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INTRODUCERE 

 
Plecând de la analiza clădirilor inteligente în contextul actual și studiind 

eficiența energetică într-o clădire a Universității Tehnice Gh. Asachi Iași, cu modele și 
experimente reale, apelând la noțiuni de management energetic în clădiri, lucrarea 
propune o soluție software, utilă atât în managementul energetic al clădirii, cât și ca  
instrument de simulare și analiză a clădirilor smart. 

 

Lucrarea este structurată pe 5 capitole: 

I. Clădiri inteligente în contextul actual; 
II. Studiul de caz privind eficiența energetică în clădiri; 
III. Managementul energiei în clădiri; 
IV. Dezvoltarea conceptului de “Zero-Energy building”; 
V. Elemente originale privind monitorizarea inteligentă și managementul 

energetic în clădiri. 

 

CAP I. Clădiri inteligente în contextul actual 

 
In primul capitol analizez clădirile smart, evoluția tehnologiei, cerințele pentru a 

deveni o clădire inteligenta precum si beneficiile acesteia.  

 

Clădire smart - o clădire performantă, eficientă din punct de vedere energetic 
și al resurselor, nepoluantă, flexibilă și adaptabilă;  

o clădire inteligentă care combina inovația și tehnologia cu managementul 
performant pentru a maximiza rata de recuperare a investiției sau raportul câștig/ 
costuri. 

Evoluția tehnologiei a ajutat industria construcțiilor, și nu numai, în a  conecta 
sistemele energetice, de căldură, de iluminare sau securitate  prin elemente / senzori 
ce comunică între ei și asigură funcționarea unei clădiri în mod inteligent, adaptându-
se la viitoarele sisteme de operare și cerințe de funcționare. 
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Pentru ca o casă să fie considerată smart, întreaga infrastructura a clădirii (atât 
cea fizică, cât și planul de infrastructura  sistemul de date și asistența) trebuie să aibă 
eficiență ridicată și costuri reduse.  

Practic se folosește tehnologia pentru: 

• Îmbunătățirea performanței clădirii (referitor la energie); 
• Optimizarea operațiunilor de întreținere/ securitate/ confort; 
• Micșorarea costurilor care țin de instalare și mentenanță a 

echipamentelor; 
• Generarea de confort utilizatorului;  
• Obținerea unei case “prietenoase cu mediul”.  

O clădire inteligentă are nevoie de un Sistem Integrat de Management al 
Clădirii (SIMC). SIMC este responsabil de colectarea în timp real a datelor 
parametrilor ce asigură managementul energetic, cat și de integrarea unor noi surse 
alternative de energie (ex. panouri solare). 

 

Colectarea datelor, analiza datelor (cât și detectarea erorilor) precum și 
interacțiunea senzorilor dintr-un SIMC constituie principalele elemente ale 
infrastructurii inteligente din cadrul unei clădiri smart. 

Beneficii: 

Reducerea costurilor (atât pentru clădiri noi, cât și după implementarea SIMC 
în clădiri deja existente) – va duce la maximizarea randamentului funcționării 
sistemelor componente. 

Detectarea erorilor – va duce la identificarea supraîncărcărilor și a costurilor 
extreme. 
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Performanța superioară – va duce funcționarea sistemelor la parametri optimi. 
Monitorizarea permanentă duce la anticiparea problemelor. 

Adaptabilitate – dispozitivele vechi nu vor fi eliminate, ci integrate în noile 
sisteme. 

 

CAP II. Studiu de caz privind eficiența energetică în 
clădiri 

 
Dacă în capitolul precedent am analizat clădirile inteligente și beneficiile pe care 

le au acestea, în următorul capitol mă voi referi la cazuri particulare de clădiri 
inteligente sau ansambluri de clădiri inteligente.  

Voi analiza Zone Urbane Inteligente și voi studia modul în care o clădire poate 
deveni Clădire inteligentă. 

