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Validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de alertare,
realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comanda (II)

Rezumatul etapei
În RST aferent etapei III/2022 (finală) se prezintă activitătile desfăşurate şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului
SPEIGN în perioada 15 decembrie 2021 – 28. aprilie 2022. Astfel se prezintă detailat modul de validare şi demonstrare a
funcţionabilitătii a întregului sistem comlex SPEIGN. Validarea s-a realizat atât în mediu simulat cât şi în mediu real (4
evenimente seismice semnificative cu ML >4 (Richter) produse în zona seismică Vrancea. Verificarea in mediu simulat a
fost realizata prin comenzi date pe lanțul de decizie, lucru posibil prin modul în care a fost structurat sistemul şi asigurarea
condițiilor de diagnoză prin softurile specializate implementate. Testarea în mediu real a fost realizate prin monitorizarea
fluxul de date şi decizie în cadrul sistemului cu ocazia a 4 evenimente seismice subcrustale semnificative (ML > 4) produse
în zona Vrancea. Rezultatele obţinute, inclusiv timpul de execuţie a decuplării la instalaţia de gaze protejate de 4 secunde de
la înregistrarea acceleraţiei locale a cutremurului, au confirmat funcţionabilitatea la parametrii concepuţi a sistemului
SPEIGN. Diseminarea rezultatelor a fost realizat prin publicarea unui articol indexat în baza de date internaţionale
IEEEXplore, prezentarea unei lucrări la manifestarea ştiinţifică şi expoziţia European Geosciences Union (EGU) - EGU22
General Assembly (Viena – 2022). Prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor în caz de cutremure de
pământ la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari s-a realizat prin: două pagini Web actualizate,
redactarea, tipărirea/multiplicare şi distribuirea foii de catalog SPEIGN, organizarea unui work-shop şi a unei conferinţe de
presă pentru prezentarea SPEIGN atât la potenţialii beneficiari cât şi mediei scrise şi audiovizuale. Se consideră că toate
obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa III/2022 a proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin
validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de alertare şi comanda a terminalelor de
comandă aferente SPEIGN pe conducta de branşament ainstalaţiei de gaze în exploatare (în mediu industrial) practic s-a
ajuns la maturitatea tehnologică TRL 5 (soluţie validată în mediul industrial).

Raportul Ştiinţific şi Tehnic (Etapa III/2022)

1. Introducere

Obiectivul general al proiectului SPEIGN constă în elaborarea, realizarea, validarea unui Sistem
complex de Prevenire a Exploziilor și Incendiilor devastatoare datorate instalațiilor de utilizare a gazelor
naturale avariate în urma unor cutremure majore. Principalul obiectiv al proiectului constă în extinderea ofertei
de servicii prestate de CO, respectiv instalarea, punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței SPEIGN
dezvoltate și validate în cadrul proiectului.

Obiectivele intermediare ale proiectului constă în dezvoltarea, implementarea și validarea elementelor
individuale aferente SPEIGN, respectiv:
- O1 - realizarea, punerea în funcțiune și validarea instalație pilot de tip server VPN care primește permanent
informații de la rețeaua automata de alertare a P1 referitoare la producerea unui cutremur major într-o rază de
250 Km fata de zona de interes (Râmnicu Vâlcea);

- O2 – pentru confirmarea alertării generate de O1 si evitarea alarmelor false se realizează, punerea în funcțiune
și validarea unei instalație pilot care determina accelerația locala (în zona de interes) produsa de cutremur.
Aceasta are si rol de rezerva in caz ca se întrerupe comunicația VPN - STS cu P1. Validarea locala prin
senzor seismic aflat in puţ forat constituie o stație seismică care va fi integrata şi monitorizata continuu de P1.

- O3 - realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat local capabil să primească/prelucreze/decidă/valideze
informațiile furnizate de O1 și O2 și să transmită semnal de comandă către electrovalvele consumatorilor
individuali sau de grup (blocuri de locuințe) abonați la SPEIG - realizarea unor proceduri de întreținere /
verificare a sistemului de protecţie implementat la diverși beneficiari (consumatori de gaze naturale); .



- O4 - realizarea, validarea și punerea în funcțiune a unor terminale montate la beneficiari alături de
electrovalvele aflate pe branșamentele de gaze si vor acționa prin întreruperea furnizării de gaze la primirea
informației de avertizare transmise de dispeceratul local;

- O5 - Diseminarea rezultatelor la manifestări știinţifice de prestigiu articole în reviste de specialitate,
comunicat de presă, relatare radio/TV pentru promovarea serviciului de protecţie la foc în caz de cutremure.

În acest context, principalele obiective și activităţi aferente realizate în etapa 1/ 2020 – „Realizarea și punerea
în funcțiune a unui dispecerat cu rol de management al semnalului de avertizare și a sistemului de
confirmare locală” au fost:
Act. 1.1. Alegerea și amenajarea locației - realizarea dispeceratului local;
Act. 1.2. Instalarea / punerea în funcţiune a sistemului de telecomunicaţii STS și a unui server de date;
Act. 1.3 Identificarea și verificarea/caracterizarea zonei în care se va realiza puţul forat pentru sistemul local de

măsurare a mișcărilor seismice și confirmare a avertizării;
Act. 1.4. Realizarea forajului, instalarea si verificarea sistemului local de confirmare a avertizării;
Act. 1.5. Studiul zonei de alertare in vederea stabilirii surselor seismice, instabilităţi locale, a faliilor, efectul

cutremurelor vrâncene, acceleraţiile maxime (hazard, microzoare, verificarea chestionarelor seismice
pentru zona vizata);

Act. 1.6. Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente aferente sistemului local de măsurare a mișcărilor
seismice - realizarea protocoalelor de testare in mediu simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat
si cel real;

Act. 1.7. Diseminarea rezultatelor prin publicarea / comunicarea de lucrări știinţifice;
Act. 1.8. Diseminarea rezultatelor prin prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor în caz de

cutremure de pământ la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari și pagina web -
identificarea soluţiilor tehnice originale elaborate și protecţia proprietăţii industriale.

