PROIECT NR 82BG/2016 (PN-III-P2-2.1-BG-2016-0387) - “Sistem de Automatizare si Telemetrie Eficient energetic pentru managementul
ResurseloR in Agricultura de precizie (SA-TERRA)”

Algoritm de conducere avansat pentru managementul
irigaţiilor într-o plantaţie pomicolă
Schimbările climatice din ultimele decenii au influenţat considerabil plantaţiile pomicole din ţara noastră,
efectele acestora fiind vizibile în interrelaţia mediu-apă-plantă. În prezent, sunt necesare studii şi măsuri
concrete privind adaptarea la condiţiile agroclimatice actuale, considerând totodată tendinţele previzibile de
evoluţie ale acestora. Un algoritm inteligent de management al apei în pomicultură, util pentru irigarea prin
picurare, ar asigura o vigoare suficientă plantaţiei, permiţând creşterea producţiei de fructe.
Tema de internship vizează proiectarea unui algoritm de conducere avansat pentru managementul irigaţiilor
într-o plantaţie pomicolă amplasată în România.
Obiectivele principale ale acestui program de internship sunt:
o

o
o
o

Înţelegerea arhitecturii sistemelor de conducere de tip SCADA existente la nivel mondial, dar şi pe cele
implementate de Beia Consult International (de exemplu AddVANTAGE Pro în conexiune cu staţiile
de telemetrie Adcon);
Studiul semnalelor de măsură utile pentru controlul irigaţiilor în plantaţiile pomicole;
Documentarea cu privire la algoritmii de conducere aplicabili pentru managementul irigaţiilor în
plantaţiile pomicole;
Elaborarea unui algoritm de conducere particularizat pentru controlul irigaţiilor, utilizând expertiza
dobândită pe parcusul stagiului la Beia Consult International.

Plan de realizare
Etapă

Etapa 1: Studiul sistemelor SCADA existente la nivel
mondial şi a celor implementate de Beia Consult
International

Etapa 2: Documentare cu privire la algoritmii de
conducere utilizaţi în managementul irigaţiilor

Etapa 3: Proiectarea, realizarea şi testarea algoritmului
particularizat de conducere pentru managementul
irigaţiilor într-o plantaţie pomicolă

Activităţi
Activitatea 1.1: Înţelegerea structurii şi funcţionalităţii
sistemelor de tip SCADA
Activitatea 1.2: Documentare cu privire la sistemele
SCADA utilizate în managementul irigaţiilor
Activitatea 1.3: Studiul sistemelor de monitorizare şi
achiziţie de date implementate de Beia Consult
International în domeniul agricol
Activitatea 2.1: Identificarea parametrilor monitorizaţi
în sistemele de automatizare specifice plantaţiilor
pomicole şi înţelegerea importanţei acestora în cadrul
sistemelor de suport decizie
Activitatea 2.2: Analiza metodelor de programare a
irigaţiilor utilizate la nivel mondial pentru plantaţiile
pomicole
Activitatea 3.1: Alegerea şi stabilirea parametrilor de
decizie în cadrul algoritmului de conducere
Activitatea 3.2: Proiectarea algoritmului de conducere
utilizat pentru managementul irigaţiilor într-o plantaţie
pomicolă
Activitatea 3.3: Realizarea, testarea şi validarea
algoritmului de conducere

Estimare volum orar pentru internship: min 112 ore.
Stagiul de pregătire se va desfăşura la Beia Consult International SRL, având sediul pe Strada Peroni, Nr. 22-24,
Sector 4, Bucureşti.
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Sistem de suport decizie pentru managementul irigaţiilor în
agricultura de precizie
Schimbările climatice din ultimele decenii au influenţat considerabil culturile agricole din ţara noastră, efectele
acestora fiind vizibile în interrelaţia mediu-apă-plantă. În prezent, sunt necesare studii şi măsuri concrete
privind adaptarea la condiţiile agroclimatice actuale, considerând totodată tendinţele previzibile de evoluţie ale
acestora. Un sistem de suport decizie bazat pe o reţea inteligentă de senzori şi capabil să estimeze necesarul
săptămânal de apă pentru culturile agricole ar asigura o eficienţă economică ridicată.
Tema de internship vizează proiectarea unui sistem de suport decizie pentru managementul irigaţiilor în
agricultura de precizie din România.
Obiectivele principale ale acestui program de internship sunt:
o
o
o

Înţelegerea importanţei monitorizării numeroşilor parametrii meteorologici şi a celor aferenţi solului în
agricultura de precizie;
Cunoaşterea principalelor tehnici de suport decizie pentru managementul irigaţiilor;
Dobândirea abilităţii de proiectare a unui sistem de suport decizie pentru managementul irigaţiilor în
agricultura de precizie utilizând expertiza dobândită pe parcursul programului de internship.