Plecând de la analiza parametrilor comparabili ce pot fi utilizați într-o zonă 
urbană, lucrarea urmărește construirea unei matrici de parametri comuni ce vor fi 
utilizați la analiza gradului de dezvoltare și a posibilităților de dezvoltare a unei zone 
inteligente. 

Cazurile analizat au avut în vedere atât coerența spațială a elementelor ce 
alcătuiesc aria studiată, precum și tipul de zonă (deschisă sau închisă – situată sau 
nu la același nivel de alimentare cu energie) cat si complexitatea funcțională – ceea 
ce reprezintă gradul de interacțiune dintre elementele zonei urbane inteligente. 

 Lucrarea de față cercetează implementarea sistemelor de management în 
clădiri inteligente, indiferent dacă este vorba de o clădire nouă, deja construită sau 
face parte dintr-o zonă urbană inteligentă. O prima analiza este a unui institut de 
cercetare nou construit. Clădirea este deja alimentată la instalații regenerabile pentru 
energie electrică și căldură. Are implementat SIMC cu o rețea complexă de senzori.  

 

Implementarea sistemului inteligent de management are in gestiune sistemul 
de încălzire, sistemul energetic, sistemul de ventilație și de aer condiționat. 

Elementele componente (senzori/ device-uri/ IoT) constituie rețeaua de senzori 
fără fir dintr-un Sistem Integrat de Management al Clădirii. 

Am identificat mai multe tipologii de rețele de senzori fără fir: 
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Rețea tip stea – are o singură stație de bază ce poate trimite și / sau primi date 
către un număr de noduri la distanță.  

Caracteristici: 

- nu permite trimiterea datelor de la un senzor la altul, 
- capacitatea de a utiliza senzorii cu un consum minim de energie constituie 

un avantaj, 
- viteza și aria de transmisie radio este limitată. 

 

Rețea tip plasă – orice nod/ senzor transmite oricărui alt nod.  

Caracteristici: 
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- redundanța și scalabilitatea, precum și ușurința extinderii constituie un 
avantaj, 

- consumul mare de energie precum și dependența dintre timpul de livrare/ 
transmisie constituie un dezavantaj. 

 

Rețea tip hibrid – hibrid între rețeaua tip stea și cea tip plasă. Caracteristici: 

- structură de comunicare durabilă cu un consum rezonabil de energie, 

 

Rețelele de senzori fără fir sunt proiectate pentru activități de monitorizare și 
supraveghere, precum și pentru confortul locatarilor. Realizările tehnologice cât și 
costurile mici din ultimul deceniu au dus la o dezvoltare de senzori (IoT) foarte 
puternică, cu o evoluție constantă. 

 Platforma de management propusa, a fost folosita si analizate rezultatetele 
simulate prin importul de date off-line și-a dovedit funcționalitatea din punct de vedere 
al analizei costurilor. Rezultatele sunt exemplificate și analizate în capitolul V. 

Tot in acest capitol am studiat Insula Urbană Inteligentă (Smart Urban Island), 
concept ce a stat si la baza unui proiect european, in care am fost director de proiect. 

Prin combinarea caracteristicilor de coerență spațială și complexitate 
funcțională a fost creată o matrice de referință în scopul de a evalua nivelul de 
dezvoltare cât și gradul de dezvoltare ulterioară. 
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 Conceptul SUI se referă la “spații urbane scalabile, flexibile și interconectate, 
care utilizează arhitectura bioclimatică și tehnologia energiei regenerabile”. 

 Sistemul de management al SUI – constă în includerea de algoritmi în 
mecanismele de calcul SUI, astfel încât SUI să fie o zonă sustenabilă energetic, să 
asigure condiții sănătoase de mediu și să optimizeze calitatea vieții ocupanților 
acesteia. 

Aspectul inovativ propus este implementarea inteligentă a unor algoritmi 
pentru consumatori, astfel să se poată determina gradul de solicitare al rețelei, cât și 
prin intermediul utilizării energiilor reutilizabile. 

 Obiectivul principal al sistemului de management în acest caz este de a furniza 
o interfață bidirecțională de gestiune a energiei, precum și de a programa generarea 
locală a energiei electrice. 

