a rula o aplicație
software dedicată dezvoltată de utilizator.
Aplicația software implementată are la bază agenți software. Agenții software sunt
folosiți pentru a schimba canalele de transmisie sau recepție, de monitorizare a valorilor de
radiație și de activare a alarmelor. Sunt de asemenea specializați în alocarea sau realocarea
AP-urilor (Access Points) pe baza valorilor citite pentru puterea semnalului recepționat
(RSSI Receive Signal Strength Indicator).

Fig. 43. Schema simplificată a dispozitivului realizat

Schema electronică a fost dezvoltată pentru a avea un consum cât mai redus de
energie și pentru a fi potrivită unui dispozitiv alimentat dintr-o baterie de mici dimensiuni
și de capacitate mică, figura 43. Prin includerea unui microcontroler cu un consum foarte
redus de energie, care numără impulsurile emise de tubul GM, monitorizarea radiației se
poate face în mod continuu pentru o perioadă de doi ani cu alimentare din aceeași baterie.
Acest rezultat poate fi considerat o performanță bună având în vedere că valorile de
radiație citite pot fi transmise periodic la un server prin interfața radio. Datele pot fi stocate
local într-o memorie dacă conexiunea prin Wi-Fi este întreruptă temporar. Sistemul poate
fi reconfigurat automat în cazul în care nu reușește să se conecteze la un anumit AP sau în
situația în care un anumit AP este supraîncărcat. Agenții software implementați au rolul de
a schimba AP-urile și canalele de comunicație.
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Figura 44 prezintă o imagine de ansamblu a prototipului și include: modulul Wi-Fi,
tubul GM și convertorul DC/DC de înaltă tensiune (+500 Vcc), bateria cu protecție la
conectare inversă, buzzer și LED pentru semnalizare locală acustică și optică.

Fig. 44. Detectorul de radiație cu tub GM și interfață Wi-Fi

O soluție de reconfigurare wireless a circuitelor de tip FPGA (Field Programmable
Gate Array) a fost prezentată în lucrarea (Mois et al, EWDTS, 2011)69. În literatura de
specialitate pot fi întâlnite un număr mic de soluții similare și una dintre acestea este
prezentată în lucrarea (I. Adly et al, 2010)70, dar se bazează pe un radio cu protocol
proprietar.

Fig. 45. Arhitectura hardware a modulului Wi-Fi

In lucrarea prezentată este făcută o scurtă descriere a modulului Wi-Fi cu blocuri
interne, resurse și sunt subliniate cele mai importante caracteristici, figura 45. Modulul
Wi-Fi are un sistem de operare de timp real eCos, este programabil în C++ și are suport
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pentru protocoale de securitate, interfață analogică și digitală pentru senzori, porturi de
comunicație serială UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) și SPI (Serial
Peripheral Interface).
Kitul de dezvoltare Spartan-3 cu FPGA, configurat în modul de programare serială,
este utilizat ca şi dispozitiv slave și este conectat la dispozitivul Wi-Fi configurat ca și
master. Legătura dintre dispozitivul master și server este implementată prin protocolul de
comunicație UDP (User Datagram Protocol), pentru a reduce la minim timpul de transfer
a datelor.
Rolul dispozitivului Wi-Fi este acela de „programator pentru FPGA” și este folosit
pentru a scrie noul program pe kitul de dezvoltare cu FPGA. In lucrare sunt prezentate
toate conexiunile între dispozitive și sunt descrise funcțiile implementate în modulul radio.
Aplicația server constă dintr-o mașină de stare implementată în mediul de
programarea grafică LabVIEWTM, iar această soluție pentru arhitectura software a fost
aleasă datorită flexibilității și pentru a putea extinde cât mai ușor aplicația software în
viitor. Codul grafic al programului (diagrama bloc a VI-ului, intrumentului virtual) este
prezentată în detaliu.
Rezultatul obținut este un sistem de programare fără fir a unui dispozitiv FPGA
inclus în kitul Spartan-3, figura 46. Configurarea wireless a dispozitivelor FPGA face ca
sistemul dezvoltat să poată fi integrat în sisteme adaptive sau cu auto-întreținere, având și
costuri reduse.

Fig. 46. Arhitectura sistemului implementat

Sistemul a fost testat cu ajutorul unui echipament industrial de la National
Instruments, PXI Express Computer, cu modul de extensie de tip osciloscop cu două
canale.
În lucrarea (Bordencea et al, TSP, 2011)71 a fost propusă o soluție pentru un
sistem adaptiv și tolerant la erori, care are capacitatea de a funcționa și atunci când AP-ul
(Access Point) din infrastructură la care este asociat nu mai funcționează, iar senzorul
wireless se poate reasocia la un nou AP pe care îl detectează în zonă.
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Bordencea, D.; Valean, H.; Folea, S.; Dobircau, A., “Agent based system for home automation, monitoring
and security,” Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2011 34th International Conference on,
vol., no., pp.165, 169, 18-20 Aug. 2011, doi: 10.1109/TSP.2011.6043750.
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Alocarea senzorilor la un anumit AP a fost implementată cu agenți software care
folosesc protocolul Paxos. Pe server este implementată o societate multi-agent dedicată
pentru primirea informațiilor de la dispozitivele Wi-Fi și gestionarea conexiunilor cu
AP-urile. Folosind un algoritm pentru a detecta că o încercare de asociere a eșuat, agenții
software bazați pe Paxos vor realoca dispozitivul Wi-Fi, de exemplu folosind valoarea
pentru puterea semnalului recepționat (RSSI Received Signal Strength Indication) și
numărul de conexiuni active ale AP-ului la un moment dat.
Parametrii care pot fi de monitorizați pentru o clădire sunt: temperatura aerului,
umiditatea, intensitatea luminii, presiunea atmosferică, concentrația de gaz metan și
densitatea de particule de praf în aer.
Deschiderea neautorizată a ferestrelor și ușilor este monitorizată cu senzori
magnetici și de șoc (tilt), iar alarmele pot fi activate folosind sunet sau optic cu LED-uri.
Experimentele au fost realizate cu ajutorul dispozitivului Wi-Fi prezentat în
capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12. Toate datele citite prin
intermediul dispozitivului wireless sunt transmise la un calculator personal sau spre
serverul Pachube pentru a fi reprezentate grafic, acesta fiind un server dedicat pentru
senzori conectați la Internet.
În figura 47 este prezentat senzorul de gaz metan conectat la dispozitivul wireless
de monitorizare.

Fig. 47. Senzorul de gaz metan conectat la dispozitivul cu Wi-Fi

A fost realizat un sistem de monitorizare wireless, având costuri reduse și alocare
dinamică a senzorilor la un AP disponibil pe baza unei societăți de agenți software. Pentru
simularea scenariului a fost utilizat un mediu de simulare pentru sisteme reconfigurabile
distribuite (Kompics), folosind componentele dezvoltate și prezentate în (Arad et al,
2009)72.
72
C. Arad, J. Dowling, and S. Haridi. “Developing, simulating, and deploying peer-to-peer systems using the
Kompics component model.” Proceedings of the Fourth International ICST Conference on COMmunication
System softWAre and middlewaRE (COMSWARE '09). ACM, New York, NY, USA, 2009, Article 16, 9
pages, doi: 10.1145/1621890.1621911.
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Lucrarea (Hulea et al, MED, 2011)73 propune o soluție pentru controlul traficului
într-o intersecție, utilizând o tehnică de colaborare ca și o subcomponentă a sistemelor de
transport inteligente (ITS Intelligent Transportation Systems). Vehiculele echipate cu un
dispozitiv Wi-Fi pot fi localizate cu un algoritm de triangulație care folosește valorile
puterii semnalului recepționat (RSSI Received Signal Strength Indicator). Efectele
asocierii vehiculelor în rețele ad-hoc asupra fluxului traficului au fost studiate în (Kerner et
al, 2009)74. A fost demonstrat că schimbările intervenite în trafic, primite de către șoferi
printr-o rețea ad-hoc formată între vehicule pot preveni blocajele și pot conduce la
fluidizarea traficului.
Un modul de achiziție de date cu interfață de comunicație prin Wi-Fi, numit în
lucrare IVU (In-Vehicle-Units), cu intrări de la senzori de accelerație și giroscop, se
presupune că este amplasat pe fiecare vehicul, iar în intersecție sunt amplasate patru
puncte de acces (AP Access Points) numite RSU (Road-Side-Units). Pentru a crește viteza
de transmisie între modulele rețelei IVU și RSU a fost ales ca și protocol de comunicație
UDP (User Datagram Protocol) în loc de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol).
Sunt prezentate caracteristicile dispozitivelor Wi-Fi și rezultatele privind măsurarea
distanțelor și detectarea cu ajutorul senzorilor a tipului de mișcare a vehiculelor, figura 48.

Fig. 48. Diferite tipuri de mişcări detectate
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20-23 June 2011, doi: 10.1109/MED.2011.5983112.
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http://arxiv.org/abs/0910.0381v2.

50

Pentru realizarea experimentelor a fost utilizat dispozitivul de achiziție prin Wi-Fi
prezentat în capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12 la care a fost
conectată o extensie cu senzori. A fost propus și descris pe scurt un algoritm de colaborare
pentru trecerea vehiculelor printr-o intersecție. A fost utilizat un simulator de trafic (Visual
Traffic Simulation) pentru a testa algoritmul propus și sunt prezentate și interpretate
rezultatele grafice obținute.
Realocarea unor resurse Wi-Fi, bazată pe protocolul Paxos a fost prezentată ca și o
aplicație în curs de dezvoltare în (Bordencea et al, TELFOR, 2010)75. In introducere se
face o scurtă prezentare a agenților software și oportunitățile sistemelor multi-agent pentru
includerea în aplicații industriale.
Arhitectura sistemului, figura 49, include dispozitive cu senzori care pot comunica
prin Wi-Fi, AP-uri (Access Points) conectate la o rețea și un calculator personal unde poate
rula aplicația principală. Rolul agenților software este prezentat în mai multe etape și este
descris pe scurt rolul algoritmului Paxos în rezolvarea problemei consensului.
Experimentul a fost realizat folosind modulul Wi-Fi cu senzori prezentat în
capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12, ca și parte a unui instrument
web situat departe de interfață și de utilizator. Fiecare senzor cu interfață Wi-Fi poate fi
configurat folosind un browser și instrumentul web dezvoltat.
Simularea fost realizată în Kompics, pentru un model de sistem reconfigurabil
distribuit, bazat pe evenimente. Sistemul implementează o componentă de redundanță
virtuală, are un cost redus, este fiabil și permite alocarea dinamică a dispozitivelor la un
router cu ajutorul agenților software implementați.