În urma activităţilor Act. 1.1. – Act. 1.8 desfășurate toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa
I/2020 a proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin realizarea și punerea în funcțiune a unui
dispecerat cu rol de management al semnalului de avertizare și a sistemului de măsurare și confirmare locală a
mișcărilor seismice au fost create condiţiile pentru continuarea lucrărilor, respectiv derularea lucrărilor
aferente etapei II/2021 „Validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de
alertare, realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comanda”

Principalele obiective și activităţi propuse şi realizate în cadrul etapa II / 2021 au fost:
Act. 2.1. - Realizarea, validarea terminalelor de comanda a întreruperii gazelor;
Act. 2.2. - Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente, verificarea / validarea

protocoalelor de testare in mediu simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real;
Act. 2.3. - Diseminarea realizărilor la congrese, conferinţe naţionale şi internaţionale, publicitate serviciu de

protecţie gaze, prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor şi incendiilor în caz de cutremure de
pământ la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari.

Astfel au fost realizate:
- o analiză privind siguranţa în exploatare a obiectivelor energetice;
- riscul seismic în zona municipiul Râmnicu Vâlcea;
- punerea în funcţiune a staţiei seismice RMGV – monitorizarea mişcărilor seismice şi a evoluţiei

parametrilor precursori ai cutremurelor în Râmnicu Vâlcea;
- realizarea, validarea terminalelor de comandă a întreruperii gazelor;
- testarea funcţionării ansamblului de echipamente, verificarea / validarea protocoalelor de

testare in mediu simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real;
- o analiză a funcţionabilităţii RMGV, analiza datelor achiziţionate cu ocazia unor evenimente

seismice – comparativ cu alte staţii seismice din reţeaua INFP;
- diseminarea rezultatelor

În urma activităţilor Act. 2.1. – Act. 2.3. desfășurate toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa
II/2021 a proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Astfel au fost create condiţiile pentru continuarea
lucrărilor, respectiv derularea lucrărilor aferente etapei III/2021 „Validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea
funcţionalităţii întregului sistem de alertare, realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comanda (II)”

Principalele obiective și activităţi propuse şi realizate în cadrul etapa III / 2022 sunt:
Act. 3.1. - Testarea functionarii ansamblului de echipamente - verificarea / validarea. Elaborare documentatie

tehnică şi raport de testare pentru terminalul de decuplare gaze. Elaborare raport de testare pentru



sistemul SPEIGN in ansamblu (lanţul de achiziţie date, decizie, confirmare, răspuns dispecerat –
transmiterea comenzilor de execuţie.

Act. 3.2. - Diseminarea realizărilor – prezentarea rezultatelor la congrese, conferinte nationale si internaţionale
de prestigiu (cu comitet de program), participare la târguri si expoziţii dedicate cercetării.

Act. 3.3. - Diseminarea realizărilor - Prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor in caz de
cutremure de pământ la instalatiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari - pagina
web,foaie de catalog.

2. Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente - verificarea / validarea (Act. 3.1.).

2.1. Sistemul SPEIGN

Sistemul SPEIGN conceput şi realizat a fost prezentat în rapoartele de fază 1/2020 şi 2/2021 precum şi în
lucrările [1, 2]. Schema de principiu a sistemului complex de prognoză şi evaluare locală a cutremurelor
prevăzut cu elemente de protecţie a instalaţiilor de gaze – soluţie tehnică originală elaborată în cadrul
proiectului [3] - este prezentată în Fig. 1. Schiţa SPEIGN realizat şi implementat este prezentat în Fig. 2.

Fig. 1. Schiţa de principiu a sistemului complex de prognoză şi evaluare locală a cutremurelor prevăzut cu elemente de
protecţie a instalaţiilor de gaze [3]

Fig. 2. Schiţa sistemului de prevenire a exploziilor în caz de cutremur de pământ la instalațiile de utilizare a gazelor
naturale realizat.



Pe parcursul experimentărilor, în scopul îmbunătăţirii performanţelor, structura sistemului a fost
actualizata prin introducerea unui calculator de decizie locala (PC2) bazata pe mesajele generate de sistemul de
avertizare vrâncean (INFP), detecția evenimentelor Fagaras – Câmpulung – falia Intramoesica si accelerometrul
din forajul local (Fig. 2). Suplimentar s-a măsurat radonul, CO+CO2 si temperatura din foraj pentru a urmării
daca funcționarea accelerometrului de confirmare locala depinde de condițiile de mediu si posibila emisie de
gaze corelata cu activitatea seismica regionala (Fig. 2). Sistemul de prevenire a exploziilor in caz de depășirea
nivelului accelerațiilor a păstrat comunicația de date cu INFP prin VPN (securizată de o rețea privata) şi RDS
(asigură ăi accesul la informarea prin internet), calculatorul de achiziție locală a datelor (PC1) dar introduce o
decizie finală prin nou PC (PC2) bazată pe ponderi alocate fiecărei surse de avertizare (detecție vrânceană INFP,
Făgăraş – Câmpulung şi foraj). Operatorul are acces la aceste ponderi care se adună în final şi pe care le poate
modifica în funcție de situație. De exemplu, dacă nu mai există conexiune cu serverele INFP-ului pentru o
perioadă mai mare de timp atunci decizia de avertizare se alocă senzorului din foraj. Operatorul poate de
asemenea să modifice pragul general care stabilește limita la care se generează comanda de blocare a gazelor.