 Planificarea managementului local al energiei în funcție de necesar, 
funcționarea eficientă a unităților de generare, adaptarea în timp real au constituit 
caracteristicile urmărite în eficientizarea energetică. 

Studierea Zonelor Urbane Inteligente a fost pe larg detaliata si analizata in 
capitolul prezent, in scopul de a crea cazuri standardizate pentru zone urbane 
inteligente. 

Zona urbană inteligentă închisă – Zona urbană inteligentă închisă este un 
complex de clădiri și/sau instalații învecinate situate la același nivel de alimentare cu 
energie. Toate clădirile fac parte din complexul definit spațial. Toate clădirile sau 
instalațiile respective sunt în mod ideal, optimizate prin proiectare bioclimatică și/sau 
eficiența energetică, precum și măsuri de furnizare autonomă de energie. Un exemplu 
de potențială zonă urbană inteligentă închisă poate fi reprezentat de zone urbane 
aflate în proces de dezvoltare/extindere sau de reamenajare urbană, și pot fi 
proiectate mult mai ușor ca zonă urbană inteligentă. 
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Zona urbană inteligentă deschisă În zona urbană inteligentă deschisă nu 
este necesară existența tuturor clădirilor care oferă servicii publice în cadrul zonei, dar 
pot să fie localizate în jurul zonei urbane inteligente, și trebuie să îndeplinească 
criteriile de definire a zonei urbane inteligente pentru un grup mai mare de clădiri sau 
o anumită zonă. Este indicat ca producția de energie să se facă (parțial sau la o 
pondere importantă) în cadrul zonei inteligente. Zona urbană inteligentă este definită 
spațial și este alimentată de o rețea inteligentă și este utilizat un software inteligent de 
gestionare a energiei clădirii, ca urmare a existenței unor sisteme de stocare a 
energiei. Ulterior clădirile pot fi integrate în zona urbană inteligentă cea mai apropiată, 
doar dacă se respectă conformitatea acestora cu elementele principale ale zonei 
urbane inteligente 

 

Zona urbană inteligentă conceptuală În cazul modelului conceptual de zonă 
urbană inteligentă procesul începe cu un anumit inventar al obiectelor și facilităților, 
care, până în prezent nu a avut interrelație reciprocă cu privire la nivelul consumului 
de energie și aprovizionarea cu energie. Acest lucru ar putea fi cazul zonelor urbane 
dense, unde potențialele pentru o zonă inteligentă sunt într-adevăr reale, dar care nu 
sunt utilizate sau recunoscute. 
Modelul conceptual de zonă urbană inteligentă este caracterizat în prima etapă prin 
producerea de energie locală și consumul de energie. Necesarul de energie 
(regenerabilă) este asigurat de la locul cel mai potrivit/apropiat (de exemplu, turbine 
eoliene, instalații fotovoltaice mari, procese de cogenerare în instalațiile industriale).  
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Primul pas în realizarea unei zone urbane inteligente, este de a investiga 
potențialul de posibile interrelații între aprovizionarea cu energie și consumul de 
energie, și corelarea eficientă a acestora. Un exemplu de realizare a unui model 
conceptual de zonă urbană inteligentă în ceea ce privește alimentarea, ar putea fi 
folosirea mai multor facilități de alimentare cu energie de la panouri fotovoltaice sau 
biogaz, după perioada adecvată de stimulare a costurilor. 

Pe baza simulărilor făcute, a analizei tehnice a clădirii Corpului de Energetică 
din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată au fost 
urmărite energia electrică consumată, încălzirea dar și răcirea clădirii, precum și 
furnizarea de date fiabile pentru îmbunătățirea integrării energiilor regenerabile și 
creșterea autonomiei energetice. 

 

 

 

Etapele au avut în vedere următoarele aspecte: 

• colectarea informațiilor (în vederea modelării/simulării), 
• construirea modelelor, 
• atribuirea proprietăților termo-fizice, 
• efectuarea simulărilor, 
• calibrarea modelelor, 
• validarea modelului, 
• analiza rezultatelor. 

