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În pofida pandemiei, Comunitatea Europeana se mobilizează pe direcția inovației, a

cercetării și dezvoltării de produse, servicii, sisteme, echipamente, care să contribuie la o

viață mai buna, un mediu curat, o atmosferă lucrativă și destinsă. Sunt ferm convins că

agresiunea ruseasca vă genera nu numai reacția întregii comunități umane ci și programe

de reconstrucție, de apărare susținută împotrivă acestor deraieri sau de dezvoltare a unor

noi metode de limitare a puterii necontrolate.

SIS continua parcursul direcției inovatoare, reușind să propună și să câștige finanțare

pentru noi proiecte de cercetare-dezvoltare. De această dată în cadrul competitei ERA -

NET DIGITAL TRANSFORMATION FOR GREEN ENERGY TRANSITION

(MICALL20) a fost contractat proiectul “ Soluție digitală inteligentă pentru

managementul energiei verzi la nivel local” cu acronimul "SmartGEM".

Scopul proiectului: Proiectul facilitează integrarea sistemelor energetice locale

inteligente în mixul energetic al viitorului, valorificând potențialul energiei verzi

distribuite, utilizând inteligență artificială și soluții prescriptive în analiza datelor.

Proiectul contribuie la realizarea de economii prin oferirea de servicii energetice

flexibile și implementarea eficienței energetice utilizând tehnlogii computaționale.

Proiectul va sprijini creșterea utilizării resurselor locale și dezvoltarea unui nou

model de afaceri pentru a oferi o mai bună motivare/angajare a utilizatorilor și pentru a

se adapta dinamic la costul energiei din rețea. Echilibrând producția, stocarea și

prioritizarea consumului se asigura maximizarea profitului concomitent cu

sustenabilitatea soluțiilor verzi.
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Pentru partea I puteti accesa: https://www.sis.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tendinte-2022-no-1.pdf

Spre deosebire de ingineria de control robust, pe care o vom numi în cele ce urmează ingineria

rezilienței, ingineria de antifragilitate include procesele de învățare și achiziție de cunoștințe ca fiind componente

ale evoluției dinamice a sistemului. Diferența esențială este că un sistem antifragil are ca obiectiv principal

adaptarea la evenimente neprevăzute pentru ca să beneficieze de perturbații pentru a-și îmbunătăți performanța în

circumstanțe similare care pot apărea în viitor. Prin urmare, putem considera ingineria antifragilă ca o formă

superioară de inginerie a rezilienței, în care sistemele se schimbă și evoluează atunci când sunt perturbate prin

schimbarea stării ca urmare a stresului. În această direcție, mecanismele de adaptare, autoorganizare și

autoperfecționare sunt cele care permit sistemelor să învețe din situațiile anterioare și să se îmbunătățească, pentru

a profita mai bine în cele viitoare.

Această provocare este și mai dificilă atunci când este nevoie de reconfigurare și adaptare autonomă

în timp ce sistemul rulează într-un context extrem de dinamic și variabil. Incapacitatea de a anticipa soluții pentru

toate circumstanțele contextuale și lipsa de expertiză necesară pentru optimizarea selecției soluțiilor deja validate

de-a lungul timpului duce la necesitatea unui sistem capabil să învețe continuu cum să optimizeze

comportamentul subsistemelor componente pentru a-și atinge obiectivele. Vom considera un astfel de sistem ca

având nu numai capacitatea de „auto-îmbunătățire”, ci și caracteristici antifragile. În opinia noastră, o utilitate care

asigură îndeplinirea obiectivelor de inginerie antifragilă este automatizarea mentenanței predictive.

Descrierea unui concept complex “antifragilitatea şi mentenanţa predictivă”

prezentat de Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Partea a II-a

Mentenanța predictivă (MP) este unul dintre principalele instrumente propuse de paradigma

Industry 4.0 pentru îmbunătățirea productivității și optimizarea managementului activelor (assets management).

Îndeplinirea acestor obiective se bazează pe trei piloni: 1) colectarea și prelucrarea primară în timp real a datelor

privind starea procesului de producție și resursele implicate; 2) depistarea precoce a anomaliilor în evoluția

procesului sau a defecțiunilor mașinilor și echipamentelor; 3) predicția precisă a intervalului de timp până la

căderea finală și susținerea deciziei de rezolvare a situației critice din acest interval.

https://www.sis.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tendinte-2022-no-1.pdf
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Lista de mai jos oferă o imagine de ansamblu a posibilităților de finanțare având ca sursă cadrul financiar multianual

2021-2027 și NextGenerationEU. Ele sunt prezentate pe rubrici, pe clustere și pe programe sau fonduri (majoritatea

programelor implementate sub gestiune partajată se numesc „fonduri”).

