
LUCRĂRI DE LABORATOR LALUCRĂRI DE LABORATOR LA 

AUTOMATIZAREA INSTALAŢIILORAUTOMATIZAREA INSTALAŢIILOR

Asist.ing. Teodor V. Chira



Lucrarea 1 - Introducere
• Sfera de activitate a disciplinei “Automatizări”

Este ştiinţa care are ca obiect de activitate conducereaEste ştiinţa care are ca obiect de activitate conducerea 
proceselor fără intervenţia directă a omului.
P l d i i t di l i t l d t ti t fiProcesele conduse prin intermediul sistemelor de automatizare pot fi:

• Procese industriale de producţie;

• Procese ce au loc în instalaţii din clădiri cu destinaţie 

industrială, social-administrativă, agro-zoootehnică etc.

care contribuie la asigurarea condiţiilor optime necesare 

desfăşurării activităţilor;

• Procese din instalaţiile aferente clădirilor de locuit pentru 

asigurarea confortului ocupanţilor concomitent cu unasigurarea confortului ocupanţilor concomitent cu un 

consum redus de energie.
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• Sistemele de automatizare pentru instalaţii

urmăresc şi controlează parametrii importanţi pentruurmăresc şi controlează parametrii importanţi pentru 
procesele care au loc în instalaţii: temperatură, presiune, 
nivelul lichidului în rezervoare, debitul, umiditatea etc.nivelul lichidului în rezervoare, debitul, umiditatea etc.

Pentru urmărirea şi reglajul acestor parametri se utilizeazăPentru urmărirea şi reglajul acestor parametri se utilizează
foarte des sistemul de reglare automată cu reacţie înapoi,
întâlnit şi sub denumirea sistem de automatizare cu buclăş
închisă sau sistem de automatizare cu feedback.
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Istoric

În antichitate: Heron din Alexandria automat pt deschiderea uşilor– În antichitate: Heron din Alexandria – automat pt. deschiderea uşilor 
templului;

– Etapa mecanizării: 
• 1698 – Thomas Savery – pompă cu abur pentru scoaterea pt. Evacuarea 

apei din minele de cărbuni;
– Etapa automatizării:Etapa automatizării:

• 1784 – James Watt  - regulatorul centrifugal pentru reglarea vitezei la 
maşinile cu aburi;

• 1802 Jaquard sistem de cartele perforate utilizabil la războaiele de ţesut;• 1802 Jaquard – sistem de cartele perforate utilizabil la războaiele de ţesut;
• 1870 Braun şi Sharp – primul strung automat cu cap revolver;
• În primul sfert al secolului XX apar şi se răspândesc tuburile electronice cu 

idvid;
• În 1948 este pus la punct tranzistorul semiconductor iar peste 10 ani apar 

primele circuite integrate;
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Istoric

Etapa cibernetizării– Etapa cibernetizării
• 1944 – Aiken realizează calculatorul de birou “Mark 1” – Univ. Harvard;

• 1946 calculatorul Eniac 18000 tuburi electronice Univ Pennsylvania• 1946 – calculatorul Eniac – 18000 tuburi electronice Univ. Pennsylvania 

(30t şi efectua 300 de operaţii pe secundă);

1960 IBM i d l l t 1400 i 360 l t l• 1960 – IBM seria de calculatoare 1400 şi 360 la care componentele 

electronice sunt cu semiconductoare şi sunt montate pe circuit imprimat;

1970 Di k M l B df d A i t i l PLC MODICON t• 1970 – Dick Morley, Bedford Associates – primul PLC: MODICON, pt. 

General Motors;

Î• În a doua jumătate a secolului XX şi în prima decadă a secolului XXI are 

loc o dezvoltare explozivă a tehnicii de calcul – calculatoarele de tip PC, 

t t l bil (PLC) t l i ţiil tautomatele programabile (PLC), telecomunicaţiile etc.
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Beneficiile implementării sistemelor de automatizare 