Elementele introduse suplimentar în proiect (radonul, CO+CO2 şi temperatura din foraj) nu afectează
funcționarea sistemului de avertizare – acestea servesc pentru achiziţia de date ştiinţifice şi /sau de parametrii
precursori ai cutremurelor.

2.2. Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente aferente sistemului SPEIGN
Testarea funcţionării sistemului s-a realizat în condiții reale şi simulate. Seismicitatea în zona care poate să

genereze alarme şi cea vizată de protecția sistemului este prezentata în figurile Fig. 3 si Fig. 4.

Fig. 3. Seismicitatea din zonele Herculane, Târgu Jiu,
Deva, Alba Iulia, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Făgăraş şi

Câmpulung (2022 - martie).

Fig. 4. Seismicitatea din zonele Râmnicu Vâlcea, Făgăraş şi
Câmpulung (2022 - martie).

Seismicitatea este în general corelată cu faliile din zona respectivă. Această relație şi stațiile seismice din
zonă (notate cu puncte roșii) sunt prezentate in Fig. 5. Caracteristicile acestei zone sunt analizate in A. Bala et al.
[4]. Seismicitatea marcată cu puncte verzi (Fig. 5) se referă la perioada 01.01.2022 – 31.03.2022.

Distribuția corespunzătoare a hipocentrilor în funcție de adâncime, latitudine si longitudine este
reprezentată în Fig. 6 alături de aria afectată estimată şi stresul tectonic aferent [5 - 7].

In Fig. 6 se remarca o lipsă a cutremurelor la adâncimea de 8 km şi gruparea lor pe verticală în zonele
Tismana, Târgu Jiu si Câmpulung. De asemenea, se observă că adâncimea cutremurelor (Depth) este limitată la
20 Km în condițiile unei seismicități moderate în perioada 01.01.2022 – 31.03.2022 (Mw maxim = 2), a unei
pauze (DeltaT) maxime între grupurile de cutremure de 8 zile şi un număr de 6 cutremure în intervale de 7 zile,
Neq/dt (Fig. 7).

Graficele din Fig. 7 reprezintă datele din Tabelul 1. Zona de preparare (raza în care cutremurul poate avea
efecte), volumul maxim afectat şi stresul tectonic sunt estimări empirice [5 – 7].



Fig. 5. Seismicitatea relativă la faliile din zona Făgăraş - Câmpulung şi Intramoesica (2022 - martie).

Fig. 6. Distribuția hipocentrilor corespunzătoare analizei seismicității zonale (martie - 2022).

Fig. 7. Distribuția seismicității în funcție de adâncime (Depth), magnitudine (Mw), pauze seismice DeltaT) şi număr de
cutremure în perioade de 7 zile (Neq/dt) (2022 - martie).



Tabel 1. Evoluția în timp a evenimentelor seismice în zona vizată (buletine seismice
http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/bulletin/, din zona delimitată de coordonatele:

25.70,46.160;25.70,45.40;25.70,44.640;24.250,44.640;22.80,44.640;22.80,45.40;22.80,46.160;24.250,46.160).
Timp

YYYY/MM/DD
Magnitudine
locala ML

Adâncime
[Km]

Long.
[Grade0]

Lat.
[Grade 0]

Magnitudine
Mw

Zona de pre-
parare[Km]

Volum max.
[Km3]

Tectonic
Stres x10^6

2022/01/05 - 07:29:27 1.4 5.5 22.8584 46.0331 1.82 6.1 0.006157 0.001595
2022/01/05 - 08:35:19 1.5 7.4 22.8481 45.9965 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/01/06 - 08:43:23 1.1 3 25.1394 45.3015 1.67 5.2 0.004009 0.001483
2022/01/06 - 10:37:46 1.1 11.6 25.3742 45.3017 1.67 5.2 0.004009 0.001483
2022/01/11 - 04:38:37 0.9 12.6 22.9594 45.0585 1.57 4.7 0.003023 0.001414
2022/01/11 - 08:39:14 1.5 4.8 22.8644 46.0396 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/01/12 - 09:04:26 1.3 6.4 23.1978 46.0864 1.77 5.8 0.005333 0.001556
2022/01/18 - 11:58:39 1.2 5 22.8457 46.1335 1.72 5.5 0.004622 0.001519
2022/01/18 - 12:57:49 1.4 11.1 23.2089 45.1443 1.82 6.1 0.006157 0.001595
2022/01/20 - 08:51:59 1.6 2 23.1856 45.1581 1.92 6.7 0.008226 0.001675
2022/01/20 - 10:15:43 1.5 5 23.25 46.0564 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/01/22 - 15:17:04 0.8 14.7 24.5019 45.4268 1.52 4.5 0.002627 0.00138
2022/01/25 - 08:44:11 1.1 1 25.0669 45.3142 1.67 5.2 0.004009 0.001483
2022/02/03 - 09:16:35 1.2 7.6 23.2398 46.0851 1.72 5.5 0.004622 0.001519
2022/02/03 - 17:03:22 1.5 14.7 23.1322 45.1381 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/02/05 - 09:20:45 1.6 7 24.6107 45.4531 1.92 6.7 0.008226 0.001675
2022/02/07 - 10:44:25 1.1 5.2 25.1102 45.2872 1.67 5.2 0.004009 0.001483
2022/02/10 - 09:02:28 0.9 5.4 22.8579 45.7335 1.57 4.7 0.003023 0.001414
2022/02/10 - 10:32:42 1.5 1 25.2493 45.9434 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/02/11 - 02:56:31 1.1 4.5 22.923 45.0379 1.67 5.2 0.004009 0.001483
2022/02/14 - 10:07:13 1.4 1 23.2912 46.084 1.82 6.1 0.006157 0.001595
2022/02/15 - 01:10:21 0.7 18.8 24.1405 45.4096 1.47 4.3 0.002285 0.001348
2022/02/20 - 12:43:44 1.7 3.4 22.9753 45.8113 1.97 7.1 0.009517 0.001717
2022/02/23 - 10:58:28 1.6 10.2 23.1152 45.1383 1.92 6.7 0.008226 0.001675
2022/02/23 - 19:46:45 0.9 10.5 24.4971 45.4452 1.57 4.7 0.003023 0.001414
2022/02/26 - 16:07:47 1.5 3 23.0804 45.1415 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/02/27 - 18:57:42 1.3 6.9 22.9611 45.1637 1.77 5.8 0.005333 0.001556
2022/03/01 - 11:48:05 0.7 2 25.1581 45.2556 1.47 4.3 0.002285 0.001348
2022/03/01 - 22:55:07 1.5 16 24.149 45.4287 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/03/02 - 08:58:29 1.5 5 25.0873 45.2971 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/03/10 - 09:00:38 1.5 4.9 23.2009 45.1556 1.87 6.4 0.007114 0.001634
2022/03/10 - 13:19:55 1.7 12.7 23.2691 46.0843 1.97 7.1 0.009517 0.001717
2022/03/14 - 08:42:29 0.8 10 25.1179 45.2646 1.52 4.5 0.002627 0.00138
2022/03/15 - 13:39:52 0.9 5.3 24.2739 45.6056 1.57 4.7 0.003023 0.001414
2022/03/17 - 11:54:40 1.2 5.4 25.1187 45.2944 1.72 5.5 0.004622 0.001519
2022/03/18 - 08:27:14 1.6 3 22.8133 45.9936 1.92 6.7 0.008226 0.001675
2022/03/18 - 08:52:53 0.8 3 25.1192 45.2936 1.52 4.5 0.002627 0.00138
2022/03/23 - 09:42:50 0.7 3 25.1325 45.2911 1.47 4.3 0.002285 0.001348
2022/03/28 - 09:03:56 1.2 3 25.1262 45.2962 1.72 5.5 0.004622 0.001519

