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 SISTEM ȘI PROCEDEU PENTRU MĂSURAREA 

INDIRECTĂ A MASEI OBIECTELOR AFLATE ÎN MIȘCARE  

Introduction 

 Motivation and Description of Work 

Invenția a fost aplicată la o fabrică de conserve de 
melci, pentru asigurarea unei mase constante a 
melcilor procesați, sistemul și procedeul permițând 
măsurători cu o rată de ordinul zecilor sau sutelor de 
obiecte pe secundă. 
 

Results 

Invenția are domenii multiple de aplicare. 
 

Conclusions 
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Invenția se referă la un sistem și la un procedeu 
pentru măsurarea indirectă și fără contact a masei 
obiectelor aflate în mișcare, destinat estimării 
masei obiectelor pe baza unor informații vizuale 
asupra obiectelor de măsurat, prin metode 
indirecte, fără a utiliza dispozitive de cântărire 
clasică. 

 

Sistemul realizat cuprinde o unitate centrală de procesare, dotată cu un set de interfețe spre dispozitivele de captare și 
preluare a imaginii și cu o interfață spre un sistem de monitorizare a mediului la care sunt cuplați senzorii ce oferă 
informații despre mediul în care se deplasează obiectele. 
Procedeul de determinare indirectă a masei obiectelor în mișcare constă din calibrarea inițială a sistemului, cu un număr 
suficient de obiecte de același tip, pentru care se cunosc valorile maselor, care presupune o etapă de instruire în care 
unitatea centrală de procesare examinează un set de informații de antrenare despre obiecte, extrăgând acele 
caracteristici geometrice ale obiectului care prezintă cea mai bună corelație cu masa, și o etapă de construire a unei 
suprafețe de transfer a senzorului, prin care valoarea masei este pusă în relație cu valorile caracteristicilor geometrice 
selectate. După o altă serie de operații comunicate și prelucrate de unitatea centrală de procesare, pe baza suprafeței de 
transfer cosntruite în etapa de instruire, se obține valoarea masei măsurate indirect pentru obiectul vizualizat. 