Fig. 49. Arhitectura sistemului propus

Lucrarea (Morariu et al, CATA, 2009)76 propune o soluție pentru monitorizare și
control, pe bază de agenți software care sunt capabili să negocieze alocarea dispozitivele
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Wi-Fi la un router. In introducere se face o prezentare a unui sistem multi-agent din
literatură și o scurtă prezentare a caracteristicilor circuitului integrat (SoC System-on a
Chip) care este utilizat în dispozitivul de achiziție de date cu interfață de comunicație prin
Wi-Fi.
Arhitectura hardware a circuitului este prezentată sub formă de blocuri funcționale
care oferă: securitate pentru autentificare, alocarea dinamică la un server DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) pentru primi automat o adresă IP (Internet Protocol) și
comunicație folosind protocolul UDP (User Datagram Protocol).
Avantajele utilizării tehnologiei Wi-Fi în comparație cu alte tehnologii de
comunicație fără fir, cum ar fi Zigbee® sau Bluetooth® sunt date de costurile mult mai
reduse prin utilizarea infrastructurii existente. A fost analizat consumul de energie pentru a
putea estima timpul de funcționare al unui senzor dintr-o baterie de dimensiuni mici.
Senzorii care pot fi conectați la dispozitivul wireless sunt de mișcare, temperatură,
securitate (microfon și șoc), umiditate, presiune atmosferică și de radiație. Arhitectura
software din lucrare, descrie societatea multi-agent, rolul agenților software și etapele
utilizate pentru configurare. Rezultatele experimentale prezintă un instrument web unde
utilizatorul poate seta alarme și poate fi notificat când apare un eveniment, figura 50.

Fig. 50. Exemplu de „instrument web” implementat

Lucrarea (Ghercioiu et al, ICWN, 2007)77 a fost prima lucrare a autorului tezei de
abilitare care a prezentat un sistem de achiziție de date wireless dezvoltat de autori și îl
77

M. Ghercioiu, S. Folea, I. Monoses, “The WiTAG - a WiFi Sensor TAG”, The 2007 International
Conference on Wireless Networks, ICWN’07, June 25-28, 2007, Las Vegas, Nevada, USA, ISBN 1-60132039-6, Pg. 376.
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propune ca un sistem de achiziție de date de la senzori cu posibilitate de comunicație prin
Wi-Fi, cu un consum redus de energie.
Soluția este comparabilă cu dispozitive echivalente cu ZigBee® din punct de vedere
al consumului de energie, circuitul integrat SoC (System on a Chip) inclus în dispozitiv
fiind la momentul prezentării o noutate în acest domeniu.
A fost măsurat consumul de energie pentru toate stările și a fost estimată durata de
funcționare a dispozitivului între 1 lună și 5 ani, pentru o baterie de capacitate mică, în
funcție de perioada de inactivitate (sleep) a dispozitivului și care poate să fie între 10 şi
300 secunde.
Componentele software incluse în aplicația care rulează pe dispozitiv (firmware)
sunt: bootloader, sistemul de operare de timp real eCos, stiva de comunicație TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol), aplicația utilizatorului.
Dispozitivul cu Wi-Fi trimite datele de la senzori la un router cu Linux (WRT54G)
pe care rulează o aplicație software dezvoltată în Lua și care are rolul de server de date și
server web.
Modulul Wi-Fi poate utiliza adrese IP statice sau dinamice, iar ca metode de
securitate oferă WEP (Wired Equivalent Privacy) sau WPA (Wi-Fi Protected Access).
A fost ales ca și protocol implicit de comunicație UDP (User Datagram Protocol)
în loc de TCP/IP pentru a reduce timpul de comunicație și consumul de energie. Lucrarea
prezintă un senzor wireless bazat pe IP care poate fi utilizat acolo unde există o
infrastructură pentru Wi-Fi.
A fost proiectat un dispozitiv de mici dimensiuni (42,5 mm x 23,5 mm) care
include demonstrativ un senzor pentru intensitatea luminii și unul de șoc (tilt) pentru a
demonstra conceptul prezentat, aşa cum se poate observa în figura 51.

Fig. 51. Prima versiune a dispozitivului de achiziție de date, cu interfață Wi-Fi

Dispozitivul de achiziție prin Wi-Fi prezentat pentru prima dată în lucrarea
(Ghercioiu et al, ICWN, 2007)77 a fost integrat într-un sistem de monitorizare prezentat în
(Hulea et al, SACCS, 2007)78.
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Aplicatia software este dezvoltată pe mai multe niveluri, nivelul din mijloc fiind
responsabil pentru colectarea și stocarea datelor într-o bază de date relațională. Utilizatorul
are acces la functionalitățile sistemului printr-o interfaţă web de pe un calculator personal
sau de pe un dispozitiv mobil.
In lucrare este prezentată arhitectura hardware a sistemului cu senzorii conectați la
circuitul integrat (SoC System on a Chip) care oferă toate funcțiile principale ale
sistemului. Este prezentată de asemenea şi arhitectura aplicației care rulează pe dispozitiv
(firmware).
Arhitectura software include mai multe componente: aplicația, server-ul web,
aplicația pentru dispozitivele mobile. Au fost analizate și prezentate avantajele arhitecturii
propuse. Sunt incluse detalii despre modul de implementare în JavaTM, a componentelor
software și o diagramă a claselor simplificată, UML (Unified Modeling Language).
A fost măsurat consumul de energie pentru un dispozitiv Wi-Fi care rulează o
aplicație dedicată, folosind o aplicație dezvoltată în LabVIEWTM care rulează pe un
calculator industrial PXI (PCI eXtensions for Instrumentation).
Rezultatele obținute au permis estimarea duratei de funcționare a dispozitivului la
câtiva ani, prin alimentarea de la o baterie cu litiu de tip CR123A de dimensiuni mici.
Sistemul propus poate face achiziţia datelor de la senzori cu ieşire analogică sau digitală și
poate rula o aplicație dedicată, dezvoltată pentru un sistem de operare de timp real.
Dezvoltarea aplicațiilor se face folosind kitul software de la firma producătoare.
In lucrarea (Hulea et al, ICCC, 2007)79 se propune un sistem de măsurare a
valorilor de trafic pentru implementarea unui sistem de control în timp real a traficului
rutier urban. Pentru a implementa acest sistem, au fost propuși senzori wireless care
colectează și de prelucrează datele de trafic (numărul autovehiculelor, viteză etc.).
A fost prezentată și analizată arhitectura sistemului și s-a propus pentru
implementare o structură centralizată. O diagramă UML (Unified Modeling Language)
prezintă comportamentul vehiculelor aflate în mișcare și care sunt echipate cu dispozitive
wireless de localizare.
Un model de cooperare prin comunicare a fost propus pentru dispozitivele
înglobate plasate pe vehicule. Lucrarea descrie o aplicație a rețelelor wireless de senzori în
domeniul sistemelor de control a traficului rutier.
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2.2. Contracte de cercetare
In contractul “ISA100: Sub 1 GHz ISA100 technology for low cost and low power
consumption embedded systems, TETRACOM (FP7), 2016”3 a fost dezvoltat un modul
wireless pe frecvenţă sub 1 GHz, pentru implementarea protocolului ISA100, aceasta fiind
de fapt noutatea proiectului. Realizarea unui design cât mai simplu, fiabil și eficient din
punct de vedere al puterii consumate, cu scopul final de a asigura reducerea costurilor de
producție, precum și posibilitatea de a aborda noi piețe și domenii de aplicare.
Interesul sporit în îmbunătățirea aplicațiilor de monitorizare în industrie și controlul
proceselor cu tehnologie fără fir a dus la apariția unor protocoale și standarde pentru
automatizări industriale. Au fost dezvoltate standardele ISA100.11a, WirelessHART și
IEEE 802.15.4.e, cu scopul de a îndeplini cerințele exigente de rețele fără fir industriale.
Cu toate acestea, marea majoritate a soluțiilor dezvoltate funcționează doar în benzile
industriale, științifice și medicale, fără licență, pe 2,4 GHz, iar coexistența lor ridică
probleme în ceea ce privește fiabilitatea comunicării.
În scopul de a atinge obiectivul principal, au fost realizate următoarele activități:
- Dezvoltarea unei platforme hardware care funcționează pe 2,4 GHz, având
componente similare cu cele pentru sub 1 GHz;
- Portarea şi testarea stivei ISA100 pe noua platformă hardware pe 2,4 GHz;
- Dezvoltarea hardware-lui pentru funcționarea la frecvenţă sub 1 GHz;
- Adaptarea stivei ISA100 pentru domeniul sub 1 GHz pe hardware-ul nou dezvoltat;
Efectuarea măsurătorilor de distanţă şi putere a dovedit că față de implementările
anterioare pe 2.4 GHz, distanţa în cazul implementării pentru sub 1 GHz a crescut de până
la trei ori.
Modulul hardware pe frecvenţă sub 1 GHz având componentele montate este
prezentat în figura 52. Acesta reprezintă rezultatul principal realizat prin proiect.

Fig. 52. Versiunea sub 1 GHz in format „USB stick”

Modulul hardware pe 2,4 GHz, dezvoltat ca un pas intermediar, este prezentat în
figura 53. Acesta utilizează același microcontroler (STM32) și un emițător-receptor similar
cu cel precedent (Atmel). Această platformă a fost utilizată pentru implementarea
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software-ului, precum și pentru simplificarea activităților de testare, eliminând
incertitudinile legate de dezvoltarea unui hardware nou.

Fig. 53. Versiunea pe 2,4 GHz in format „USB stick”

Ca rezultat secundar, s-a obținut un modul VN210A (înlocuitor pentru VN210).
Modulul curent VN210 produs de compania CDS urmează să fie înlocuit în viitor,
deoarece componentele principale nu mai sunt fabricate. Noul modul care funcţionează pe
2,4 GHz este prezentat în figura 54. După ce ISA100 sub 1 GHz va fi standardizat, un
modul care funcționează pe această frecvență poate fi dezvoltat pornind de la VN210A.

Fig. 54. Versiunea pe 2,4 GHz în format „VN210”

Testele efectuate validează proiectarea modulelor și pune în evidență avantajele
implementării ISA100 sub 1 GHz: rază mare de operare, consum redus de energie,
complexitate mică și costuri de producție mici. Testele pentru verificarea conformității
sistemului dezvoltat indică faptul că modulul este compatibil cu standardele existente.
Contractul “BLE-Sensors: Power Harvesting Ambient Beacon for the IoT,
Accenture Industrial Software Solutions, 2016”4 a avut ca și obiectiv principal
dezvoltarea unui sistem portabil pentru achiziția de date pentru calitatea aerului (Proposal,
2013)80, care să poată comunica într-o rețea fără fir, fără infrastructură dedicată. Pentru
prelungirea duratei de funcționare a senzorilor wireless dezvoltați este inclusă o sursă de
energie alternativă, prin includerea unor celule solare foarte eficiente şi de dimensiuni
reduse şi a unui sistem performant de încărcare a unui acumulator. Transmisia de date la o
platformă on-line dedicată se realizează prin intermediul unei aplicații care rulează pe
Smartphone-uri cu sistemul de operare Android, într-un Internet al obiectelor (IoT).
Sistem mobil de achiziție de date include diferiţi senzori pentru calitatea aerului,
cum ar fi: senzori de temperatură, umiditate, presiune atmosferică, lumină, eCO2, TVOC
80

Proposal for a „Directive of the European Parliament and of the Council” on the reduction of national
emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC /* COM/2013/0920 final 2013/0443 (COD) */.
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(compuși organici volatili), cu posibilitatea de comunicare într-o rețea wireless prin BLE
(Bluetooth Low Energy). Rezultatul constă în elaborarea unei hărți care primește şi
stochează în mod continuu date de la senzori, din tot mai multe puncte de măsură.
In figura 55 este prezentat modulul realizat în cadrul proiectului.