In perioada analizată seismicitatea vrânceană este principala sursă care poate afecta zona Râmnicu Vâlcea.
Patru seisme (Tabelul 2) produse în această arie au permis testarea sistemului în condiții reale (Fig. 8 - Fig. 12.).
Au fost micșorate pragurile de avertizare pentru a putea realiza în totalitate verificarea etapelor în condiții de
funcționare reale: detecție eveniment, deci-zie avertizare, trimiterea şi execuția deciziei prin acționarea
electrovalvelor de întrerupere a gazelor.

Tabel 2. Evenimentele seismice vrâncene avertizate (buletine seismice http://www.isc.ac.uk/iscbulletin /search/bulletin/,
din zona delimitată de coordonatele: 27.0380,46.0320; 27.1480, 45.5390; 26.9220,45.1220; 26.3310,44.9740; 25.90,45.1610;

25.8170,45.5690; 25.9990,45.7830; 26.4080,46.0630).
Eveniment -Timp
YYYY/MM/DD

Magnitudine
locala ML

Adâncime
[Km]

Long.
[Grade0]

Lat.
[Grade 0]

Magnitudine
Mw

Zona de pre-
parare[Km]

Volum max.
[Km3]

Stres tectonic
x10^6

1 - 2021/12/30 14:57:01 4 75.6 26.7793 45.836 3.75 41.1 1.52871 0.004057
2 - 2022/01/16 13:43:15 4.4 137.4 26.571 45.6541 4.07 56.2 3.758889 0.004725
3 - 2022/03/13 22:31:07 4.2 103.2 26.7334 45.7769 3.91 47.9 2.378126 0.004373
4 - 2022/03/14 07:32:10 4.3 100 26.6009 45.7231 3.99 51.8 2.983008 0.004544

Verificarea in mediu simulat a fost realizata prin comenzi date pe lanțul de decizie. Acest lucru a fost
posibil prin modul în care a fost structurat sistemul şi asigurarea condițiilor de diagnoză.



Fig. 8. Evenimente
seismice din zona

Vrancea avertizate la
Electrovâlcea.

Fig.9. Eveniment seismic avertizat - 1 în Tabel 2. Fig.10. Eveniment seismic avertizat - 2 în Tabel 2.

Fig.11. Eveniment seismic avertizat - 3 în Tabel 2. Fig. 12. Eveniment seismic avertizat - 4 în Tabel 2.

2.3. Terminalul de execuţie – comanda electrovanei de decuplare a gazelor

Schema terminalului de comandă este prezentată în Fig. 13. Elementul principal este modulul ICPCON
ET-7067 (producător ICP DAS Taiwan). Acesta accepta comenzi TCP/IP MODBUS care pot acţiona 8 relee
pentru comanda diverselor sisteme de securitate/protecţie. Structura minimală este prezentată în Fig. 14 şi in-
clude şi un modem GSM în care se află o cartelă de comunicații de date într-o rețea VPN. Structura terminalului