În capitolul anterior, am analizat, în detaliu, Clădiri Smart (atât noi construite cat 
si vechi) și Zone Urbane Inteligente, posibilitatea clădirilor de a deveni clădiri smart.  

În următorul capitol, voi analiza modul de management al unei clădiri 
inteligente, rețele de senzori, dar și cerințele și obiectivele unei platforme de 
management în Clădiri Inteligente sau Zone Urbane Inteligente.  
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CAP III. Managementul energiei în clădiri 
Clădirea Inteligentă, ca și Zona Urbană Inteligentă folosesc device-uri de 

măsurare a consumului de energie și rețele de senzori, pentru a colecta date și a le 
gestiona în funcție de funcțiunile și serviciile necesare.  

Însă foarte important sau la fel de important este Sistemul de Management al 
Clădirii Inteligente ce implementează strategii inteligente de control, pentru a realiza 
o utilizare optima a resurselor energetice disponibile. 

 

Platformele de management sunt instrumente capabile să măsoare, să 
monitorizeze, să controleze și să gestioneze toate componentele fluxurilor de energie 
în zonele urbane inteligente și în clădirile inteligente. 

 Micro-rețeaua (rețeaua de senzori fără fir și device-urile de măsurare a 
energiei) este o rețea de obiecte care comunică între ele, având o interacțiune activă, 
obiecte/ dispozitive inteligente conectate la internet.  

 Scopul platformelor de management al energiei în clădiri este de a atinge 
maximul de energie și de a obține o utilizare eficientă a resurselor. 

Sistemele integrate de monitorizare/ management al energiei oferă un potențial 
ridicat pentru dezvoltarea comunităților din punct de vedere al eficientei energetice și 
a sustenabilității.  
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 Urmărind indicatorii pentru arhitectura bioclimatică sau pentru clădiri eficiente 
energetic (legislația Europeană/ Româna), am analizat și apoi proiectat o Platformă 
de Management, dar și o mini-rețea customizată, care să permită simularea / analiza 
scenariilor ce duc la maximizarea fenomenului de auto-alimentare din surse 
regenerabile pentru furnizarea energiei electrice sau pentru încălzire.  

În urma analizelor și a simulărilor, am prezentat o viziune asupra unei platforme 
software ce permite adaptarea la diverse domenii, cât și posibilitatea de a fi utilizată 
atât în Zone Urbane Inteligente cat și în Clădiri Inteligente. 

  

Astfel, am evaluat ca platforma trebuie sa fie orientată pe servicii, sa aibă drept 
obiectiv optimizarea resurselor deja existente, precum și ușurința de a adăuga resurse 
de energie. 

 Platforma trebuie sa fie de tip SaaS (Software as a service) (descrisă în 
capitolul V), sa nu fie legată de o anumită tehnologie și sa poată defini seturi de 
principii în diverse contexte.  

Am urmărit ca obiectivele Platformei de Management viitoare sa cuprindă: 

- managementul datelor – capacitatea de a procesa date statice și dinamice 
de la diferite puncte de măsurare, puncte ce pot furniza informații dintr-un 
spectru larg (temperatură, umiditate, consum energie, presiune 
atmosferică), 

- interfața grafică (GUI) – realizarea unei interfețe grafice intuitive, atât cu 
date în timp real, cât și cu elemente pentru analiză/ simulări (export de date), 

- set de acțiuni – componenta cheie a platformei de management; conține 
acțiuni pe care platforma le ia sau le recomandă pentru a crește eficiența 
energetică sau confortul. 

  

În capitolul precedent, am analizat Platforme de Management în Clădiri 
inteligente și cerințe ale acestora; iar în capitolul următor voi analiza conceptul de Zero 
Energy Building, concept ce l-am urmărit în simulările ulterioare ale Platformei de 
management dar și posibilități de îmbunătățire a clădirilor deja existente studiate . 