(Sisteme de reglare automată - SRA)(Sisteme de reglare automată SRA)
– Rate de producţie mai ridicate prin scurtarea timpilor de realizare a 

subansamblelor;
– Reducerea numărului de rebuturi prin minimizarea implicării factorului 

uman;
– Obţinerea unei mult mai bune interschimbabilităţi a subansamblelorObţinerea unei mult mai bune interschimbabilităţi a subansamblelor 

produse;
– Scutirea muncitorilor de munci grele d.p.d.v. fizic şi de activităţi 

titi ită t ihi ă f t b ărepetitive care necesită o concentrare psihică foarte bună;
– Obţinerea unor economii de energie prin supravegherea permanentă a 

parametrilor unor instalaţii şi reducerea consumurilor la minim.p ţ ş



Lucrarea 1 - Introducere
Sisteme de automatizare (SRA)

• Clasificare d.p.d.v al formei de energie vehiculate:
» Energie electrică;g ;

» Energie pneumatică;

» Energie mecanică;

» Energie hidraulică;

• Alcătuirea SRA:
» SRA sunt alcătuite din elemente de automatizare. Acestea sunt entităţi cu ţ

cu rol bine definit în cadrul SRA şi au cel puţin o mărime de intrare şi o 

mărime de ieşire.
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Sistemul de automatizare cu buclă închisă (SRA cu reacţie înapoi)

Elemente:

C – element de comparaţie; R – regulator; E – elementul de execuţie; 

P – procesul automatizat (procesul al cărui parametru este reglat);( g )

Tr – traductorul pentru măsurarea mărimii de reacţie. 
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• Sistemul de automatizare cu buclă închisă (SRA cu reacţie înapoi)

Mărimi: 

i(t) – mărimea de intrare; a(t) – abaterea; c(t) – mărimea de comandă;

m(t) – mărimea de execuţie; e(t) – mărimea de ieşire; p(t)– perturbaţiile;( ) ţ ( ) ( ) ţ

r(t) – reacţia.
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• Sistemul de automatizare cu buclă închisă (SRA cu reacţie înapoi)

i(t) – mărimea de intrare; în cazul unei bucle simple de automatizare este o 
mărime dată sistemului de către utilizator prin intermediul “interfeţei cu 
utilizatorul” sau a “elementului de prescriere a mărimii de referinţă”utilizatorul  sau a elementului de prescriere a mărimii de referinţă . 

În situaţia unor sisteme complexe de automatizare este posibil ca mărimea de 
intrare pentru o anumită buclă de automatizare să fie constituită de mărimea 
de ieşire a altei bucle de automatizare.

Mărimea de intrare în cazul instalaţiilor poate fi o mărime de natură 
neelectrică: temperatură presiune debit nivel de lichid etc şi este convertităneelectrică: temperatură, presiune, debit, nivel de lichid etc. şi este convertită 
de interfaţa cu utilizatorul într-o mărime interpretabilă de elementul de 
comparaţie (de obicei de natură electrică).
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• Sistemul de automatizare cu buclă închisă (SRA cu reacţie înapoi)

r(t) – mărimea de reacţie sau denumită simplu “reacţia” este mărimea ( ) ţ p ţ
furnizată de traductorul care măsoară valoarea mărimii de ieşire e(t). Întrucât 
natura mărimii de ieşire este aceeaşi cu cea a mărimii de intrare(temperatură, 
presiune, debit etc.) rolul traductorului Tr este tocmai de a realiza conversia )
într-o mărime interpretabilă de către elementul de comparaţie C (de obicei de 
natură electrică).

i(t) şi r(t) constituie mărimi de intrare pentru elementul de comparaţie Ci(t) şi r(t) constituie mărimi de intrare pentru elementul de comparaţie C.
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• Sistemul de automatizare cu buclă închisă (SRA cu reacţie înapoi)

a(t) – abaterea, este mărimea de ieşire a elementului de comparaţie C, ( ) , ş p ţ ,
rezultată în urma comparării lui i(t) cu r(t). Ea constituie mărime de intrare 
pentru regulatorul R. Dacă abaterea se situează în interiorul unui “interval 
acceptate” se spune că “reglajul s-a efectuat”. Dacă abaterea se situează în g j
exteriorul acestui interval “mai sunt necesare cicluri de reglare”. Regulatorul R 
evaluează abaterea şi dacă este necesar emite un semnal de comandă 
elementului de execuţie C, sub forma mărimii de comandă c(t).
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• Sistemul de automatizare cu buclă închisă (SRA cu reacţie înapoi)

Elementul de execuţie E acţionează efectiv asupra procesului P modificându-i ţ ţ p p
parametrii de desfăşurare prin mărimea de execuţie m(t). Întrucât elementul 
de execuţie este cel care efectuează lucru mecanic în cadrul sistemului de 
automatizare pe langă semnalul de comandă c(t) în mod frecvent are nevoie g ( )
de o sursă de energie proprie.