Fig. 55. BLE-Sensors, amplasare componente

Utilizatorii acestui sistem pot învăța despre poluare și vor fi capabili să dezvolte un
comportament favorabil din punct de vedere al consumului de energie, de exemplu când
este nevoie să pornească climatizarea la locul de muncă sau la domiciliu sau când este
necesară pornirea ventilației pentru a împrospăta aerul din interior. In figura 56 este
prezentat sistemul obţinut în cadrul proiectului, având dimensiuni relativ mici.

Fig. 56. BLE-Sensors, în cutie

In contractul “WAIST: Wireless Applications for Satellite Assembly Integration
and Testing Applications, nr. 4000108133, Control Data Systems SRL (CDS) și Thales
Alenia Space France (TAS-F), contract lansat de Agenția Spațială Europeană cu nr.
AO7169, 2013-2015”, a fost dezvoltată o soluție inovatoare pentru senzori wireless.
Datele de la sute de senzori fără fir (termocuple și accelerometre), necesare pentru
a monitoriza comportamentul satelitului în timpul încercărilor termice în camera de vid și a
testelor mecanice efectuate pe mijloace vibratoare, pot fi primite de un server printr-un
protocol de comunicație fără fir, în timp real, cum ar fi ISA100.11a și să fie analizate în
aplicații specifice implementate AIT (Applications to Improve Satellite).
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Au fost dezvoltate două prototipuri cu rezultate mai bune față de achiziția prin fire,
iar întreaga secvență de test a fost îmbunătățită. Figura 57 prezintă dispozitivul dezvoltat
pentru achiziţia de la 8 senzori de acceleraţie, cu TEDS (Transducer Electronic Data
Sheet).

Fig. 57. Dispozitivul de achiziţie de la 8 accelerometre, top şi bottom

Figura 58 prezintă dispozitivul dezvoltat pentru achiziţia de la 10 senzori de
temperatură de tip termocuple.

Fig. 58. Dispozitivul de achiziţie de la 10 termocuple, cu şi fără „shield” pentru radio

In contractul “Wi-Sensors CO2 - ambient, Wi-Senzori de măsurare a emisiilor de
CO2, de temperatură, umiditate, presiune atmosferică și intensitate luminoasă, Synchro
SRL, Craiova, România, 2013-2014” a fost proiectată o soluție nouă a unui dispozitiv
wireless pentru măsurători de mediu în spații interioare ale clădirilor.
Rezultatele au fost publicate în revista „Sensors Journal, IEEE” în lucrarea (Folea
and Mois, Sensors Journal, 2015)5. Rezultatele publicate în lucrare demonstrează că
dispozitivul oferă performanțele cele mai bune pentru dispozitivele existente pe piață în
momentul respectiv.
A rezultat un produs cu performanțe ridicate care este comercializat în România,
figura 59. Lucrarea publicată a fost inclusă în topul celor mai populare lucrări, mai multe
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luni consecutive. Lucrarea are citari în reviste de prestigiu, cum este şi lucrarea (Potyrailo,
2016)81 publicată în revista Chemical Reviews care are factorul de impact 37.369 pe 2015.

Fig. 59. Senzor de mediu cu interfață Wi-Fi

In contractul “Tag4M, a Wi-Fi RFID Active Tag optimized for Sensor
Measurements, Tag4M LLC, Austin, TX, USA, 2009” a fost dezvoltat dispozitivul Wi-Fi
prezentat în capitolul de carte (Folea and Ghercioiu, InTech, 2010)12, iar aplicațiile
acestui dispozitiv au fost publicate de autorii capitolului în mai mult de 20 de lucrări și
capitole de carte.
Alți autori au publicat lucrări cu rezultatele cercetărilor în care au utilizat acest
sistem dezvoltat sau au citat rezultatele prezentate în lucrările autorilor, astfel: reviste
(Almashaqbeh et al, 2014)82, (Unander et al, 2011)83, capitole de carte (Hayajneh et al,
2014)84, (Zacharias and Neve, 2010)85, lucrări (Tozlu, 2011)86, (Palem, G., & Tozlu,
2012)87, (Amin et al, 2014)88 și în teze de doctorat (Unander, 2011)89 etc.
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A rezultat un produs comercializat în întreaga lume și utilizat în special pentru
cercetare și dezvoltare de noi produse.
In contractul “WiTAG, collect data and post the measurement value(s) on a web
page, Cores Electronic LLC, Austin, TX, USA, 2007” au fost dezvoltate și testate primele
două versiuni ale dispozitivelor Wi-Fi, cu un consum redus de energie, cu interfaţă
analogică și digitală pentru senzori și prezentate în lucrarea (Ghercioiu et al, ICWN,
2007)77, iar aplicațiile dispozitivului au fost publicate de autori în mai multe lucrări.
Acest proiect a stat la baza dezvoltării tuturor dispozitivelor de achiziție de semnale
și comunicație prin Wi-Fi de putere consumată redusă, cu alimentare din baterii, ale
autorului tezei de abilitare.
Contractul “Wireless Sensor Networks: hardware development and software
implementation, National Instruments Romania srl and National Instruments USA,
2005-2006” a avut ca scop dezvoltarea unei rețele de senzori wireless bazați pe Zigbee®.
Acest contract a stat la baza dezvoltării unei familii de sisteme de achiziție și senzori
wireless cu alimentare din baterii, figura 60.

Fig. 60. Familia de dispozitive dezvoltate în cadrul proiectului

Rezultatele proiectului au fost prezentate la un workshop “M. Ghercioiu, A. Dove,
H. Hedesiu, S. Folea, C. Vlasin, C. Simon, R. Benea, H. Haitonic, „Wireless Sensor
Networks, hardware and software overview”, NI Week 2006, August 8, Austin, Texas
USA”.
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3. Sisteme înglobate, aplicații
3.1. Lucrări științifice
În revista Transaction on Industrial Informatics este prezentată lucrarea (Folea et
al, TII, 2016)90, având ca şi subiect dezvoltarea unei regulator EPSAC (Extended
Prediction Self-Adaptive Controller) pentru controlul proceselor rapide folosind mediul
grafic de programare LabVIEWTM pe dispozitive industriale şi un studiu comparativ extins
la mai multe platforme.
Rezultatele cercetării arată că datorită portabilității aplicațiilor dezvoltate în acest
mediu de programare, o aplicație de control avansat poate rula pe diferite echipamente cu
sau fără sistem de operare (de timp real) sau pe microcontrolere, fără a necesita modificări
semnificative în program. Soluţia bazată pe un sistem cu FPGA (Field-Programmable
Gate Array) în loc de o soluție clasică cu microcontroler sau procesor care rulează un
sistem de operare a fost motivată în mai multe lucrări (Monmasson et al, IEM, 2011)91,
(Monmasson et al, TII, 2011)92. Există o serie de avantaje ale utilizării FPGA-urilor în
echipamente de control industrial, astfel: asigură un nivel ridicat de performanță, cost
redus, dimensiuni mici, au un consum redus de energie și un nivel ridicat de fiabilitate.
Lucrarea prezintă pe scurt algoritmul EPSAC, inclusiv în pseudocod și o aplicație
simplă cu un motor de curent continuu pentru validarea și testare implementării. Motorul
de curent continuu a fost selectat pentru că acceptă o gamă largă de frecvențe ale
comenzilor și de variații ale timpului de execuție, fără a se deteriora, figura 61.

Fig. 61. Stand experimental, motorul de curent continuu
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Utilizarea acestei soluții bazată pe programarea grafică din LabVIEWTM este
motivată de faptul că, în comparație cu limbajele de descriere hardware, cum ar fi VHDL
(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language), mediul de
programare grafică este mult mai ușor de utilizat și necesită un timp mai redus de
dezvoltare al unui proiect (Kaminski and Orlowska, 2012)93 și (Gomes et al, 2013)94.
Metodologia EPSAC este prezentată pe scurt și poate fi utilizată pentru controlul
diferitelor tipuri de sisteme electrice (Keyser, 2003)95. Motorul de curent continuu oferă
posibilitatea de a construi un stand flexibil pentru rularea testelor și este doar un studiu de
caz pentru testarea și validarea aplicației implementate pe sistemul de timp real şi pe
FPGA, a regulatorului predictiv EPSAC.
Arhitectura hardware, figura 62 și software este complet descrisă pentru a fi ușor de
înțeles. Testarea și validarea implementării a reprezentat un pas important în dezvoltarea
regulatorului, în implementarea algoritmului pe sistemul cu FPGA.

Fig. 62. Schema bloc de reglare implementată

Tabelul cu performanțele de calcul include timpul de calcul și variația timpului de
execuție a aplicației (jitter) pentru șase dispozitive diferite, unele industriale, altele de
laborator, iar rezultatele au fost interpretate. Lucrarea demonstrează fezabilitatea
metodologiei de implementare a unui regulator prin programare grafică, portabilitatea pe
multe dispozitive industriale, scalabilitatea programului, oferind posibilitatea de a rula
diferiţi algoritmi pe dispozitive cu resurse limitate sau pe sisteme cu performanțe ridicate.
Rezultatele prezentate în figura 63 arată că soluția implementării pe un FPGA oferă
un compromis bun între viteza de calcul, utilizarea resurselor hardware, consumul de
energie și performanțele de timp real. Testarea a fost extinsă la mai multe platforme fiind o
continuare a lucrării (Folea et al, INDIN, 2015)102, descrisă în acest capitol.
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Fig. 63. Comparaţie între platformele testate

Lucrarea (Folea et al, TCST, 2016)96 publicată în revista IEEE Transactions on
Control Systems Technology prezintă un sistem de levitație electromagnetică pentru
experimente de laborator și un ghid de proiectare pentru un regulator de ordin fracționar
pentru stabilizarea sistemului. Au fost propuse numeroase soluții de control pentru
sistemele de levitație electromagnetică în (Yanhong et al, 2013)97 și (Noshadi et al,
2014)98.
Noutatea lucrării constă în analiza sistemului în buclă închisă cu ajutorul
regulatorului de ordin fracționar propus, precum și cu regulatoare tradiționale de ordin
întreg. Este prezentat un algoritmul de acordare a regulatorului de ordin fracționar pentru
un set de procese instabile de ordinul doi. Poziția verticală a magnetului permanent care
levitează se măsoară cu un senzor Hall liniar.
Pentru această lucrare s-a implementat schema de control din figura 64.