Politici UE: Pactul Verde European

Surse de finantare: Mecanismul de Tranzitie Justa

Descriere: Pactul verde European este noua strategie de crestere a UE pentru tranzitia economiei UE catre un model

economic durabil. Obiectivul general este ca UE sa devina primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in

2050, ceea ce duce la un mediu mai curat, la o energie mai accesibila, la un transport mai inteligent si la noi locuri de

munca

Politici UE: Politica de Coeziune

Surse de finantare: Programele Operationale

Descriere: Politica de coeziune (regionala) urmareste sa acorde sprijin pentru "dezvoltarea armonioasa generala" a

statelor membre si a regiunilor UE. Politica regionala urmareste sa consolideze coeziunea economica si sociala prin

reducerea disparitatilor in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare dintre regiuni

Politici UE:Next Generation EU

Surse de finantare: Mecanismul de Redresare si Rezilienta

Descriere: Situatia actuala a subliniat necesitatea unui raspuns european comun la pandemia COVID. Astfel, UE a

create un mecanism de rezilienta si de redresare pentru a atenua impactul economic si social al crizei sanitare si pentru

a face economiile si societatile europene mai durabile

Politici UE: ETS Faza 4

Surse de finantare: Fondul de Modernizare şi Fondul de Inovare

Descriere: EU ETS este o piatra de temelie a politicii UE de combatere schimabrilor climatice si isi propune

stabilirea de masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) intr-un mod rentabil si eficient din punct de

vedere economic. Este prima piata majora de carbon din lume si ramane cea mai mare

Departamentul de cercetare si inovare din SIS are ca principal obiectiv facilitarea adoptarii noilor tehnologii digitale in

diferite domenii, in principal adresate sistemelor industriale si de automatizare. Compania are o larga experienta in

dezvoltarea unor metode si unelte inovative, rezultata in peste 30 de proiecte de cercetare nationala si internationala.

Domeniile in care s-au incadrat proiectele de cercetare elaborate de SIS acopera arii variate ale industriei, de la

automatizari industriale la comunicatii, transport, e-learning, medicina si protectia mediului.

Domenii de finanţare în domeniul energetic 

şi al digitalizării – Partea I

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/headings_ro
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Măsurarea debitelor – Partea a II-a

Debitmetrele cu diafragma sunt folosite pentru a masura debitul volumic

utilizand principiul presiunii diferentiale.

▪ Avantaje:

▪ Mai puțin costisitoare în comparație cu alte tehnologii de măsurare a debitului

▪ Dispozitive simple, fără părți mobile

▪ Pot fi utilizate pentru majoritatea gazelor și lichidelor

▪ Întreținerea este similară cu cea a traductoarelor de presiune

Dezavantaje:

▪ Cauzează o cădere de presiune permanentă relativ mare.

▪ Capacitatea de variație a debitului este redusă

▪ Poate provoca condensare și îngheț la nivelul conductelor de legătură.

▪ Nu poate măsura debitul scăzut..

▪ Relația de rădăcină pătrată între debit și presiune diferențială conduce la

domeniu de aplicare mai mic

Debitmetrele Vortex ofera masuratori precise de debit masic sau volumetric al

aburului, gazelor si lichidelor precum si o solutie completa cu compensare de

temperatura si presiune integrate. Cunoasterea cantitatii de fluid vehiculate prin

sistemele sau statiile industriale reprezinta unul dintre factorii complexi care pot

avea un impact major asupra productiei. Cu ajutorul debitmetrelor Vortex sunt

reduse semnificativ costurile inutile, reziduurile sau masuratorile lipsite de

precizie.

Avantaje:

▪ Fără părți mobile

▪ Construcție robustă

▪ Potrivit pentru lichide, gaze și abur

▪ Ușor de sterilizat

▪ Neafectat de schimbările de presiune, temperatură și densitate

▪ Relație liniară între debit și valoarea măsurată

Dezavantaje:

▪ Secțiuni de intrare și ieșire necesare

▪ Numărul minim Reynolds necesar

▪ Costuri ridicate

▪ Trebuie să fie montat în linie

▪ Fluxul trebuie să fie turbulent

▪ Ineficient pentru suspensii

În calitate de distribuitor al Flow Techology in Romania, va prezenta, cateva

dintre produse: in-line liquid ultrasonic flow meters QCT SERIES (stanga), ultra-

low-flow low viscosity liquid QLF SERIES (dreapta).
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