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DESCRIERE:
Modelul experimental al platformei mobile inteligente EIIC este destinat realizării lucrărilor de î treți ere a culturilor în spațiile protejate.

DESCRIPTION:
The experimental model of the EIIC smart mobile platform is intended for crop maintenance work in protected areas.

COMPONENȚĂ:
Modelul experi e tal al platfor ei o ile i telige te EIIC desti ată
realizării lu rărilor de î treți ere a ulturilor î spațiile protejate a fost
proie tat pe aza eri țelor teh i e ide tifi ate î faza de studiu și
orelat u ter e ii de referi ță ai proie tului ADER 5. . : Tehnologii
și echipa e t i telige t pe tru creșterea productivității î spații
protejate, independente energetic și are ur ătoarele părți
componente:
▪ - cale de rulare;
▪ - adru platfor ă o ilă;
▪ - motor curent continuu;
▪ - acumulator se itra țiu e;
▪ - role transport;
▪ - două ra pe verti ale;
▪ - rezervoare pe tru su sta țele fitosa itare
▪ - siste ul de distri uție a su sta țelor fitosa itare
(pompe electrice 12 Vcc, suport portduză și duze calibrate,
electrovalve, senzori de proximitate).
▪ - sistem de alimentare 12 Vcc;
▪ - PLC de control;
▪ - ar asă prote ție.

Schema electrică platformă mobilă inteligentă EIIC

Schema platformei mobile
inteligentă EIIC

PROIECTARE SOFTWARE COMANDĂ ȘI
CONTROL PLATFORMĂ MOBILĂ
INTELIGENTĂ:

Softul de o a dă și control al platformei mobile
inteligente EIIC este scris în PLC-ul de control în limbajul de
programare SW0D5-ALVLS-EUL, produs de Mitsubishi Electric.
Software-ul este construit folosind logica de control cu
porți logice virtuale amplasate pe o foaie de control și
interconectate între ele. Mări ile de intrare pentru software
sunt semnalele primite de la butonul de pornire-oprire, cei 6
senzori de proximitate și senzorii de apăt de ursă.
Mări ile de ieșire sunt reprezentate de ieșirile pe
releu ale PLC-ului care vor comanda releele de a țio are a
electrovalvelor precum și releul de a țio are a motorului
electric pentru autodeplasarea platformei în ambele sensuri.

Schemă control platformă mobilă
inteligentă EIIC

Desen de execuție model
experimental platformă mobilă
inteligentă EIIC destinată realizării
lucrărilor de întreținere a culturilor
în spațiile protejate
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