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Structural acest proces poate fi evidenţiat astfel: 
Corectorul de volum reprezintă un sistem complex bazat pe un microprocesor cu funcţii minime ce 

asigură doar evidenţa comercială sau tehnologică a gazului. Pentru evidenţa comercială a gazului natural 
corectorul СМК-02 este dotat cu un sistem de operare constituit din două module de program. Ambele 
module sunt componente metrologic importante al  SO (Sistem de operare). 

 

 
 

Figura 4. Schema structurală de funcţionare a complexului de măsurare a gazului. 
 

1. Modulul sistem BIOS (basic input/output system) de  convertire a semnalelor măsurate. 
 

Menirea acestui modul de program este prelucrarea semnalelor primite de la traductorul de presiune, 
temperatură şi de la impulsorul de frecvenţă a contorului pentru a fi utilizate în urmă de al doilea modul. 

Modulul BIOS nu este accesibil utilizatorului corectorului. Înlocuirea acestui modul de program este 
posibilă numai în condiţii de uzină prin utilizarea utilajului şi programelor specializate. 

 
2. Modulul de calcul, înregistrare şi comunicare.  
 
Menirea acestui modul al SO este primirea rezultatelor prelucrării semnalelor măsurărilor de la 

primul modul în calitate de date iniţiale pentru calculele ce urmează, inregistrării rezultatelor şi afişarea 
acestora consumatorului în două forme:  

- În formă de informaţie afişată pe display, 
- În formă de date ce se păstrează in memoria corectorului, care pot fi periodic citite prin intermediul 

utilajului şi softului specializat. 
Modulul calculelor, înregistrării şi comunicării este accesibil utilizatorului numai ce priveşte 

rezultatele măsurărilor şi calculelor ce se păstrează în memoria corectorului. Utilizatorul poate citi şi salva pe 
computerul personal, însă nu poate schimba valorile acestora. 
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Personalul autorizat al organizaţiei ce livrează gaz natural poate schimba parametrii de lucru a 
corectorului prin două modalităţi: 

- Prin intermediul tastelor – pentru aceasta el trebuie să demonteze sigiliul de protecţie, iar apoi să 
monteze alt sigiuliu în locul celui vechi, după schimbarea parametrilor, 

- Prin intermediul programei WService, care este livrată lui de către uzina producătoare. 
 Fiecare schimbare a parametrilor corectorului se înscrie în memoria acestuia. 
 Înlocuirea \Upgrade-ul acestui modul de SO îl poate executa numai reprezentantul autorizat al     
 uzinei COMMON SA. 

 
 

4. Concluzii 
 
Utilizarea complexului de măsurare şi corectare automatizată a gazului natural, în comparaţie cu 

metodele clasice de corectare a volumelor de gaz, se afirmă a fi unul fiabil, rezistent, cu un grad mare de 
autonomie şi o precizie suficient de ridicată. 

Eroarea relativă totală a complexului de măsurare, conform standardelor, nu trebuie să fie mai mare 
de 0.5%, pe când conform proceselor verbale examinate la efectuarea unei verificări periodice am observat 
că eroarea relativă a corectorului nu constituie mai mult de 0.01%, ce demonstrează încă odată precizia cu 
care se efectuează măsurările.  

Utilizarea unor astfel de complexe de măsurare permite determinarea cu o exactitate foarte înaltă a 
debitelor de gaze, ce pot servi ca indici primari în ajustarea proceselor tehnologice, precum şi la 
determinarea pierderilor, scurgerilor şi conexiunilor nesancţionate la conductele de gaze.  

Conectarea complexului de măsurare la un dispozitiv de citire şi transmitere a informaţiei permite o 
evidenţă calitativă şi accesibilă în orice moment de timp din orice colţ al lumii. 
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