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REZUMAT 

În această lucrare se face un sistem inteligent de dirijare a mai multor sere agricole, acest 

sistem proiectat poate fi actual şi implementat în mai multe domenii de cît cel agricol, toate 

procesele de achiziţionare, măsurare şi controlare a diferitor procese care se vor petrece în aceste 

sere agricole vor fi preluate de un grup de senzori. 

Acest proiect are un avantaj mare pentru că este proiectat intr-o formă cît mai general ca pe 

viitor să fie posibil de adus diferite modificări, ce dă posibilitatea de implementat la cerinţele 

impuse de client şi factorii înconjurători.  

Un alt avantaj este amplasarea senzorilor la distanţe mari şi în locuri cu perturbaţii 

electromagnetice, au fost elaborare module de condiţionare a semnalului universal la care se poate 

conecta a varietate de senzori analogi şi digitali.  



 
 SUMMARY 

 

In this study, an intelligent system of directing several agricultural greenhouses is made, this 

designed system can be actualized and implemented in more fields than the agricultural one, this 

designed system can be current and implemented in more fields than the agricultural one, all 

procurement processes, measurement and control of the different processes that will take place in 

these agricultural greenhouses will be taken over by a group of sensors. 

This project has a great advantage because it is designed in a more general form so that in 

the future it will be possible to make different changes, which gives the possibility to be 

implemented to the requirements imposed by the client and the surrounding factors. 

Another advantage is the placement of sensors over long distances and in places with 

electromagnetic disturbances, modules have been developed for conditioning the universal signal to 

which a variety of analog and digital sensors can be connected. 
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INTRODUCERE 

La etapa actuală există diferite soluții pentru automatizarea şi controlul sistemului electronic 

din interiorul serei agricole în sectorul agrar acestea provenind din mediul industrial. Mediul 

industrial folosește în special rețele standarde cum ar fi RS485, CAN la nivel fizic și protocoale 

speciale de comunicații. Implementarea unei astfel de rețele necesită costuri suplimentare față de 

rețele Wireless. 

Proiectul dat a apărut ca urmare a necesităților practice și a tendințelor noi de automatizare și 

control la distanță a unor dispozitive sau procese. Principala deosebire și marele avantaj este că 

acest sistem nu folosește conexiunea prin cablu și poate fi implementat în obiecte deja existente fără 

a avea problema de cablare. 

Un alt important aspect este serverul care spre deosebire de cele folosite în mediul industrial 

au un cost mult prea ridicat și se găsește doar la marii producători din domeniile industriale precum 

Siemens, Schneider-electric, Omron, e.tc. În proiectul dat s-a folosit în calitate de server un 

Raspberry Pi care oferă o serie de avantaje și flexibilitate în lucru. 

S-a pus accent pe proiectarea nodurilor de rețea care pot soluționa o anumită problemă, astfel 

ne putem crea singuri după necesitare componența rețelei. Toate nodurile folosesc același modul 

radio, si au principii comune de lucru în rețea. 

Sistemul proiectat poate fi utilizat în diferite scopuri unde este necesar de monitorizat anumiți 

parametri sau control la distanța utilizând rețeaua internet. Folosirea comunicației wireless ne dă 

posibilitatea să amplasăm modulele de achiziție în locuri precise sau pot fi ușor schimbate în caz de 

necesitate.  
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