CAP IV  Dezvoltarea conceptului de “Zero-Energy 
building” 

O clădire cu energie zero (ZE), cunoscută și sub denumirea de clădire de 
energie netă zero (ZNE sau NZEB), este o clădire cu un consum net de energie cât 
mai aproape de 0 (adică cantitatea totală de energie utilizată anual de clădire este 
egală cu cantitatea de energie regenerabilă creată de aceasta sau, în alte definiții, de 
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către sursele regenerabile de energie în afara locului). Concept similar este și noțiunea 
“Aproape Zero Energy Building (nZEB)”.  

Componente ce condiționează performanța energetică a unei clădiri: 

- configurația arhitecturală a clădirii cu respectarea principiilor dezvoltării 
durabile și cu minimizarea impactului asupra mediului natural, 

- asigurarea necesarului de utilități energetice, în special din rețelele urbane 
a căror eficiență energetică este compatibilă cu performanța energetică de 
tip nZEB. 
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Simulare si analiza caz NZEB 

Analiza și determinarea valorilor pentru ca o clădire să fie admisă pentru 
încadrarea în clasa nZEB au fost simulate și în Platforma de management propusă. 

  

Astfel, calculul nZEB 

 a fost urmărit și din simulări.  

  

Exemple de clădiri nZEB analizate cu ajutorul Platformei de Management 
(detaliată în capitolul V) 

 O clădire autonomă - este o clădire construită pentru a funcționa independent 
de serviciile oferite de infrastructura curentă (rețea electrică, rețea de gaze, sisteme 
de apă și canalizare, servicii de comunicații). 

 Clădirile cu monitor de energie sunt caracterizate de implementarea unui 
sistem de feedback cu privire la consumul de energie electrică în respectiva clădire. 
Aceste dispozitive pot afișa costul energiei utilizate, dar și estimări ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră. 

  

Toate capitolele precedente au ajutat la analiza, proiectarea și validarea unei 
Platforme de Management care să îmbunătățească calitățile serviciilor dintr-o clădire. 

 Astfel, Platforma de Management propusă este o soluție software, folosită 
pentru simulările și analizele enunțate anterior, dar și pentru a deveni un Sistem 
Integrat de Management al Clădirilor, un sistem total funcțional.  
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CAP V. Elemente originale privind monitorizarea 
inteligentă și managementul energetic în clădiri 

În capitolele anterioare am introdus conceptul de clădire inteligenta unde 
Sistemul Integrat de Management al Clădirii (sau Platforma de management) este 
punctul principal, alături de infrastructura clădirii. Capitolul V prezinta un Sistem 
Integrat de Management al unei Clădiri, platforma dezvoltata pe baza studiilor unor 
prestigioase universități din Europa, și utilizată în mod activ de Universitatea Tehnică 
Gh. Asachi Iași, atât ca un tool de simulare cât și pentru folosire directă în procesul 
continuu de optimizare a consumului energetic 

Divizarea sub-ansamblelor Platformei pentru Monitorizarea inteligentă și 
Managementul energetic în clădiri în funcție de servicii.  

1) Culegerea de date și control – responsabilă pentru colectarea informațiilor 
și controlul dispozitivelor. 

În aceeași parte a platformei întâlnim panoul de configurare care prin 
intermediul unei interfețe permite gestionarea întregii arhitecturi. 

 

  

2) Automatizarea (definirea evenimentelor și a comenzilor) 
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 – proiectarea unui demon (un script ce stă mereu în starea de veghe) care 
verifică formulele ce stau la baza definirii unui eveniment și declanșează comenzi. 

 

Componentele Platformei de Management acestea sunt responsabile pentru 
un domeniu specific – pot asculta evenimente, declanșa evenimente, pot oferi servicii 
sau întreține stări 

Am identificat următoarele componente: 

- ce interacționează cu senzorii (IoT) – urmăresc dispozitive își pun 
informațiile la dispoziția platformei, 

- care răspund la evenimente – oferă secțiuni de logică, 
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- de acces date – colectare date (de către IoT) în mod securizat în diferite 
protocoale de comunicații, dar și din punct de vedere al utilizatorului și al 
nivelului de acces în platforma 

- factor de decizie – privire globală (administrativă) sau acțiuni ce modifică 
eficient și sigur dinamica platformei. 