Plan de realizare
Etapă
Etapa 1: Analiza sistemelor de suport decizie utilizate
în agricultura de precizie la nivel mondial

Etapa 2: Alegerea şi stabilirea parametrilor
monitorizaţi în cadrul sistemului

Etapa 3: Proiectarea sistemului de suport decizie
pentru managementul irigaţiilor în agricultura de
precizie

Activităţi
Activitatea 1.1: Înţelegerea structurii şi funcţionalităţii
sistemelor de suport decizie
Activitatea 1.2: Documentare cu privire la DSS-urile
utilizate în agricultura de precizie
Activitatea 2.1: Analiza importanţei monitorizării
parametrilor meteorologici şi a celor aferenţi solului în
cadrul DSS
Activitatea 2.2: Identificarea parametrilor cheie care
trebuie monitorizaţi în cadrul sistemului de suport
decizie proiectat
Activitatea 3.1: Studiul tehnicilor inteligente de decizie
(de exemplu PLSR1, ANFIS2) privind cantitatea de apă
necesară pentru irigarea unei anumite culturi
Activitatea 3.2: Proiectarea unui sistem de suport
decizie

Estimare volum orar pentru internship: min 112 ore.
Stagiul de pregătire se va desfăşura la Beia Consult International SRL, având sediul pe Strada Peroni, Nr. 22-24,
Sector 4, Bucureşti.

1
2

PLSR – Partial Least Square Regression
ANFIS – Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems
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Arhitectură SCADA pentru realizarea unui sistem avansat de
conducere a sistemelor de irigaţii
Schimbările climatice din ultimele decenii au influenţat considerabil plantaţiile pomicole din ţara noastră,
efectele acestora fiind vizibile în interrelaţia mediu-apă-plantă. În prezent, sunt necesare studii şi măsuri
concrete privind adaptarea la condiţiile agroclimatice actuale, considerând totodată tendinţele previzibile de
evoluţie ale acestora. Un sistem avansat de conducere a sistemelor de irigaţii bazat pe o arhitectură SCADA ar
asigura o îmbunătăţire a performanţelor, permiţând creşterea producţiei, eficientizarea consumului de apă şi a
consumului energetic.
Tema de internship vizează proiectarea unui sistem avansat de conducere a sistemelor de irigaţii bazat pe o
arhitectură SCADA.
Obiectivele principale ale acestui program de internship sunt:
o
o
o
o
o

Analiza tipologiei arhitecturilor sistemelor SCADA pentru agricultură;
Analiza setului de parametri de proces în vederea definirii fluxului de date pentru monitorizare şi
control;
Definirea algoritmilor de conducere avansată;
Definirea interacţiunii diferitelor componente ale arhitecturii în controlul şi monitorizarea procesului;
Implementarea sistemului SCADA, utilizând experienţa dobândită pe parcusul stagiului la Beia Consult
International;

Plan de realizare
Etapă
Etapa 1: Studiul de analiză asupra arhitecturii
sistemelor SCADA pentru agricultură şi adoptarea
unei structuri optime de sistem
Etapa 2: Analiză asupra setului de parametri necesari
pentru conducerea şi monitorizarea procesului şi
definirea algoritmilor de conducere avansată

Etapa 3: Definirea interacţiunilor diferiţilor agenţi în
controlul şi monitorizarea procesului şi implementarea
sistemului SCADA

Activităţi
Activitatea 1.1: Documentare asupra arhitecturilor
sistemelor SCADA pentru agricultură
Activitatea 1.2: Definirea setului de componente ale
sistemului
Activitatea 1.3: Decizia asupra structurii optime de
sistem
Activitatea 2.1: Analiza setului de parametri de intrare
Activitatea 2.2: Analiza setului de parametri de ieşire
Activitatea 2.3: Definirea algoritmilor de conducere
avansată
Activitatea 3.1: Definirea interacţiunii diferitelor
componente ale arhitecturii în controlul şi
monitorizarea procesului
Activitatea 3.2: Implementarea sistemului SCADA

Estimare volum orar pentru internship: min 112 ore.
Stagiul de pregătire se va desfăşura la Beia Consult International SRL, având sediul pe Strada Peroni, Nr. 22-24,
Sector 4, Bucureşti.