Fig. 64. Schema bloc de control implementată
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Au fost comparate rezultatele obținute prin simulare pentru bucla închisă, cu
regulatorul de ordin fracționar proiectat și rezultatele experimentale obținute. Rezultatele
experimentale arată că regulatorul proiectat se comportă robust la diferite sarcini, figura
65. Rezultatele obținute prin simulare, aproape de punctul de liniarizare, arată că un
regulator de tip PID de ordin întreg are un timp de răspuns similar cu regulatorul de ordin
fracționar, dar suprareglajul este mai mare.

Fig. 65. Răspunsul procesului în diferite puncte de funcționare

În ceea ce privește robustețea, regulatorului de tip PID de ordin întreg, acesta are
performanțe mai slabe când se îndepărtează de punctul de liniarizare și devine oscilant.
A fost proiectat și construit un stand experimental de laborator pentru un sistem de
levitație electromagnetică care include un sistem industrial de timp real CompactRIOTM,
figura 66.

Fig. 66. Stand experimental pentru levitație electromagnetică

În revista Nonlinear Dynamics este prezentată o implementare a unui regulator de
ordin fracționar folosind programarea grafică în LabVIEWTM pe echipamente industriale,
pentru o aplicație de levitație electromagnetică (Muresan C. et al, NoDy, 2014)99. Se
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propune o metodologie pentru proiectarea și acordarea unor regulatoare de ordin fracționar
pentru o clasă de procese instabile.
Regulatoarele de ordin fracționar au fost studiate pentru controlul proceselor
descrise prin modele de ordin întreg sau modele de ordin fracționar (Luo et al, 2010)100 și
pentru a modela mai precis fenomene precum vîscoelasticitatea și difuzia (Zhu and
Knospe, 2010)101.
Poziția verticală a magnetului permanent care levitează se măsoară cu un senzor
Hall liniar, iar regulatorul controlează curentul de comandă prin bobină. Un model al
sistemului de levitație electromagnetică a fost calculat prin combinarea a două subsisteme:
electromagnetic și mecanic. Pentru a determina valorile pentru parametrii, s-au efectuat
mai multe experimente.
Autorii propun un regulator de ordin fracționar în care 0 <α <1, pentru a combina
avantajul de stabilizare al unui regulator de tip PD și de anulare a erorii în regim staționar
al unui regulator de tip PI.
Algoritmul a fost implementat în LabVIEWTM folosind modulele software FPGA și
Real-Time, figura 67, iar datele reale au fost comparate pentru validarea implementării cu
cele obținute în MATLAB® prin simulare.

Fig. 67. Aplicatia dezvoltată în LabVIEWTM

A fost dezvoltată o metodă de proiectare și acordare a regulatoarelor de ordin
fracționar pentru o clasă de procese instabile de ordinul doi. A fost proiectat un stand
experimental de laborator pentru levitație electromagnetică, figura 68, care include un
echipament industrial CompactRIOTM produs de firma National Instruments și mai multe
module de intrări și ieșiri, analogice și digitale.
100
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Fig. 68. Stand experimental de laborator pentru studiul levitației electromagnetice

In revista ISI Mechatronics lucrarea (Muresan, C. et al, Mech, 2013)102 prezintă
dezvoltarea și implementarea pe un FPGA (Field Programmable Gate Array), a unui
regulator de ordin fracționar pentru un motor de curent continuu.
În lucrările (Yang and Chou, 2012)103 și (Villagra et al, 2012)104, regulatoarele de
ordin fracționar de tip PID (Proportional Integral Derivative) sunt testate pentru controlul
motoarelor de curent continuu, în condiții de simulare.
Lucrarea prezintă regulile de acordare pentru regulatorul de tip PI de ordin
fracționar. Noutatea acestei lucrări este legată de implementarea unui algoritm de control
de ordin fracționar pe un echipament industrial CompactRIOTM produs de National
Instruments şi care include un șasiu cu FPGA, programarea fiind realizată cu LabVIEWTM
FPGA. Ieșirea modelului obținut în MATLAB® pentru procesul identificat a fost
comparată cu datele experimentale.
Lucrarea prezintă o comparație a algoritmului de control de ordin fracționar,
folosind date reprezentate în virgulă fixă pe 32 biți pentru implementare pe FPGA și date
în virgulă mobilă pe 64 biți pentru implementare pe sistemul de timp real (RT Real Time),
ambele fiind componente ale echipamentului CompactRIOTM. Algoritmul de control de
ordin fracționar a fost implementat pe mai multe echipamente industriale, iar
performanțele de calcul au fost prezentate comparativ pentru a avea o referință în alegerea
unui tip de echipament pentru un anumit proces, în funcție de perioada de calcul necesară.
S-au prezentat resursele ocupate și timpul de execuție în cazul aplicaţiei care rulează pe
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FPGA, iar această aplicaţie poate fi mai rapidă decât o aplicaţie care rulează pe un
calculator performant sau pe echipamentul de timp real.
Regulatorul de ordin fracționar a fost testat pe trei modele de motoare de curent
continuu din aceeași clasă de putere și s-au obținut performanțe similare, figura 69.

Fig. 69. Rezultatele experimentale pentru 3 tipuri diferite de motoare

In lucrare s-au prezentat regulile pentru dezvoltarea și acordarea unui regulator de
ordin fracționar de tip PI, care a fost implementat pe un sistem cu FPGA, pentru evaluarea
și compararea performanțelor sale cu alte implementări. Detaliile despre implementarea
hardware și semnalele vizualizate sunt prezentate în lucrare, iar în figura 70 este prezentat
standul experimental.

Fig. 70. Stand experimental pentru testarea regulatoarelor și motoarelor de curent continuu

Dezvoltarea unei regulator EPSAC (Extended Prediction Self-Adaptive Controller)
pentru controlul proceselor rapide folosind mediul grafic de programare LabVIEWTM pe
dispozitive industriale a fost prezentat în lucrarea (Folea et al, INDIN, 2015)105, fiind apoi
publicată o variantă extinsă în revista Transaction on Industrial Informatics.
105
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Datorită portabilității aplicațiilor dezvoltate în mediul de programare LabVIEWTM,
orice aplicație dezvoltată poate rula pe diferite sisteme suportate de mediul de dezvoltare,
fără a fi necesare modificări majore în structura programului. Alegerea sistemelor
reconfigurabile cu FPGA (Field-Programmable Gate Array) oferă o serie de avantaje: sunt
fiabile în medii industriale, oferă un nivel ridicat de performanță, cost redus, dimensiuni
mici şi consum redus de energie.
Lucrarea prezintă algoritmul EPSAC și aplicația pentru validarea și testarea
implementării, un motor de curent continuu, cu justificarea că acesta a fost selectat pentru
că acceptă o gamă suficient de extinsă pentru comandă fără a se deteriora.
Este descrisă arhitectura hardware și software, modul în care s-a făcut testarea și
validarea implementării, un pas important în dezvoltarea regulatorului fiind trecerea din
programul implementat în Matlab® în cel realizat în LabVIEWTM şi apoi compararea
rezultatelor obţinute prin simulare cu cele experimentale.
Rezultatele includ viteza de calcul, consumul de energie și performanțele de timp
real, inclusiv variația timpului de execuție a aplicației (jitter) pentru trei dispozitive
industriale diferite. Au fost testate trei platforme hardware, iar rezultatele sunt prezentate
în figura 71.

Fig. 71. Comparaţie între platformele testate

Lucrarea (Folea et al, IDT, 2015)106 prezintă o platformă integrată, dezvoltată
pentru testarea modulelor hardware specializate, în producția de sisteme înglobate
modulare. Sistemele modulare au următoarele avantajele: flexibilitate, cost redus de
producție și întreținere, dar pentru aceste sisteme, este necesar un proces mai complex de
testare, pentru a reduce defectele în procesul de producție și pentru a crește rata de module
care sunt certificate. Un număr mare de configurații și tipuri de module trebuie să fie
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testate folosind același sistem de testare proiectat (electronic test fixture) și prezentat în
această lucrare.
Un astfel de sistem poate asigura cerințele de testare pentru diferite sisteme
înglobate cum sunt cele dezvoltate de producători (SteP A&T, 2012)107 sau de centrul de
cercetare (Boston Eng, 2008)108.
Este prezentată arhitectura hardware a dispozitivului electronic de testare, cu
evidențierea principalelor componente ale sistemului și caracteristicile lor. Arhitectura
software a aplicației care rulează pe calculator este detaliată și sunt explicate mai multe
scenarii de testare pentru un exemplu, modulul de alimentare a unui sistem modular. A fost
dezvoltată o aplicaţie de testare, iar interfaţa este prezentată în figura 72.

Fig. 72. Aplicaţia de testare, interfaţa cu utilizatorul

A fost dezvoltat un dispozitiv de testare electronică care poate fi folosit pentru o
gamă largă de module. Datorită numărului mare de module posibile într-un sistem
modular, sistemul de testare trebuie să aibă un grad ridicat de reconfigurare. Acest lucru a
fost posibil prin alegerea combinației dintre software-ul de programare LabVIEWTM,
calculatorul industrial PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) și tehnologia FPGA
(Field-Programmable Gate Array).
107
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Modularitatea este benefică pentru producători, pentru că le permite reutilizarea
modulelor în mai multe produse și oferă avantajele unei flexibilități ridicate și costuri
reduse de producție, întreținere sau reparație (Bauer et al, 2012)109. În plus permite o
personalizare a produselor cât mai aproape de cerințele clienților.
Lucrarea prezintă multe detalii legate de scenariile de testare și modul în care acest
sistem poate fi folosit. Sistemul de testare dezvoltat poate fi folosit pentru scopuri
educaționale și de cercetare.
În figura 73 sunt prezentate componentele incluse în configurația de testare:
calculator PXI cu patru module de intrări sau ieșiri, analogice și digitale și modul de
extensie cu FPGA care oferă 160 de linii DIO (Digital Input/Output).