Arhitectura de colectare a datelor din senzori (IoT) – o rețea de noduri de 
măsură, senzori dedicați ce trimit datele către Platforma de Management. 

Platforma de Management este capabilă să primească date de la diferite 
modele de senzori, pentru acest lucru implementându-se așa numitul “driver de 
device”, un script ce mapează parametri specifici device-ului către o bază de date 
generală. 

Fiecare dispozitiv este unic identificat în platformă și i se recunosc capabilitățile 
(ce fel de date primește/ trimite, care este frecventa de citire/ transmisie, care este 
starea dispozitivului). 

Asigurarea conectivității este un alt element ce a fost urmărit, astfel trebuie 
menținută conectivitatea canalelor de transmisie a datelor. Pe lângă așezarea optima 
a nodurilor, pentru a fi restabilita conectivitatea cât mai rapid, Platforma are și o 
strategie de verificare a status-ului fiecărui nod. 

 Securitatea datelor – întregul sistem trebuie protejat împotriva atacurilor 
informatice, al nivelului de acces diferit de la utilizator la utilizator, precum și al 
securității acțiunilor. 

Chiar de la începutul implementării platformei, ca rezultat al studiilor făcute, s-
a abordat tehnica OMT (model orientat pe obiecte) astfel dovedindu-se cea mai 
bună abordare in cazul de fața. Astfel, s-au identificat obiectele reale, proprietățile 
obiectelor reale, modul in care acestea interacționează și s-a descompus in sub-
sisteme (clase – ansamblu de operații, evenimente, asocieri, specifice unui model). 

Această abordare oferă adaptare rapidă și are performanțe ridicate (comparativ 
cu alte abordări – pe funcții sau pe date), care nu oferă eficiență în acest caz. 

Metodele noi orientate pe agent (domeniul inteligenței artificiale) nu se califică 
pentru o implementare completă a platformei, însă au fost folosite în diferite module 
(trimitere de notificări). 

Toate structurile din platforma sunt structuri OMT (folosindu-se Object-modeling 
technique) și au fost implementate urmărind-se maximizarea implementării din punctul 
de vedere OMT, 

Abordarea OMT în dezvoltarea Platformei de monitorizare inteligentă și 
management energetic a dus la: 
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- identificarea obiectelor reale, 
- identificarea proprietăților obiectelor reale, 
- modul în care acestea interacționează, 
- descompunerea în subsisteme (clase de operații, evenimente, asocieri 

specifice unui model). 

 Platforma de Management cuprinde 6 mari entități și anume: 

• _areas 
• _locations 
• _clients 
• _devices 
• _sensor (derivații acestora) 
• _notification 

Fazele de implementare (abordare OMT) 

- A) analiza – în urma acestei faze au rezultat modelele cu clasele asociate 
și interacțiunile acestora; 

-  

Pentru exemplificare m-am referit la modelul obiectual sui_notification. Astfel, 
acesta este transformat și se utilizează tabela de date sui_notifications, 
tabela de condiții sui_notifications_conditions și tabela de formule în 
vederea evaluării sui_notifications_values. 

 

După realizarea analizei fiecărui obiect, sunt adăugate atribute ce 
caracterizează acel obiect. 
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- B) proiectarea – scopul principal a fost de a maximiza reutilizarea claselor, 
prin identificarea relațiilor de moștenire, descompunerea operațiilor 
complexe în operații simple; 

 

O exemplificare a extinderii unei clase generice, pentru o clasă este clasa 
Action_notifications_values_list ce extinde Action_generic_list: 
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- C) implementarea sistemului informatic – clasele și relațiile din fazele 
anterioare au fost translate în limbaj de programare orientat pe obiect 
(majoritar PHP). 