În continuare procesul P se desfăşoară la noi valori ale parametrilor având ca 
rezultat modificarea valorii mărimii de ieşire e(t)rezultat modificarea valorii mărimii de ieşire e(t).
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• Sistemul de automatizare cu buclă închisă (SRA cu reacţie înapoi)

Mărimea de ieşire trebuie să fie cât mai aproape ca valoare de mărimea de 
intrare (implicit abaterea se află în interiorul “intervalului de valori acceptate”). 

Cazul ideal: SRA efectuează reglajul o singură dată, la punerea sa în funcţiune 
şi procesul P se desfăşoară la infinit la parametrii optimi.

Cazul real: în permanenţă asupra procesului acţionează factorii perturbatoriCazul real: în permanenţă asupra procesului acţionează factorii perturbatori
sau pe scurt perturbaţiile p(t), care au o natură destabilizatoare şi tind să 
altereze parametrii de desfăşurare ai procesului aducând abaterea în exteriorul 
“intervalului de valori acceptate” Aşadar sunt necesare în permanenţă corecţiiintervalului de valori acceptate . Aşadar sunt necesare în permanenţă corecţii
din partea SRA pentru desfăşurarea procesului la parametrii optimi.
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• Cele mai utilizate sisteme de automatizare în instalaţii folosesc 

energia electrică, şi se regăsesc sub formă de scheme 
electrice de automatizare.

• În cadrul schemelor de automatizare se utilizează aparate 
electrice cu diferite funcţii:electrice cu diferite funcţii:

1 A t d t ţi1. Aparate de protecţie;

2. Aparate de conducere şi comandă;

3. Aparate de conectare;

4 A t d li4. Aparate de semnalizare;

5. Aparate de măsură.



Lucrarea 1 - Introducere
Aparate de protecţie;

Stări de avarie în instalaţiile electrice cauzate de utilizator:

1. Scurtcircuitul:

1. Siguranţa fuzibilă;

2. Disjunctorul magneto-termic.

2 S i2. Suprasarcina:

• Siguranţa fuzibilă;

• Disjunctorul magneto-termic;

• Releul termic.
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Aparate de conducere şi comandă:

• Regulatoare;

• Automate programabile;

• Relee de temporizare;

• Programatoare secvenţiale.
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Aparate de conectare (după tipul acţionării):

• Manuale:

Butoane întreruptoare comutatoare etcButoane, întreruptoare, comutatoare etc.

• Mecanice

Limitatoare de cursă, microîntrerupătoare.

• Electromagnetice:

Relee, contactoare.

• Electronice (comandate):• Electronice (comandate):

• Relee statice (cu semiconductoare).
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Aparate de semnalizare:

• Optică: lămpi de semnalizare, bargrafuri, balize 

optice etc.

A ti ă ii h i b t• Acustică: sonerii, hupe, sirene, buzzere etc.
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Aparate de măsură:

• Pentru mărimi de natură neelectrică:

• Presiuni: manometre vacuumetre;• Presiuni: manometre, vacuumetre;

• Temperaturi: termometre, pirometre;

• Debite: debitmete;

• Nivele de lichid (sau materiale pulverulente): nivelmetre;

• Umiditate: higrometre;

• Pentru mărimi electrice:

• Voltmetre, Ampermetre, Wattmetre, VARmetre, Frecvenţmetre etc.



Lucrarea 1 – Introducere

După locul amplasării aparatelor acestea se împart în:

• aparate (echipamente) de tablou

se regăsesc în tabloul (dulapul/pupitrul);se regăsesc în tabloul (dulapul/pupitrul);

• aparate (echipamente) de câmp 

se regăsesc “în câmpul” instalaţiei automatizate.