PXI cu module

Cabluri de legătură

Modul testat
Sistemul de testare

Fig. 73. Sistemul de testare și componentele

Sistemul este potrivit pentru demonstrarea unor concepte și găsirea celor mai bune
soluții pentru sistemele de testare, a metodelor de testare, sistemelor reconfigurabile,
proiectarea de circuite imprimate, testarea de circuite electronice, sisteme înglobate și
programare grafică.
Două tipuri de algoritmi de control pentru sisteme instabile: un tip de regulator de
ordin fracționar (FO) și unul IMC (Internal Model Control) au fost propuse în lucrarea
(Folea et al, ICSTCC, 2014)110.
109
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Dacă este necesară o poziționare cu mare precizie, problema de control pentru acest
tip de sisteme trebuie să fie luată în considerare cu atenție; procesele de levitație
electromagnetică au un caracter neliniar și instabil (Morales et al, 2011)111 și (Xu and
Zhou, 2011)112.
Studiul de caz considerat este pe un stand de laborator pentru levitație electromagnetică, unde un magnet de tip disc poate „pluti” suspendat într-un câmp
electromagnetic controlat de tensiune. Modelul sistemului de levitație cu magnet de tip
disc a fost obținut utilizând ecuațiile electromagnetice și mecanice, pentru care a rezultat
un sistem neliniar și instabil în buclă deschisă.
Pentru a valida algoritmul de control fracționar, regulatorul proiectat a fost
implementat pe un echipament industrial de tip CompactRIOTM produs de National
Instruments și care include un sistem de timp real și un circuit FPGA, programabile cu
modulele software LabVIEWTM Real-Time și FPGA. Rezultatele experimentale obținute
pentru bucla închisă au fost similare în performanță cu cele obținute prin simulare în
MATLAB®.

Fig. 74. Rezultatele obţinute, comparaţie FO (ordin fracţionar) şi IMC

Regulatorul de ordin fracționar și algoritmul de control IMC au fost testate
experimental luând în considerare diferiți parametrii (câștigul în buclă deschisă și ordinul
fracționar), pentru diferite puncte de funcționare ale sistemului de levitație
electromagnetică. Rezultatele au arătat că în legătură de performanța în buclă închisă,
datele experimentale și cele simulate sunt apropiate, cu o creștere ușoară de 0,05 secunde
în timpul de răspuns experimental; regulatorul de ordin fracționar asigură creșterea
robusteței în buclă închisă, chiar dacă există incertitudini de modelare. Regulatorul de
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ordin fracționar, demonstrează îmbunătățirea robusteții în buclă închisă și asigură un
suprareglaj și un timp de răspuns mai mic în comparație cu algoritmul IMC, figura 74.
Un înregistrator pentru temperatură și umiditate a fost prezentat în lucrarea (Folea
et al, AQTR, 2014)113, dezvoltat ca și un sistem înglobat bazat pe un microcontroler PSoC
(Programmable System-on-Chip), cu un consum redus de energie, dimensiuni mici și
posibilitatea de reconfigurare ușoară a firmware-ului prin mediul software (A. Doboli et al,
2009)114.
Aparatul permite utilizarea unui număr mare de senzori în diferite combinații și
înregistrarea valorilor într-o memorie EEPROM (Electrically Erasable Programmable
Read-Only Memory), iar aceste valori pot fi tipărite la cererea utilizatorului pe o
imprimantă termică inclusă în sistem. Sunt afișate continuu pe ecranul LCD (Liquid
Crystal Display) atașat: ceasul de timp real, valorile curente măsurate, alarmele active și
numărul de înregistrări din memorie.
In lucrare este prezentată schema electronică cu diferite detalii, cu sublinierea
caracteristicilor importante pentru dispozitivul dezvoltat, figura 75. Sursa de alimentare a
fost proiectată pentru a funcționa cu o gamă largă de tensiuni de intrare, cu protecție la
supratensiune și suprasarcină. Este oferită o opțiune alternativă de alimentare din baterie,
cu protecție electronică la montare inversă, pentru alimentarea ceasului de timp real în
perioadele de timp când sursa principală de tensiune este oprită.

Fig. 75. Diagrama bloc a dispozitivului dezvoltat

Toate liniile digitale conectate în exterior la senzori sunt protejate, deoarece
cablurile de legătură pot avea lungimi considerabile, iar intrarea trebuie să fie limitată la
valoarea maximă de alimentare a microcontrolerului.
113
S. Folea, G. Mois, M. Hulea, L. Miclea, V. Biscu, “Data Logger for Humidity and Temperature
Measurement Based on a Programmable SoC”, 2014 IEEE International Conference on Automation, Quality
and Testing, Robotics, AQTR 2014 (THETA 19), May 22-24, 2014, Cluj-Napoca, Romania.
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Inregistratorul de date de la senzori este capabil de citirea valorilor de la două tipuri
de senzori: termometrul digital (DS18B20) și senzorul de temperatură și umiditate cu
ieșire digitală (DHT22). Dispozitivul folosit pentru tipărirea înregistrărilor este o
imprimantă termică de dimensiuni mici, cu interfață serială standard TTL (Transistor–
Transistor Logic), concepută pentru funcționare de la tensiune de +5 Vdc. Curentul
consumat poate ajunge până la 2A ceea ce face imprimanta greu de integrat într-un
dispozitiv portabil.
Procesul de dezvoltare a unui înregistrator bazat pe un circuit PSoC și interfață
pentru senzori, a fost prezentat cu suficiente detalii pentru a le permite cititorilor să
construiască un dispozitiv similar. Figura 76 prezintă o vedere de sus cu înregistratorul în
timp ce imprimă rezultatele folosind imprimanta termică integrată în cutie.

Fig. 76. Vedere de sus a înregistratorului, în timp ce tipărește

În lucrarea (Folea et al, REV, 2012)115 a fost prezentat un sistem de evaluare a
capacității bateriilor și de estimare a duratei de funcționare, cu ajutorul unui echipament
industrial de tip CompactRIOTM (PAC Programmable Automation Controller) și a unui
calculator de tip TPC (Touch Panel Computer), ambele fiind echipamente industriale
programabile cu LabVIEWTM.
Aplicația software creată poate fi utilizată pentru diferite scenarii și simulează
consumul de energie al unui dispozitiv Wi-Fi alimentat de la o baterie. Contribuția
principală în această lucrare este dezvoltarea unui program grafic pe un sistem înglobat
industrial, pentru estimarea duratei de funcționare a unui dispozitiv electronic portabil,
pentru simularea prin intermediul aplicației software a unei încărcări controlabile pentru
bateria care se testează.
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Sistemul permite estimarea timpului maxim de funcționare al unui echipament
electronic alimentat din baterii, în condiții diferite de exploatare și la diferite temperaturi
ale mediului (Lynch et al, 1993)116. Un dispozitiv Wi-Fi în timpul funcționării are anumite
cerințe de consum în funcție de stările în care se află: boot, transmisie, măsurare, recepție
sau consum redus (sleep), așa cum se poate observa și în figura 77 pe osciloscop.

Fig. 77. Profilul de curent al unui dispozitiv cu Wi-Fi

Bateriile sunt de mai multe tipuri și pot fi clasificate în funcție de: dimensiune,
material, curent de descărcare, temperatura de funcționare etc.
Schema electronică dezvoltată pentru testare include un circuit special pentru
măsurarea curentului și tensiunii pe baterie și o sarcină controlată de tensiune.
Au fost dezvoltate patru aplicații în LabVIEWTM cu diferite module software care
rulează pe: sistemul de timp real, pe FPGA (Field Programmable Gate Array), pe TPC și
pe calculator.

a)

b)
Fig. 78. Curbele de descărcare ale bateriilor testate în diferite scenarii

Capacitatea măsurată pentru diferite tipuri de baterii a fost prezentată grafic în
figura 78.a. Rezultatele testelor arată că majoritatea bateriilor alcaline care au fost testate
116

W. Lynch, M. Casacca, and Z. Salameh, “Linear current mode controller for battery test applications,”
IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 8, no. 1, pp. 20 – 25, 1993.
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au capacități între 1100 - 1400 mAh atunci când sunt descărcate la un curent constant de
500 mA, iar capacitatea bateriilor cu litiu este de două sau de trei ori mai mare. Conectarea
unui condensator de capacitate mare și un curent de fugă cât mai mic, în paralel cu bateria,
poate îmbunătăți performanța bateriei și evita scăderea capacității care apare datorită
pulsurilor mari de curent (figura 78.b). Un curent mare de descărcare atunci când tensiunea
bateriei este scăzută poate duce la creșterea temperaturii la valori mari.
Temperatura a fost monitorizată continuu cu senzorul de temperatură LM35. Pentru
o măsurare precisă a curentului a fost dezvoltată o schemă care conține un circuit de tip
„șunt de curent”.
A fost realizat un stand pentru testarea capacității bateriilor pe care se pot efectua
simultan patru teste diferite cu orice tip de profil de descărcare, figura 79. Acest sistem de
testare are avantajul unui consum propriu scăzut datorită echipamentelor utilizate. Acest
lucru permite sistemului să fie alimentat de la o baterie ca și o sursă auxiliară de tensiune,
acest aspect fiind important pentru că testele pot dura zeci de ore sau câteva zile, iar
acestea nu trebuie să fie întrerupte de căderile de tensiune accidentale. Datele măsurate pot
fi vizualizate și de la distanță prin Internet.

Fig. 79. Standul de testare pentru baterii

A fost dezvoltată o soluție pentru măsurarea calității energiei în rețeaua de
distribuție, având în componență doi senzori Hall conectați la un kit Spartan-3E, iar
rezultatele au fost prezentate în lucrarea (Folea et al, OPTIM, 2012)117. Pentru conectarea
sistemului la un calculator personal și achiziția datelor, dar și pentru programarea
circuitului FPGA (Field Programmable Gate Array), a fost utilizat un modul Wi-Fi cu un
consum redus de energie, metoda fiind prezentată în lucrarea (Mois et al, EWDTS,
2011)69.
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Un astfel de sistem de monitorizare și analiză a calității energiei utilizând
LabVIEWTM a mai fost dezvoltat și prezentat în lucrarea (Penghui et al, 2010)118. Un
sistem cu performanțe mai bune a fost însă obținut utilizând echipamentul industrial
CompactRIOTM programabil cu LabVIEWTM Real-Time și FPGA. Sistemul poate efectua
calcule și poate reprezenta vectorii de putere (activă, reactivă și aparentă), așa cum se arată
în figura 80.b. Variația în timp a frecvenței poate fi de asemenea reprezentată grafic, iar
sistemul de timp real poate efectua calculul transformatei FFT (Fast Fourier Transform)
pentru caracterizarea distorsiunilor armonice, figura 80.c.

..
Fig. 80. Tensiunea și curentul pentru o sarcină inductivă, b) Vectorii puterii și c) FFT

A fost dezvoltată o platformă în scop didactic și de cercetare, pentru aplicarea
cunoștințelor fundamentale în electronică de putere, achiziții de date, sisteme înglobate şi
reconfigurabile, programare grafică, figura 81.