Anumite funcționalități au necesitat translatarea lor în Java sau Python, ținând 
seama de modul și locul de unde interacționează cu celelalte module (Shell pe server 
sau telefoane mobile smart). 

Printre avantaje enumerăm doar cele mai importante, acestea constând în: 
• testarea entităților înainte de implementare  

• modelarea simultană a datelor și funcțiilor – ceea ce duce la 

dezvoltarea de ierarhii de clase de obiecte care includ atât date cât și 

funcționalități / comportamente 
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• manipularea platformei este ușor de perceput de către utilizator 

• flexibilitate în modificarea structurilor de baze de date 

Dezavantajele întâlnite constau în principal în inexistenta : 
• Unor instrumente de automatizare a etapelor de analiză și proiectare 

• Unui ghid metodologic în procesul de dezvoltare 

Implementare în Univ. Tehnică Gh. Asachi Iași 

Platforma de Management SUI Hub a fost implementată în cadrul clădirii 
Facultății IEEIA din cadrul Universității Tehnice Gh. Asachi, în vederea realizării unui 
model funcțional hardware-software integrat, pentru monitorizarea în timp real a 
consumurilor de energie în cadrul unei clădiri inteligente. 

 

 

 

Obiectivul propus a fost optimizarea consumului energetic 

- timpul de consum energetic maxim 
- timpul în care consumul energetic poate fi redus 
- datorita factorilor meteo 
- folosindu-se energia verde 
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Sistemul studiat a fost compus din 

  1 - sistem fotovoltaic PV-LACARP compus din 12 panouri policristaline S-
Energy, cu putere nominala de 250Wp, sistem de urmărire biaxial DEGERtraker 
3000NT, invertor Sunny Boy 3000 TL, 4 baterii  solare DETA cu o capacitate de 250 
Ah, sistem de control Sunny Remote Control, Sunny WebBox pentru citirea datelor 
online și trimiterea lor către platforma de management 

 

2 - Stație meteorologica wireless Davis Vantage Pro2 – folosita pentru a 
studia creșterea eficientei exploatării sistemului fotovoltaic 

 

3 - Siemens Sentron PAC3200 – device pentru monitorizarea consumului 
energetic 
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Dacă datele transmise de sistemul fotovoltaic au fost ușor de inserat în 
platforma de management (Sunny WebBox este capabil sa trimită datele în timp real 
către un server), în cazul stației meteorologice și al device-ului de monitorizare de 
consum energetic a trebuit implementat o componenta hardware pentru a putea citi / 
transmite datele în timp real.  

 

 

Datele citite online de pe cele 3 arhitecturi sunt inserate în platforma de 
management, indiferent de modul lor de citire/ transmitere și indiferent de modele 
senzorilor/ device-urilor folosindu-se așa numite “drivere” (scripturi specifice fiecărui 
model de device ce transforma datele primite în date inteligibile/ acceptate de către 
Platforma de management)  
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În ambele cazuri am creat scripturi bash ce rulează asincron  

 

Interpretarea și analiza datelor se poate face atât vizual (grafic) cat și ca un 
export al datelor pentru analiza ulterioara sau în alte platforme 

Pentru a verifica acuratețea soluției dezvoltate, au fost luate în calcul datele din 
ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) luându-se în calcul grupe lunare. Au fost calculați 
coeficienții de corelație dintre valorile PV estimate și valorile energiei PV măsurate. 
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Rezultatul implementării in cadrul TUIASI a fost găsirea modalităților de 
creștere a performanței clădirii și pentru a deveni eficientă din punct de vedere 
energetic.  