este flexibilă şi se poate extinde cu alți senzori în funcție de cerințele beneficiarului. In Fig. 13 s-a adăugat senzori
de radon, CO2+CO (aceștia măsoară şi temperatura + umiditatea), CH4, ionizarea aerului, o camera video şi radon.
In acest mod se poate extinde aplicația sistemului prin realizarea unor terminale inteligente care să asigure şi să
reacționeze la mai multe informații din zona protejată. Se poate introduce un senzor de vibrații suplimentar fată
de cel din foraj. In cazul unei versiuni extinse terminalul furnizează informații suplimentare pe lângă modul
obișnuit de lucru în care doar primește şi executa comenzi. De exemplu, prezenţa CH4 poate fi sesizată înaintea
unui incendiu şi se pot preveni urmări catastrofale. Utilizarea unei conexiuni GSM asigură independenţa
terminalului de comandă dar nu este obligatorie. Se poate utiliza o legătura de date prin cablu având avantajul
unei fiabilități mai mari (conexiunea este directă). Modulul ICPCON ET-7067 poate fi înlocuit cu unul care are
doar 2 relee, de exemplu „KMTronic LAN Ethernet IP 2 channels UDP Relay board’. In configurația
implementată în Fig. 13 terminalul acceptă şi execută comenzile dispeceratului. Contactele releelor 3 şi 4 sunt
înseriate pentru a permite acționarea – verificarea independentă a lor şi a preveni blocarea accidentală a gazelor.
In cazul unei avertizări este acționat şi releul 5 care asigura informarea acustică şi luminoasa a evenimentului.

Fig. 13. Schiţa terminalului de comanda a întreruperii gazelor, varianta extinsă.

Fig. 14. Schema şi implementarea terminalului de comandă a întreruperii gazelor – comandabil simultan atât din
serverul local (prin GSM) când intensitatea locală a mişcării seismice depăşeşte valoarea de prag (prestabilit) cât şi de la

un detector de gaze (în caz de scurgeri necontrolate de gaze).



Terminalul de comandă realizat şi experimentat (Fig. 14) este prevăzut cu sistem de alimentare autonomă
UPS care asigură funcţionare sigură şi la întreruperea reţelei electrice de 220V/50Hz.

2.4. Structura şi testarea sistemului in mediu simulat – Raport de test

Testarea în mediu simulat este posibila ca urmare a structurii sistemului. Ea este importantă în primul rând
pentru că permite diagnosticarea şi dezvoltarea programelor de avertizare. Achiziția datelor de la accelerometrul
din foraj şi din serverele INFP a fost descrisă în Raportul de fază II/2021. Noutatea este implementarea
programelor de decizie cu ponderi pentru fiecare sursă de evenimente detectate. In Fig. 15 este prezentata
modalitatea de comunicare a PC-ului de decizie (PC2) cu cel de Achiziție si Detecție evenimente (PC1). Cele
doua calculatoare (PC1 si PC2) se află într-o rețea de date în care locațiile X (avertizare foraj), Y (avertizare
Făgăraş – Câmpulung, se observă fișierele de date seismice ROARR HNE etc.) şi Z (avertizare Vrancea) sunt
comune. Fișierele als.b sunt scrise şi verificate permanent de programul de decizie (PC2). Ele permit verificarea
funcționării acestuia (dacă se șterg trebuie să reapară) şi fac parte din diagnoza sistemului.

Fig. 15. Structura programelor de decizie asupra unui eveniment seismic.

Testarea sistemului în mediu simulat s-a realizat scriind în aceste locații (X, Y si Z) a mesajelor de
avertizare Avr_0.b, Avr_1.b siAvr_2.b corespunzătoare nivelului de detecție asigurat de calculatorul de achiziție
PC1 (Fig. 16). Aceste fișiere conțin 2 caractere (A0, A1 si A2) care sunt citite de programul de decizie ponderata
(PC2) care are următorul fișier de configurare (format Windows):
[PathSeismPC]
Path0 = x:\ -> sursa de evenimente
w0 = 0.4 -> pondere Path0
Path1 = y:\ -> sursa de evenimente
w1 = 0.4 -> pondere Path1
Path2 = z:\ -> sursa de evenimente
w2 = 0.9 -> pondere Path2
[WeightLimit]
weightL = 0.4 -> limita pondere globala
[SpreadTime] -> timp de așteptare intre evenimente daca nu s-a atins limita ponderilor
Time(s) = 45
[OK_IP] -> filtru IP uri care se pot conecta la programul de decizie
IP_0 = 192.168.100.5
IP_1 = 192.168.100.2



Fig. 16. Diagrama test simulare eveniment Nivel 0 = A0, releu 1.

Programul de decizie aduna ponderile corespunzătoare din locațiile evenimentelor, compară rezultatul cu
limita stabilită şi decide dacă se generează alarmă. In caz afirmativ se transmite mesajul de acționare al releului
cu valoarea maximă spre server-ul terminalelor de blocare a gazelor (Fig. 17). Acestă distribuie mesajul pe care
îl repetă dacă nu a primit confirmarea. Fluxul de date este salvat sub forma unor fișiere cu extensia ‚log’ :

Fig. 17. Fișier cu date datele evenimentelor analizate.

In Fig. 17 s-au înregistrat doua evenimente Avr_1.b şi Avr_0.b, s-a ales valoarea maxima A1 care s-a
transmis către server-ul terminalelor de blocare a gazelor şi s-a salvat sub forma unui fișier în
D:\AlarmSeverAvr\avrx\AlarmSvrAvr_220304090111.tx (exemplu Fig. 17). Fișierulconține 2 caractere (A0, A1
sau A2) şi are în nume momentul deciziei: anul 2022, luna 03, ziua 04, ora 09, minutul 01, secunda 11. Intre
programele de decizie şi server-ul terminalelor de blocare a gazelor ca şi conexiunea acestuia cu terminalele este
TCP/IP. In cazul fișierului de configurare descris mai sus parametrul SpreadTime introduce o întârziere necesara
ajungerii undei seismice din Vrancea până la Electrovalcea unde se realizează confirmarea (accelerometru foraj)
dacă nu s-a atins limita ponderilor. Acest parametru ca şi ponderile se pot modifica. In scenariul din fișierul de
configurare evenimentul seismic se produce în Vrancea, în prima etapa este anunțat de sistemul de detecție INFP
(Z), confirmat de avertizarea Făgăraş – Câmpulung (Y) si apoi de accelerometrul din foraj (X). Modificând
parametrii (ponderile se pot actualiza în timp real) se asigura prioritatea deciziei şi timpul de răspuns. De
exemplu dacă ponderea sistemului de avertizare INFP este egală cu limita generală sistemul va acționa imediat
ce s-a generat o avertizare în Vrancea.