Fig. 81. Platforma dezvoltată în scop didactic

Sistemul are o capacitate mare de calcul și poate efectua toate operațiile necesare
pentru fiecare perioadă a semnalelor, să integreze consumul de energie pentru a
118
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implementa un wattmetru sau alte funcții pentru un sistem mai complex de măsurare a
calității energiei în rețeaua de distribuție. Rata de achiziție poate fi setată de la 100 de
puncte pe perioadă, ceea ce înseamnă o rată de 5 kSps (kilo-Samples per second) pe canal
şi până la rata maximă care poate fi setată la 100 kSps, iar achiziția tensiunii și curentului
se realizează în paralel, pe două canale independente, cu două convertoare.
O platformă hardware generală pentru achiziția datelor de la diferiți senzori, de:
temperatură și umiditate, intensitatea luminii, accelerație pe 2 axe, sunet, magnetic, șoc,
comutatoare logice, LED-uri sau sonerie, a fost prezentată în lucrarea (Folea et al, AQTR,
2, 2012)119.
Sistemele de achiziție a datelor sunt întâlnite peste tot în zilele noastre și sunt
folosite pentru culegerea de semnale, pentru a caracteriza condițiile fizice din lumea reală
(Abdallah and Elkeelany, 2009)120.
Fiecare senzor de pe extensiile prezentate în lucrare, a fost descris cu sublinierea
caracteristicilor principale: domeniul de intrare, precizia și un grafic cu semnalul măsurat.
Sistemul de achiziție USB-6009 a fost ales pentru dezvoltarea aplicațiilor, deoarece oferă
un raport performanță-preț bun și poate fi utilizat ușor din mediul de programare grafică
LabVIEWTM. In figura 82 este prezentată placa de achiziție USB-6009 cu extensiile de
senzori dezvoltate şi conectate la sistem.

USB-6009

Fig. 82. Placa de achiziție USB-6009 cu extensiile de senzori

Au fost prezentate pe scurt mai multe aplicații: transformata FFT (Fast Fourier
Transform) aplicată semnalului achiziționat de la senzorul de accelerație pe 2 axe, o
aplicație pentru a simula pornirea și oprirea prin sunet a luminilor dintr-o cameră, o alarmă
119
S. Folea, M. Neagu, G. Mois, L. Miclea, „Multi-purpose sensor platform development”, 2012 IEEE
International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2012 (THETA 18), May 2427 2012 Cluj-Napoca, Romania.
120
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care pornește atunci când amplitudinea sau frecvența șocurilor are o anumită valoare și un
filtru trece jos implementat pentru semnalul de la senzorul de temperatură.
Aplicația creată poate rula pe un calculator personal sau cu mici schimbări poate
rula pe un calculator industrial de tip TPC (Touch Panel Computer) și poate trimite datele
de la senzori la distanță prin Internet (Xu Xiaoli et al, 2011)121. TPC este de fapt un
calculator care rulează aplicații dedicate, având în componență un procesor x86 care
rulează la frecvenţa de 500 MHz, având 256 MB de memorie RAM, sistemul de operare
Windows CE sau Windows XP Embedded şi un ecran tactil.
Datele pot fi trimise serverului Pachube, dedicat pentru senzorii conectați la
Internet, pentru a fi afișate grafic într-o aplicație web. Această opțiune presupune gruparea
datelor în format EEML (Extended Environments Markup Language), script care poate fi
citit de serverul Pachube. Arhitectura sistemului dezvoltat este prezentată în figura 83.

Fig. 83. Arhitectura sistemului dezvoltat

A fost dezvoltată o platformă care poate fi utilizată în diverse aplicații de achiziții
de date de la senzori și de programare grafică. Pot fi învățate ușor principiile care stau la
baza achiziției datelor analogice și digitale, dar și cele de programare grafică din
LabVIEWTM.
O metodă nouă de acordare pentru un regulator de ordin fracționar, în care
proiectarea regulatorului are ca și scop eliminarea vibrațiilor la frecvența de rezonanță este
propusă în lucrarea (Muresan et al, ICMSC, 2014)122.
Diferite tipuri de senzori și elemente de acționare, de exemplu piezoelectrice (PZT
Lead Zirconate Titantate) sunt folosite ca și materiale pentru eliminarea vibrațiilor în
121
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industria aerospațială și industria mecanică (Cheng et al, 2008)123. Proiectarea unui
regulator de ordin fracționar de tip PDμ cu parametrii acordați în scopul de a elimina
vibrațiile la frecvențe de rezonanță a fost prezentată în (Monje et al, 2010)124.
Studiul de caz ales este pentru o grindă cu senzori (smart beam), iar pentru a testa
regulatorul în buclă închisă, au fost luate în considerare răspunsurile libere și forțate la
vibrații. În scopul de a elimina vibrațiile la frecvența de rezonanță a fost impusă o valoare
maximă pentru amplitudine. Au fost reprezentate răspunsurile: fără vibrații la deplasarea
unei grinde și cu vibrații forțate când grinda este mișcată cu frecvența de rezonanță.
Rezultatele arată că regulatorul proiectat se comportă robust pentru diferite
încărcări de sarcină, figura 84. Metodele de atenuare ale vibrațiilor au o arie largă de
aplicare. Principalul obiectiv al acestei lucrări a fost de a oferi o metodă directă pentru
acordarea regulatorului de ordin fracționar pentru eliminarea vibrațiilor la frecvențe de
rezonanță. Acest lucru este exprimat matematic prin impunerea unor amplitudini mai mici
la frecvențele de rezonanță în bucla compensată în comparație cu bucla necompensată.

Fig. 84. Răspunsurile la vibrații forțate ale grindei, pentru diferiţi parametrii

Mai multe implementări alternative pentru algoritmul de control de ordin fracționar
de tip PI (Proportional-Integral) pe două tipuri de FPGA-uri (Field Programmable Gate
Array) au fost prezentate în lucrarea (Muresan et al, ReConFig, 2013)125.
Rezultatele experimentale, pentru controlul turației unui motorul de curent continuu
arată că diferite moduri de reprezentare a datelor pot fi utilizate în mod eficient pentru
aplicațiile de control.
123
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Se consideră că un control de ordin fracționar de tip PID (Proportional-IntegralDerivative) poate îmbunătăți performanța unui sistem în buclă închisă, în comparație cu un
regulator tradițional de tip PID, așa cum se arată în lucrarea (Monje et al, 2010)124. Acest
lucru se datorează în principal capacității de a satisface două cerințe de performanță
suplimentare, prin acordarea corespunzătoare a ordinului regulatorului fracționar: λ și μ
(C.I. Pop et al, 2012)126.
Lucrarea prezintă implementarea unui regulator de ordin fracționar pe un FPGA și
evaluarea performanțelor datorită limitărilor legate de modul de reprezentare a datelor.
Progrese recente în tehnologie, precum și simplificarea programării FPGA-urilor inclusiv
din mediul grafic de programare LabVIEWTM FPGA au condus la o tendință în creștere de
utilizare a unor dispozitive de acest fel în aplicațiile de control şi în mediul industrial.
Schema de reglare utilizată este prezentată în figura 85.

Fig. 85. Schema de reglare, regulator fracţionar

Calculele efectuate în virgulă mobilă sunt mai precise, dar nu sunt suportate de
dispozitivele FPGA, iar operațiile în virgulă fixă care sunt posibile au avantajul unor viteze
mai mari de calcul, dar dezavantajul unor precizii mai scăzute. Rezultatele comparative
obținute la implementarea algoritmului de control de ordin fracționar pe două FPGA-uri
diferite, folosind date reprezentate pe întregi și în virgulă fixă sunt prezentate și comparate
cu cele pentru implementarea în virgula mobilă care rulează pe sistemul de timp real.
Capitolul al doilea din lucrare descrie proiectarea unui regulator de ordin fracționar
de tip PI pentru un motor de curent continuu. Al treilea capitol prezintă implementarea în
LabVIEWTM a aplicației, pe un echipament industrial CompactRIOTM care include un
FPGA de tip Virtex II. Implementarea algoritmului de control cu subprograme
nereentrante (non-reentrant subVIs) asigură în unele cazuri o scădere a numărului de
multiplicatori necesari, fără a crește semnificativ resursele utilizate.
Rezultatele experimentale arată că suprareglajul, eroarea staționară la poziție și
timpul de răspuns sunt asemănătoare atunci când se utilizează date reprezentate pe întregi
126
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(32 biți), scalate cu diferiți factori între (103...107) și date în virgulă fixă (32 biți) sau
mobilă (64 biți). Aceste rezultate justifică utilizarea aplicațiilor cu date reprezentate pe
întregi ca o alternativă la reprezentarea în virgulă mobilă sau fixă. Rezultate slabe au fost
obținute în cazul reprezentării pe întregi pe 16 biți și 32 biți, atunci când datele sunt scalate
doar cu 100, iar concluzia este că această reprezentare a datelor nu este potrivită pentru
implementarea unui algoritm de control de ordin fracționar. Rezultatele obținute pentru
diferite moduri de reprezentare a datelor sunt prezentate în figura 86.

Fig. 86. Diferite reprezentări ale datelor: a) Turația motorului de curent continuu; b) Comanda (%)

O comparație între două strategii de control avansat pentru un motor de curent
continuu, ambele cu implementare pe un sistem cu FPGA (Field Programmable Gate
Array), au fost prezentate în lucrarea (Muresan et al, RIVF, 2013)127. Rezultatele
experimentale arată că ambele soluții, regulator de ordin fracționar de tip PI (ProportionalIntegral) și EPSAC (Extended Prediction Self-Adaptive Controller) sunt viabile, robuste și
au nevoie de resurse puține de calcul.
Motoarele de curent continuu sunt printre cele mai utilizate componente în
domeniul industrial, fiind incluse de la aplicațiile simple la cele complexe (Yang and
Chou, 2012)103. În capitolul al doilea este prezentată pe scurt metodologia pentru acești
algoritmi avansați de control și sunt subliniate principale etape necesare pentru
implementare. Ambele metode presupun calcule vectoriale și pentru procese rapide
necesită o rată ridicată de eșantionare.
Strategia EPSAC folosește un model de proces on-line pentru calculul predictiv al
ieșirii procesului pentru a optimiza controlul, prin minimizarea uneia sau mai multor
funcții de cost, având impuse constrângeri asupra variabilelor de proces.
Pentru regulatorul de ordin fracționar de tip PI comparat cu un regulator clasic,
principala diferență constă în ordinul de integrare, care poate fi teoretic orice număr real
127
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pozitiv. Procedura de acordare a regulatorului de ordin fracționar constă în specificarea
unui set de criterii de performanță, care sunt apoi traduse într-un set de ecuații neliniare
conținând ca și variabile necunoscute parametrii regulatorului de ordin fracționar de tip PI.
Algoritmii au fost implementați folosind programarea grafică în LabVIEWTM și un
echipament industrial CompactRIOTM cu un sistem de timp real și un FPGA inclus în
sistem. Au fost proiectate: o interfață personalizată, un driver de putere pentru comanda
motorului și un circuit de condiționare a semnalului pentru a interfața motorul de curent
continuu și sistemul de control.
Rezultatele experimentale obținute în buclă închisă cu algoritmii de control
prezentați oferă următoarele performanțe: cu regulatorul de ordin fracționar de tip PI
suprareglajul este de 3%, iar timpul de răspuns este de 0,1 secunde, în timp ce pentru
regulatorul EPSAC suprareglajul este zero, iar timpul de răspuns este de 0,22 secunde,
figura 87. La turații mai mari, ambele regulatoare se comportă robust, având același
suprareglaj și timp de răspuns.
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Fig. 87. Comparaţie între EPSAC şi FO (ordin fracţionar)

O comparație în ceea ce privește performanțele de calcul folosind acești algoritmi
de control arată că timpul de calcul este mult mai mic pentru FPGA decât pentru un
calculator personal. În testele efectuate, datele sunt reprezentate în virgulă mobilă pe 64
biți. In cazul implementării pe FPGA se utilizează reprezentarea datelor în virgulă fixă pe
32 biți, cu partea întreagă pe 14 biți. Un alt avantaj al implementării pe FPGA este
paralelismul natural oferit, care permite mai multe bucle de control care rulează real în
paralel. Aplicația implementată pe FPGA are o variație a timpului de execuție (jitter) mult
, în timp ce aplicația care rulează pe calculatorul personal, are o variație a
timpului de execuție care depinde de procesele care se execută în paralel cu aplicația la un
anumit moment de timp și este semnificativ mai mare.

