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DESCRIERE:
I ve ția se referă la un dispozitiv electronic inteligent de co a dă și control destinat platformelor optoelectronice de scanare a proprietăților
solului (DEC).

DESCRIPTION:
The invention relates to an intelligent electronic command and control device designed for optoelectronic soil properties scanning (DEC)
platforms.

MATERIALE SI METODA FOLOSITĂ:
Problema teh i ă pe care o rezolvă soluția propusă o stă în
realizarea unui dispozitiv electronic inteligent de o a dă și control a
platformelor optoelectronice mobile de scanare a proprietăților solului.
Acesta are o stru tură ce permite realizarea fu țiilor necesare
platformei, azată pe o serie de i trări, ieșiri și porturi de comunicare
grupate astfel:
▪I trări și ieșiri analogice și digitale:
- controlul (analogic) al iș ării pistonului servomecanismului hidraulic
ce prelevează eșa tio ul de sol analizat;
- controlul circuitului de spălare a senzorului de pH între ăsurători.
▪Co u i ații:
a) i terfața RS-232 pentru controlul și preluarea datelor din
spectrometrul ce a operă domeniul i fraroșu;
b) i terfața RS-232 pentru controlul și preluarea datelor din
spectrometrul ce a operă domeniul vizibil;
c) i terfața RS-485 pentru controlul și citirea rezultatelor de la pH-metru;
d) i terfața RS-485 pentru citirea
ăsurătorilor senzorului de
electroconductivitate;
e) legătura WiFi cu panoul de control al operatorului (ta letă cu i terfață
grafi ă).

REZULTATE:

Dispozitiv de conducere a platformelor de scanare a
proprietăților solului
- s he a ge erală de pri ipiu -

AVANTAJE:

Dispozitiv de conducere a platformelor de scanare a

Cu ajutorul dispozitivului se o a dă și se o trolează circuitul

proprietăților solului, caracterizat prin aceea ă este compus din un

hidraulic de a țio are și spălare a sistemului de

ăsurare a pH-ului,

modul sursă de alimentare distri utivă (1) pentru alimentarea

spectrometrele necesare deter i ării spectrelor de sol, o du ti ilității

componentelor dispozitivului, o i terfață serială (UART) (2) pentru

electrice a solului și orelării datelor o ți ute cu poziția platformei,

comunicarea cu modulul GPS (c) și modulul WiFi (b) care o u i ă cu

fur izată de un modul GPS. Astfel, datele o ți ute pot fi prezentate în

i terfața grafi ă de control (laptop, ta letă, etc.) (a), convertor analog-

hărți GIS realizate cu ajutorul programelor specializate (ArcGis, Google

digital ADC (3), unitatea logi ă-arit eti ă (4), modul de control relee

Earth etc.)

GPIO (5) pentru i trări și ieșiri ale echipamentului electrohidraulic,
i terfața serială RS485 (6) pentru citirea

ăsurătorilor senzorului de

electroconductivitate, i terfața RS485 (7) pentru controlul și citirea
rezultatelor de la pH-metru, i terfața RS232 (8) pentru controlul și
preluarea datelor din spectrometrul în domeniul i fraroșu, i terfața
RS232 (9) pentru controlul și prelucrarea datelor din spectrometrul în
domeniul vizibil.
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