Server-ul terminalelor de blocare a gazelor asigură verificarea conectării acestora permanent. De asemenea,
programele care asigură conexiunea la terminale au posibilitatea de testare a lor (descrierea a fost realizată în
etapa II/2021).

In exemplul din Fig. 18 programul de decizie ponderată a primit un eveniment simulat care are ponderea
mai mică faţă de limita maximă. In acest caz se așteptă 45 s (SpreadTime) un alt eveniment fără a se declanșa
alarma. Dacă acesta nu se produce în timp util sistemul revine în starea inițială.



Fig. 18. Program de decizie cu ponderi alocate evenimentelor.

Metoda de comunicație între programe (PC1 – PC2) utilizează fișiere pentru a permite verificarea siste-
mului şi a asigură diagnosticarea lui simplă fără a necesita alt software specializat. Toată activitatea modulelor se
verifică ușor şi este salvată în fișiere de tip ‚log’. Serverul terminalelor utilizează o conexiune TCP/IP deoarece
aceasta trebuie să asigure securitatea sistemului. Modul în care este structurat sistemul permite dezvoltarea lui de
către Electrovalcea. Informațiile de avertizare (locațiile X, Y, Z din Fig. 15) pot fi preluate de o altă aplicație
care acționează o rețea de terminale sau mesajul de avertizare cu ponderi generat de programul de decizie din Fig.
18 (D:\AlarmSeverAvr\avrx\AlarmSvrAvr_220304090111.tx, Fig. 17) poate fi preluat de un alt software care
controlează terminalele de blocare a gazelor. Elementele care extind terminalul (Fig. 2, radon, CO+CO2) sunt
utilizate cu programe independente aflate pe PC1 si PC2 pentru ca se afla in cabina forajului dar includerea lor in
terminale implica dezvoltarea altor programe de monitorizare care se pot dezvolta in funcție de beneficiar.

2.5. Testarea sistemului in mediu real - Raport de test al lanțului de decizie de la P1 (O1),
confirmarea CO (O2), răspunsul dispeceratului (O3) şi transmiterea comenzilor la beneficiari .

Testele lanțului de decizie de la P1 (O1), confirmarea CO (O2), răspunsul dispeceratului (O3) prin trans-
miterea comenzilor la beneficiari prin aplicația realizată de CO (O4) se pot realiza în mediu simulat conform cu
descrierea anterioară (subcapitol 2.2.) şi reprezintă o metodă de diagnoză a siste-mului care nu presupune un
software special. Testarea sistemului in mediu real s-a realizat prin reducerea pragurilor de avertizare ceea ce a
permis ca cele 4 seisme din Tabelul 2 (Fig. 8 - Fig. 12.) să genereze alarme. Testele cuprind modul în care a reac-
ționat sistemul începând cu detecția evenimentului şi terminând cu transmiterea comenzii de blocare a gazelor la
aceste cutremure în aceasta configurare (Fig. 19). Structura sistemului alături de seismicitatea din zonă respectivă
sunt prezentate in Fig. 19. Cutremurele din Tabelul 2 s-au produs la aproximativ 250 Km fata de Râmnicu
Vâlcea. In catalogul Seismic Romplus INCDFP [8] ca şi în localizările din Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11 şi Fig. 12
timpul este în UTC şi reprezintă momentul producerii cutremurelor determinat printru-un algoritm bazat pe
timpii de sosire în stațiile de monitorizare seismică. Există o diferență faţă de timpul de alarmare deoarece unda
seismica parcurge distanta dintre hipocentru şi stațiile seismice aflate la suprafața (75 Km – 137 Km in cazul
nostru). Detecția evenimentelor introduce şi ea un timp de întârziere (aproximativ 4 secunde) deoarece sunt
necesare cel puțin 3 stații care să permită localizarea lui. După ce s-au parcurs aceste etape se generează mesajul
de avertizare de către INFP care ajunge la PC-ul de achiziție (Z in Fig. 15). Acesta analizează în timp real şi
detectează dacă avem un eveniment în zona Făgăraş – Câmpulung (Y in Fig. 15) şi în foraj (X in Fig. 15). In
configurația de test sistemul de avertizare Câmpulung – Făgaras include şi o parte dintre stațiile vrâncene pentru
a permite şi testarea acestui modul (Muntele Roşu MLR, Nehoiu NEHR, Vrancioaia VRI). Se utilizează aceleași
programe de achiziție şi detecție a evenimentelor bazate pe monitorizarea accelerațiilor din zona Câmpulung –
Fagaras şi forajul cu detector de acceleratie – Fig. 19 (au fost descrise în raportul etapei II/2021.).

Fig. 19. Schema
bloc a

sistemului
SPEIGN.



Fig. 20. PC2,
avertizarea
seismului din

30.12.2021 nr. 1 in
Tabel 2.

In Fig. 20 este prezentatá reacția sistemului la avertizarea cutremurului din 30.12.2021. Detecția a fost
realizată de sistemul INFP şi transmis şi validat de către PC1 de unde a fost preluat de PC2 (Fig. 20). Timpii sunt
UTC (nu depind de ora vară – iarnă sau locație).

Un alt exemplu este în Fig. 21 care prezintă detecția unui eveniment seismic, informarea şi avertizarea pe
un server INFP (INCDFP).