O primă recomandare s-a referit la utilizarea de lămpi LED si de a utiliza 
sisteme energetice regenerabile cum ar fi de exemplu panourile fotovoltaice. Din 
aceste recomandări s-a selectat cea referitoare la sistemele energetice regenerabile 
cum ar fi de exemplu panourile fotovoltaice. 
Platforma de management dezvoltata si utilizata in analiza tuturor cazurilor, este un 
site web online (http://sui-hub.sqnp.net/) si cuprinde elementele: 
 

Pagina de pornire si conectare utilizatori: 
-  

 
 

Funcțiile meniului (ele diferă de la un nivel de utilizator la altul. Exemplificat este 
meniul de administrare: 
-  
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Nivelele de acces se pot defini separat : 
-  
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Adăugarea si vizualizarea de zone sau locații 
 

 
 

Adăugarea de dispozitive si setările specifice 
-  

 
 



Pag. 27 

CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR PE BAZĂ DE APLICAȚII SOFTWARE DEDICATE 
Rezumat lucrare de DOCTORAT 

 

 
 

 

 
Import / export de date 
-  

 
 

Lista dispozitive / senzori 
-  
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Vizualizarea datelor 
-  

 
 

Lista acțiuni/ notificări 
-  
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Notificarea are următoarele secțiuni diferite: 

- detalii – în care este definit un nume pentru fiecare notificare pentru 
utilizare ulterioară, și intervalul de frecvență, atunci când evenimentul este 
verificat pe date specifice și locație pentru ceea ce este definit; 

- variabile – se definesc variabilele pentru dispozitivele/senzorii implicați, 
care vor fi utilizați în interiorul spațiilor (pentru a crea calcule) și pentru a 
crea valoari de notificare; 

- condiții - condiții logice care utilizează date de la senzori, date care vor 
declanșa acțiuni dacă se vor atinge anumite valori sau formule specificate; 

- acțiuni - în HUB-ul SUI pot fi definite în acest moment 2 acțiuni diferite în 
cazul în care se ajunge la o notificare: crearea unui jurnal al valorilor 
pentru utilizare ulterioară și trimiterea unui e-mail la o anumită adresă. Ex: 
O notificare ar putea fi ceva de genul: dacă în locația de la etajul 1, 
senzorul de pe dispozitivul 2 transmite o temperatură mai mare sau egală 
cu 20oC și senzorul de pe dispozitivul 3 transmite o temperatură mai mică 
sau egală cu 30oC, se înregistrează valorile în baza de date și se trimite 
e-mail cu valorile înregistrate. 

- notificări - reprezintă valori calculate utilizând variabilele și datele de la 
senzorii implicați, salvate pentru evenimentul specific. Aceste valori pot fi 
exportate în fișier CSV pentru utilizare ulterioară sau reprezentate sub 
diferite forme grafice. 

-  

CONCLUZII 

 
In urma analizelor făcute pe diferite clădiri, cu diferite rețele de senzori, sau in 

zone urbane inteligente, platforma dezvoltata si-a dovedit utilitatea atât in plan analitic 
cat si cel al funcționalității. 

Platforma propusa are o infrastructura versatila. 

Arhitecturile hardware/software folosite in studiul clădirii Universității Tehnice 
„Gh. Asachi” Iași, rezolva cu succes stocarea datelor online pe platforma de 
management, date ce sunt provenite de la doua tipuri total diferite de device-uri, atât 
ca mod de conectare cat si structura datelor transmise. 

În prezent sunt foarte multe device-uri (IoT) în mai toate domeniile de activitate, 
însă majoritatea lor folosesc standarde și protocoale diferite, astfel fiecare model de 
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device are nevoie de propria aplicație de management. Platforma de management 
propusa, arăta ușurința de a integra diferite modele și standarde, de a avea un 
singur loc de management al întregului sistem. 

Platforma propusa este o platforma scalabila. 

Folosita în managementul unei clădiri. inteligente sau a unei zone urbane 
inteligente, a fost implementat modelul de zona sau locație. Astfel un device dintr-o 
zona poate da date altui device din alta zona informații sau stări. Astfel Platforma de 
management propusa poate activa ca un HUB (mai multe instanțe interacționează, 
schimba date).  

 

Platforma propusa este capabila de a construi acțiuni complexe, bazate 
pe condiții provenite de la mai mulți senzori sau device-uri.  
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