82

Performanțele de timp real ale unei implementări, pentru un algoritm de control
avansat predictiv (GPC Generalized Predictive Control) au fost evaluate și prezentate în
lucrarea (Crisan et al, ACAM, 2011)128.
Au fost alese două echipamente industriale fabricate de National Instruments și
care sunt programabile din mediul grafic LabVIEWTM, pentru a determina timpul de calcul
al aplicației care implementează algoritmul GPC: NI CompactRIOTM Real-Time Controller
și NI PXI Embedded Controller, figura 88.
A fost măsurat timpul de execuţie și apoi calculați mai mulți parametrii statistici
pentru caracterizarea performanțelor de timp real ale implementării algoritmului GPC pe
echipamentele industriale (Bell et al, 2004)129. Aceste teste comparative și măsuratori de
performanţă pe echipamente industriale au fost posibile datorită portabilității aplicațiilor
software dezvoltate în LabVIEWTM, caracteristică importantă care permite rularea unui
program cu modificări minore pe platforme complet diferite.

Fig. 88. Cele două configuraţii folosite pentru testare

Au fost prezentate caracteristicile hardware, programele realizate (diagramele bloc
ale programelor grafice) și explicate rezultatele obținute. Au fost incluse graficele cu
rezultate pentru fiecare test. Testele nu au fost create pentru clasificarea echipamentelor
industriale în funcție de performanțe, aceste teste măsoară doar performanțele de timp real
ale aplicației dezvoltate de autori pentru implementarea algoritmului GPC.
Figura 89 arată următorii parametrii: timpul mediu de execuție, variația maximă a
timpului de execuție (jitter) și deviația standard, pentru 100, 1k, 10k și 100k de execuții ale
aplicației.
128

R. Crişan, S. Folea, I. Naşcu, “Generalized Predictive Control Algorithm Implementation and LabVIEW
Real Time Benchmarks,” Automation Computers Applied Mathematics, ACAM Scientific Journal, Volume
18 (2009), Number 3, ISSN 1221-437X, pg. 315.
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I. Bell, J. Falcon, J. Limroth, K. Robinson, “Integration of hardware into the LabVIEW environment for
rapid prototyping and the development of control design applications”, IEEE UKACC Control 2004 Mini
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83

Fig. 89. Timpul mediu de execuție, variația maximă a timpului de execuție (jitter) și deviația standard

In lucrarea (Aștilean et al, AQTR, 2010)130 a fost propus un sistem pentru
îmbunătățirea asistenței medicale la domiciliu a pacienților care au fost diagnosticați
anterior de medici, cu posibilitatea de a detecta, monitoriza și interpreta simptomele și
semnele unor complicații, pe baza unei sesiuni prin Internet și a tehnologiilor mobile.
Sistemul are o structură flexibilă, modulară și poate fi ușor de utilizat și modificat.
Mai multe proiecte de cercetare și lucrări publicate prezintă rezultate cu privire la
monitorizarea continuă de la distanță a semnelor vitale (Greenspan et al, 2006)131 sau
descriu modul în care poate fi evaluată de la distanță starea pacienților (Hussain and Abidi,
2009)132.
În scopul de a integra diferite moduri de descriere ale simptomelor într-un sistem
de decizie, a fost propusă o structură hibridă bazată pe rețele Petri fuzzy. A fost descrisă pe
scurt arhitectura sistemului general, iar componentele sunt prezentate în lucrare: un sistem
de achiziție de date, sistemul de comunicație prin Bluetooth® și un PDA (Personal Digital
Assistant) care rulează o aplicație client-server implementată în LabVIEWTM.
Sistemul de achiziție utilizează un card de tip Compact Flash numit DATAQ-CF2,
iar aplicația software se bazează pe anumite funcții speciale oferite de mediul de
programare grafică LabVIEWTM; datele preluate de la senzori sunt afişate local pe PDA,
figura 90. Semnalele achiziționate de la senzori sunt de: temperatură, umiditate și ritm
cardiac. Lista pacienții poate fi afișată pe un calculator personal, cu simptomele și
diagnosticul prezumtiv. Rezultatele obținute indică faptul că este viabilă implementarea
acestui sistem și poate duce la îmbunătățirea monitorizării pacienților.
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Fig. 90. Datele de la senzori afişate pe PDA-ul care include cardul de achiziţie DATAQ-CF2

Un sistem distribuit de identificare și verificare, care integrează terminale de
amprentare mobile, care comunică cu unități de prelucrare a datelor și care integrează
tehnologia GPRS (General Packet Radio Service) pentru comunicație și GPS (Global
Positioning System) pentru localizarea într-o anumită zonă, a fost propus în lucrarea
(Hulea et al, AQTR, 2008)133. Rezultatele prezentate au fost obținute în urma unui
contract de cercetare (Letia et al, 2007)134, iar metoda propusă a fost brevetată (Aștilean et
al, 2010)135.
O soluție posibilă pentru a evita stocarea locală a amprentelor digitale pe
dispozitivul dezvoltat este stocarea în baza de date numai a anumitor aspecte ale
amprentei, făcând astfel imposibilă refacerea neautorizată a amprentei (Draper et al,
2007)136.
Arhitectura sistemului general include două niveluri principale. La nivelul superior
se află legătura dintre sistemele de amprentare și comunicația pe baza tehnologiei GPRS.
Când un sistem FS (Fingerprint Server) nu poate găsi o corespondență pentru o cerere de
recunoaștere a unei amprente în baza de date locală, se va transmite această cerere tuturor
unităților cunoscute din rețea. La acest nivel de validare și de identificare a amprentelor se
face schimbul de cereri de identificare.
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Nivelul inferior din arhitectura propusă este format din terminale mobile care sunt
responsabile pentru achiziția datelor cu ajutorul senzorilor de amprentă, localizarea prin
GPS și transmiterea datelor către FS. Fingerprint Server este responsabil pentru
următoarele operații: segmentarea, îmbunătățirea imaginii, extracția punctelor
caracteristice (minuții), clasificarea și potrivirea amprentelor. Prin diagramele UML
(Unified Modeling Language) sunt reprezentate principalele componente ale serverului și
ale terminalului mobil.
A fost proiectat un prototip hardware, în care dispozitivul de amprentare comunică
cu terminalul mobil prin Bluetooth®. Modulul de amprentare inclus este Bioflex IV și
oferă un procesor puternic și un senzor capacitiv de amprentare.

Fig. 91. Afişarea datelor, amprentă şi coordonate

Aplicația software oferă elemente de securitate: stabilirea unor canale sigure între
dispozitivele distribuite, controlul accesului și gestionarea cheilor de autorizare, afişarea
datelor, figura 91. A fost proiectat un prototip al unui sistem distribuit de recunoaștere a
amprentelor și localizare într-o arie stabilită, iar rezultatul obținut a fost brevetat.
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3.2. Contracte de cercetare
In contractul “Arobs GPS Tracker, Arobs Transilvania Software, Cluj-Napoca,
2012-2013”, a fost proiectat un dispozitiv complex cu următoarele specificații tehnice:
comunicație prin GSM (Global System for Mobile Communications), modulul hardware să
ofere o antenă integrată; localizarea autovehiculelor prin GPS (Global Positioning System),
pentru care dispozitivul să ofere opțiunea unei antene active cu amplasare externă;
interfață pentru programare prin USB (Universal Serial Bus); să permită comunicația
dintre acest sistem şi calculatorul de bord al autovehiculului prin CAN (Controller Area
Network) și interfață pentru senzori prin RS232; intrări și ieșiri analogice și digitale;
alimentare cu un domeniu larg de tensiuni de intrare și având protecții; sursă alternativă de
alimentare care să includă un acumulator și un încărcător.
Provocările acestui proiect au fost: integrarea dispozitivului la dimensiuni cât mai
mici, să ofere toate caracteristicile cerute, să fie fabricat și asamblat în România, iar costul
de fabricație să nu depăsească valoarea de 50 de Euro pe unitate, la un volum de 1000 de
unităţi produse.
O vedere de sus a sistemului Arobs GPS Tracker fără cutia de montare este
prezentată în figura 92. Rezultatele obținute au fost prezentate în cadrul lucrării (Bara et al,
2013)137 și în jurnalul electronic (Tatar, 2014)138.