Fig. 21. Detecție
eveniment seismic,

informare si
avertizare INCDFP

(O1), seism
16.01.2022 (Fig.9).

Mesajul este transmis la PC1 (O2) unde este programul de monitorizare a zonei Făgăraș –
Câmpulung a confirmat detecția (Fig. 22) pentru că au fost utilizate şi stații vrâncene în etapa de test.



Fig. 22. PC1 recepție mesaj de avertizare, detecție eveniment Făgăraș – Câmpulung (O2).

Cele 2 mesaje (locații Y si Z în Fig. 15) sunt transmise programului de decizie bazat pe ponderi (O3).
Reacția acestuia este prezentată în Fig. 23. Ca urmare sunt acționate releele din cele 2 terminale de test cuplate la
sistem (O4).

Fig. 23. PC2, preluare
mesaje de avertizare PC1 şi

execuția lor.

Un alt exemplu care arata fluxul de date O1 -> O2 -> O3 -> O4 (Fig. 19) este prezentat în Fig. 24, Fig. 25,
Fig. 26 si Fig. 27. Localizarea cutremurului (Fig. 11) în timp real este în Fig. 24 şi este o componentă a
informării din procesul de avertizare.

Fig. 24. Detecție eveniment
seismic, informare si

avertizare INCDFP (O1).



Fig. 25. PC1 recepție mesaj de avertizare INFP (O2).

Fig. 26. PC2, preluare mesaje de avertizare PC1 şi execuția lui (O3, O4).

Programul de decizie (AlarmServer.exe) salvează mesajul (Fig. 27) într-un fișier text Avr_220313223130.tx
care poate fi citit de o altă aplicație care să acționeze o rețea de terminale. Procesul este salvat într-un fișier tip
‚log’ (Fig. 27, AlarmSvrAvr_xx.log) care permite analiza modului în care a funcționat sistemul.



Fig. 27. PC2,
fișiere de
avertizare.

Un alt exemplu de seism (Fig. 12). care a permis testarea sistemului este prezentat in Fig. 28.

Fig. 28. Detecție eveniment seismic de către sistemul de informare si avertizare INCDFP (Vrancea).

Preluarea mesajului de avertizare de către sistemul de la Electrovalcea este prezentat în Fig. 29.



Fig. 29. PC1, recepție mesaj de avertizare şi detecție eveniment Făgăraș – Câmpulung, salvare date seismice.

Programul de avertizare Făgăraș – Câmpulung a generat alarmare deoarece include şi stații din zona
Vrancea în scop de test. Accelerația a fost prea mică pentru confirmarea de către accelerometrul din foraj
(RMGV) – Fig. 30.

Fig. 30. PC2, preluarea mesajelor de avertizare PC1 şi acționarea terminalelor.

Evenimentul este salvat în fișierul ‚log’ din Fig. 31.

Fig. 31. PC2, fișier de eveniment tip ‚log’.

Cele 4 exemple de test realizate în condiții reale (mai sus prezentate) au arătat fluxul de date şi decizie în
cadrul sistemului. Testarea în mediu simulat reprezintă metoda de diagnoză care pe de o parte poate verifica mo-
dulele implicate, iar pe de altă parte permite dezvoltarea de noi aplicații care pot extinde şi personaliza SPEIGN.



3. Diseminarea realizărilor – prezentarea rezultatelor la congrese, conferinte nationale si
internaţionale de prestigiu (cu comitet de program), participare la târguri si expoziţii dedicate
cercetării (Act. 3.2.)

În perioada de derulare a etapei III/2022, diseminarea rezultatelor obţinute a fost realizată prin:
-apariţia unei lucrări / articol de specialitate indexat în baze de date internaţionale (IEEE Xplore),
respectiv: Victorin Emilian Toader, Andrei Mihai, Gabriela Cîrciumaru, Ovidiu Ciogescu, Andreea
Voina, Iosif Lingvay: Safety in operation of the power systems in Vâlcea-Făgăraş-Campulungâ
seismic area: DOI: 10.1109/ICECET52533.2021.9698691; https://ieeexplore-ieee-org.am.e-
nformation.ro/document/9698691; Date Added to IEEE Xplore: 11 February 2022 (Anexa 1)
-prezentarea unei lucrări la manifestarea ştiinţifică şi expoziţia European Geosciences Union (EGU) -
EGU22 General Assembly – respectiv: V. E. Toader, C. Ionescu, I.A. Moldovan, A. Marmureanu, I.
Lingvay and O. Ciogescu - Extension of the radon monitoring network in seismic areas in
Romania – 2022., https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-2152

4. Diseminarea realizărilor - Prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor in caz
de cutremure de pământ la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari -
pagina web, foaie de catalog (Act. 3.3.)

În perioada de derulare a etapei III/2022, diseminarea realizărilor, respectiv prezentarea serviciului de
prevenire a exploziilor si incendiilor in caz de cutremure de pământ la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale
posibililor beneficiari a fost realizat prin:

- două pagini Web actualizate SPEIGN, respectiv:
o https://electrovalcea.ro/cercetare-dezvoltare/
o http://www.infp.ro/index.php?i=pr_speign

- foaie catalog „Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale
de gaze în urma cutremurelor de pământ - SPEIGN –„ (Anexa II);

- abordarea directă a potenţialilor beneficiari şi a autorităţilor locale interesate – organizarea
unei meting (Work-Shop) de prezentare a SPEIGN (necesitate – oportunitatea implementării,
modul de implementare etc.) – adresă de invitaţie transmisă la: Primăria municipiului Râmnicu
Vâlcea (Anexa III); Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „General Magheru” al
judeţului Vâlcea (Anexa IV), Agenţia pentru Protecţia Mediului (Anexa V), Ipectoratul de
Poliţie (Anexa VI), Distrigaz Sud Reţele - Râmnicu Vâlcea; ENGIE Râmnicu Vâlcea, etc.
LaWork-Shop au participat 43 de persone, au fost prezentate performanţele şi modul de
funcţionare a SPEIGN (Anexa VII, Anexa VIII) şi s-a răspuns la numeroasele întrebări a
participanţilor.

- prezentarea proiectului şi a rezultatelor obţinute – inclusiv a noul produs SPEIGN – organizare
conferinţă/comunicat de presă – adresă de invitaţie (Anexa IX). În urma conferinţei de presă
organizate în media au apărut o serie de relatări în media locală scrisă şi audiovizuală (Anexa X,
Anexa XI, Anexa XII).

5. Concluzii

Susţinut de 31 figuri reprezentative, 2 tabel, 8 referinţe bibliografice și 12 anexe au fost prezentate
lucrările / activităţile desfășurate în cadrul etapei III/2022 „Validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea
funcţionalităţii întregului sistem de alertare, realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comandă
(II)” a proiectului 12PTE/2020 - ESELFBio. Astfel se prezintă rezultatele obţinute în urma desfășurării
activităţilor, respectiv:
Act. 3.1. - Testarea functionarii ansamblului de echipamente - verificarea / validarea. Elaborare documentatie

tehnică şi raport de testare pentru terminalul de decuplare gaze (Capitol 2). Elaborare raport de testare
pentru sistemul SPEIGN in ansamblu (lanţul de achiziţie date, decizie, confirmare, răspuns dispecerat
– transmiterea comenzilor de execuţie:
- Sistemul SPEIGN (subcapitol 2.1.);
- Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente aferente sistemului SPEIGN (subcapitol 2.2.). Din
determinările făcute (măsurarea şi înregistrarea datelor a 39 evenimente seismice minore a 4

https://doi-org.am.e-nformation.ro/10.1109/ICECET52533.2021.9698691
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa_I_Safety_in_operation_of_the_power_systems_in_Vlcea-Fgra-Campulung_seismic_area.pdf
https://orcid.org/0000-0001-6986-6214
https://orcid.org/0000-0001-9327-2483
https://electrovalcea.ro/cercetare-dezvoltare/
http://www.infp.ro/index.php?i=pr_speign
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa_II_-Foaie-de-catalog.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa_III_Invitatie_Primaria-Rm.-Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Aneaxa-_IV_Invitatii_ISU-Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa_V_Invitatie_APM-Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa-_VI_Invitatie_IPJ.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa_VII_Prezentare-SPEIGN_apr.-2022.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Aneaxa_VIII_-Work-Shop.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa_IX_Invitatie_Curierul-de-Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa_X_Articol_Curierul-de-Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa-_XI_Articol_Ziarul-de-Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2022/04/SPEIGN-DETECTORUL-DE-CUTREMURE.mp4


evenimente majore) a rezultat că toate echipamentele şi softurile specializate implementate
funcţionează la parametrii prevăzuţi.
- Terminalul de execuţie – comanda electrovanei de decuplare a gazelor (subcapitol 2.3.) se prezintă
construcţia terminalelor de execuţie a comenzilor elementelor de protecţie – electrovanele de
decuplare a gazelor. Terminalele de execuţie au asigurate alimentarea autonomă – deci sunt
funcţionale chiar şi în situaţiile în care reţeaua electrică este decuplată/avariată.
- Testarea sistemului in mediu simulat – Raport de test (subcapitol 2.4.). Verificarea in mediu simulat
a fost realizata prin comenzi date pe lanțul de decizie, lucru posibil prin modul în care a fost structurat
sistemul şi asigurarea condițiilor de diagnoză prin softurile specializate implementate.
- Testarea sistemului in mediu real - Raport de test al lanțului de decizie (subcapitol 2.5.). Testarea a
fost realizate prin monitorizarea fluxul de date şi decizie în cadrul sistemului cu ocazia a 4 evenimente
seismice subcrustale semnificative produse în zona Vrancea. Rezultatele obţinute, inclusiv timpul de
execuţie a decuplării la instalaţia de gaze protejate de 4 secunde de la înregistrarea acceleraţiei locale a
cutremurului, au confirmat funcţionabilitatea la parametrii concepuţi a sistemului SPEIGN.

Act. 3.2. - Diseminarea realizărilor – prezentarea rezultatelor la congrese, conferinte nationale si internaţionale
de prestigiu (cu comitet de program), participare la târguri si expoziţii dedicate cercetării (Capitolul 3)
– s-a realizat prin publicarea unui articol indexat în baza de date IEEE Xplore
(http://doi: 10.1109/ICECET52533.2021.9698691) şi prezentarea SPEIGN printr-o lucrare la
manifestarea ştiinţifică şi expoziţia European Geosciences Union (EGU) - EGU22 General Assembly:
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-2152 .

Act. 3.3. - Diseminarea realizărilor - Prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor in caz de
cutremure de pământ la instalatiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari (Capitol 4), s-a
realizat prin: două pagini Web actualizate, redactarea, tipărirea/multiplicare şi distribuirea foii de
catalog SPEIGN, organizarea unui work-shop şi a unei conferinţe de presă pentru prezentarea SPEIGN
atât la potenţialii beneficiari cât şi mediei scrise şi audiovizuale.

Având în vedere cele de mai sus se consideră că toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa
III/2022 a proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin validarea soluţiilor de laborator şi
demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de alertare şi comanda a terminalelor de comandă aferente
SPEIGN pe conducta de branşament ainstalaţiei de gaze în exploatare (în mediu industrial) practic s-a ajuns la
maturitatea tehnologică TRL 5 (soluţie validată în mediul industrial).
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