Fig. 92. Vedere de sus a sistemului Arobs GPS Tracker

In contractul “Termograf pentru măsurarea temperaturii și umidității și
imprimare folosind o imprimantă termică, Synchro SRL, Craiova, România, 20122013”, a fost proiectat un dispozitiv pentru a avea următoarele specificațiile: înregistrator
137
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measurements over GPRS networks,” Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), 2013
IEEE International Conference on, pp.189,192, 5-7 Sept. 2013, doi: 10.1109/ICCP.2013.6646106
138
Florentina Tatar, “Arobs si UTCN creeaza un dispozitiv revolutionar pentru monitorizare in trafic”, Ziar
de Cluj, 30 Septembrie 2014.
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de temperatură și umiditate sub forma unui sistem integrat bazat pe un microcontroler
PSoC (Programmable System-on-Chip); un consum redus de energie și dimensiuni mici;
posibilitatea de reconfigurarea ușoară a firmware-ului prin instrumentele software de
programare oferite; opțiunea de stocare locală și afișare a datelor; listarea la cerere pe
suport special de hârtie folosind cea mai mică imprimantă termică existentă la producători.
Rezultatele obținute au fost prezentate în lucrarea (Folea et al, AQTR, 2014)113.
Produsul obținut este comercializat în România de către firma Synchro SRL.
In contactul “Invaţă automatica, 81/3.2/S/64051, 2010-2012”, a fost proiectată o
platformă hardware generală pentru achiziția datelor de la diferiți senzori, de: temperatură
și umiditate, intensitatea luminii, accelerație pe 2 axe, sunet, magnetic, șoc, comutatoare
logice, LED-uri sau sonerie.
Această platformă poate fi utilizată în diverse aplicații didactice și de cercetare,
pentru achiziția de date de la senzori. Pot fi învățate ușor principiile care stau la baza
achiziției datelor analogice și digitale, dar și de programare grafică din LabVIEWTM.
Rezultatele obținute au fost prezentate în lucrarea (Folea et al, AQTR, 2, 2012)119.
In contactul “Compact modular embedded device, NIR srl şi National
Instruments USA, 2003-2005” a fost proiectat un dispozitiv modular care include mai
multe plăci dezvoltate în cadrul contractului, cum ar fi: sursa de alimentare, procesorul, de
comunicație serială prin RS232, de achiziție de date, semnale analogice și digitale, de
stocare de date pe un card de memorie MMC (Multi Media Card), de comunicație wireless
prin Bluetooth®, de localizare prin GPS, de dezvoltare de plăci noi folosind un breadboard
și de depanare prin indicare optică cu LED-uri a semnalelor din stiva de module.
Sistemul modular proiectat poate fi programat din mediul grafic de programare
LabVIEWTM și se bazează pe sistemul de operare eCos, care este de timp real.
Rezultatele obținute au fost publicate în lucrările (Folea et al, AQTR, 1, 2004)139,
(Folea et al, AQTR, 2, 2004)140, (Ghercioiu et al, AQTR, 2004)141 și au fost obținute două
brevete în SUA (Ghercioiu et al, 1, 2010)143 și (Ghercioiu et al, 2, 2010)144, prezentate în
capitolul următor.
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4. Alte rezultate obținute
4.1. Editor de carte
Cartea (Folea et al, InTech, 2011)142 prezintă o colecție de 21 capitole din diferite
domenii de activitate cu numeroase detalii și rezultate obținute de autori. Toate capitole
din carte au în comun faptul că aplicațiile software au fost dezvoltate în mediul de
programare grafică LabVIEWTM și rulează pe un calculator personal sau pe sisteme
industriale de calcul cu sisteme de operare de timp real, pe circuite reprogramabile de tip
FPGA (Field Programmable Gate Array), pe sisteme portabile de tip PDA (Personal
Digital Assistant) sau telefoane mobile.
Au fost prezentate metode și rezultate noi în diferite domenii de cercetare, cum ar
fi: inginerie, chimie, fizică, diagnoză, testare și medicină.
Cititorii cărora li se adresează această carte sunt: doctoranzi, cercetători, ingineri și
specialiști care sunt interesați pentru dezvoltarea de noi instrumente folosind LabVIEWTM
și ca urmare, au fost prezentate aplicații noi și viabile.
Ca editor al acestei cărți consider că a fost o muncă interesantă, dar și grea, de
analiză a activității și rezultatelor altor cercetători, pentru a alege cele mai bune capitole,
pentru a le recenza în scopul de a menține un nivel științific ridicat al cărții. Conform
site-ului editurii InTech, toate capitolele împreună au fost descărcate de aproximativ
230.000 de ori, de la data publicării on-line a cărții și până în prezent.

4.2. Brevete și premii
Autorul tezei de abilitare are 3 brevete, din care două în Statele Unite ale Americii
și unul în România, premiate la diferite saloane de inventică cu 4 medalii de aur și una de
argint.
Brevetul (Ghercioiu et al, 1, 2010)143 prezintă un dispozitiv modular care include
mai multe plăci electronice, fiecare oferind o funcție unică în sistem, astfel: sursa de
alimentare, procesorul, interfețe de comunicație serială, achiziție de semnale analogice și
digitale, stocare de date pe un card de memorie, de comunicație wireless prin Bluetooth®,
de dezvoltare de noi plăci printr-un breadboard și de depanare prin indicare optică cu
LED-uri a semnalelor din stiva de module.
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Stiva de module poate fi conectată la un calculator personal, poate comunica prin
intermediul interfeței cu fir sau fără fir pentru a fi programată și poate stoca local
programul. Modulele comunică între ele printr-o magistrală comună având o structură
unică, descrisă în brevet. Fiecare modul integrat în stivă oferă o anumită funcționalitate
pentru dispozitivul final obținut. Dispozitivul poate fi programat din mediul grafic
LabVIEWTM.
Brevetul a fost premiat cu diploma de excelență și medalia de aur la Salonul
Internațional de Invenții „Pro Invent”, ediția a 9-a, în anul 2011.
Brevetul (Ghercioiu et al, 2, 2010)144 prezintă o metodă de compilare, descărcare
și executare a unui program dezvoltat printr-o metodă grafică, pe un dispozitiv înglobat.
Programul este memorat pe un calculator personal sau pe un PDA (Personal
Digital Assistant) și poate fi descărcat pe un dispozitiv înglobat prin intermediul interfeței
cu fir sau fără fir, unde se execută pentru a oferi diferite funcții sau pentru a genera date.
Datele sunt transmise la un calculator mobil prin intermediul unui protocol
proprietar numit FPP (Front Panel Protocol), pentru a fi afișate utilizatorului. Calculatorul
mobil poate rula diferite programe pentru a efectua o operație de detectare a dispozitivului
înglobat, pentru a prelua datele de la el și a le afișa.
Brevetul a fost premiat cu diploma de excelență și medalia de aur la Salonul
Internațional de Invenții „Pro Invent” ediția a 8-a, în anul 2010.
La intrarea din sediul National Instrument Corp., Austin, Texas, SUA, sunt afișate
plăcile cu titlurile, autorii și numărul brevetului, pentru toate brevetele obţinute de
angajaţii companiei.

Fig. 93. Brevetele afişate la sediul National Instruments Corp., Austin Texas, SUA
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Brevetul (Aștilean et al, 2010)135 prezintă un sistem de criptare și o metodă bazată
pe amprente, utilizate în transmisia datelor. Metoda implică stocarea în memoria
dispozitivului transmițător a caracteristicilor amprentelor în formă criptată, pentru a putea
autoriza persoanele îndreptățite să acceseze un anumit sistem.
Rezultatele obținute și brevetate au la bază un contract de cercetare (Letia et al,
2007)134 și au fost prezentate în lucrarea (Hulea et al, AQTR, 2008)133.
Brevetul a fost premiat cu două medalii de aur la Euro Invent 2011 și INVENTIKA
2014 și cu medalia de argint la INVENTIKA 2011.

5. Concluzii
Rezultatele obținute de autorul tezei de abilitare pentru activitate desfășurată la
universitate și în diferite contracte de cercetare, după susţinerea tezei de doctorat în
decembrie 2004 pot fi rezumate după cum urmează:
- Două brevete internaționale în SUA și un brevet în România, premiate cu 4 medalii de
aur și una de argint la diferite saloane de inventică;
- 5 capitole de carte în edituri internaționale şi 3 cărți în edituri naționale;
- Editor de carte pentru o editură internațională;
- 65 de articole științifice publicate în reviste de specialitate, conferințe internaționale și
naționale, după susţinerea tezei de doctorat, din care:
- 27 lucrări sunt indexate ISI în reviste sau proceedings;
- 29 lucrări sunt indexate BDI;
- 112 citări în articole din care: 44 de citări sunt în lucrări indexate ISI, în reviste,
cărți sau proceedings și 68 de citări sunt în lucrări indexate BDI.
- 2 granturi internaționale şi 1 grant naţional ca manager de proiect sau responsabil
cercetare şi dezvoltare;
- Membru al echipei de cercetare în 14 proiecte naționale și 3 proiecte internaționale.
- Recenzor pentru diferite reviste (ISA Transactions, Control Engineering Practice, IEEE
Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Industrial Informatics,
IEEE Sensors Journal, Computers in Biology and Medicine, ACAM), edituri (Science
Publisher, InTech) și conferințe (IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies 2016,
CAMAD 2013, AQTR 2016-2008);
- Membru într-o comisie pentru finalizarea tezei de doctorat și în mai multe comisii pentru
lucrări de diplomă, dizertație și referate de doctorat.
- Membru IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) din anul 2007.
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C. Planul de dezvoltare personală
Participarea în calitate de colaborator la pregătirea doctoranzilor pentru finalizarea
a numeroase teze de doctorat arată capacitatea autorului acestei teze de abilitare de a
conduce teze de doctorat, acesta fiind principalul motiv al susținerii tezei de abilitare.
Dintre obiectivele urmărite după susținerea tezei de abilitare sunt: înscrierea în perioada
următoare de doctoranzi în domeniile de competență prezentate și obținerea de burse din
mediul privat pentru susținerea doctoranzilor.
Creșterea numărului de membrii înscriși în grupul de cercetare numit “Wireless
Sensor - Applications”. Creșterea gradului de vizibilitate al acestui grup de cercetare,
cooperarea cu profesori din alte departamente pentru a putea extinde expertiza grupului,
baza materială și transformarea grupului într-un colectiv sau laborator de cercetare.
Extinderea colaborării cu mediul industrial prin intermediul diferitelor programe
academice, cum este și programul “LabVIEW Academy” inițiat de autorul tezei de abilitare
în cadrul Departamentului de Automatică, Facultatea de Automatică și Calculatoare,
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Continuarea acestui program, presupune
pregătirea continuă a profesorilor în vederea obţinerii de certificări acordate de National
Instruments. Pregătirea studenților pentru o bună integrare în mediul economic, după
absolvirea lor și creșterea numărului de certificări obținute de către studenți prin
intermediul acestor programe academice.
Completarea cursurilor cu informații de actualitate, incluzând cele mai noi
tehnologii, pentru a putea pregăti studenți competitivi, la nivelul universităților de top din
străinătate.
Participarea ca și partener la pregătirea mai multor propuneri de proiecte în cadrul
programului Horizon 2020. Depunerea de propuneri de proiecte în programele de
cercetare, parteneriate, inovare sau dezvoltare de produse.
Creșterea numărului de lucrări publicate în reviste ISI cu factor de impact ridicat
sau la conferințe de prestigiu, a numărului de participări ca recenzor pentru diferite reviste
și obținerea unor poziții de editor asociat în cadrul acestor publicații.
Aplicarea și obținerea de brevete ca urmare a rezultatelor cercetării în cadrul
contractelor de cercetare cu parteneri din mediul universitar și din industrie.
Dezvoltarea în continuare a laboratorului de aplicații pentru studenți și doctoranzi
prin atragerea de fonduri din mediul industrial, obținerea de acorduri noi pentru stagiile de
practică și includerea unui număr cât mai mare de studenți și doctoranzi în diferite proiecte
cu mediul industrial. Creșterea vizibilității departamentului prin implicarea unui număr
mai mare de studenți și doctoranzi în concursuri internaționale, pregătirea și susținerea lor.
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