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This paper deals with the design of a system for decisional support 

dedicated to an anti-hail system. It is proposed a specific system for Romania 
anti-hail network, which completes the existing systems with specific 
information in order to identify the best solutions for both coordination and 
launch. The main methods of combating hail are related to the seeding clouds 
with rockets, artillery and aircraft, the use of canon shock wave, ground particle 
generators and anti-hail nets. The system comprises two main components: a 
subsystem of launch decision and a subsystem for assisting the launch 
decision. In order to achieve this system, the following important issues are 
considered: the use of communication via GPRS, monitoring the parameters 
throughout all period of operating, log-values, status and alarms, operator 
actions logs, friendly graphical interface and the generation of tabular and 
graphical reports for any period. The system enables: an increased efficiency 
by shortening the time for action, a good organization and a high degree of 
security.  
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1. Introducere 
 

Asistam la o schimbare accentuată a factorilor de climă cu 
manifestări de multe ori violente. În aceste condiţii apare ca foarte 
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necesară acţiunea de monitorizare a climei şi crearea unor mijloace de 
intervenţie care să diminueze pierderile cauzate economiei de către 
astfel de manifestări. 

Realizarea unui Sistem Antigrindină se constituie ca o 
componentă importantă a unui complex de mijloace de monitorizare şi 
intervenţie. 

În ţara noastră se doreşte extinderea sistemului naţional 
antigrindină, astfel s-au creat instituţii pentru coordonarea acestui 
program şi anume „Administraţia sistemului naţional antigrindină şi 
stimularea precipitaţiilor”. 

Pentru a avea drept rezultat o decizie bine fundamentată şi 
oportună, orice proces decizional trebuie să achiziţioneze, prelucreze şi 
interpreteze un volum din ce în ce mai mare de informaţii, într-un timp 
din ce în ce mai scurt. Pentru ca timpul scurs între momentul ultimei 
actualizării a fronturilor noroase, care poate furniza informaţii despre 
formarea grindinii, şi timpul pentru comanda de tragere să fie cât mai 
scurt este necesară integrarea multor mărimi astfel încât operatorul să 
aibă cât mai multă informaţie comasată într-un „ecran”, astfel este 
necesară realizarea unui sistem informatic integrat pentru 
monitorizarea punctelor de lansare ale unităţilor de combatere a 
căderilor de grindină [1].  
 

2. Structura sistemului 
 

Componentele principale, ale unui punct de lansare, necesare 
sistemului informatic, aşa cum este prezentat în figura 1, sunt 
reprezentate de un modul de comunicaţie GPRS, sistemul de 
monitorizare, rampele de lansare şi opţional de un calculator pe care 
rulează aplicaţii specifice. 

Componentelor principale ale sistemului informatic integrat de 
monitorizare sunt reprezentate de două subsisteme (figura 2): 

- subsistemul pentru luarea deciziei de lansare; 
- subsistemul pentru asistarea deciziei de lansare.  

 SIAD sunt utile când criteriile de decizie sunt numeroase, 
conflictuale, când căutarea de date este anevoioasă, cere timp iar 
soluţia satisfăcătoare trebuie dată repede, aşa cum este situaţia 
deciziei de lansare a rachetelor din sistemele antigrindină. 

Subsistemul pentru luarea deciziei de lansare se adresează 
exclusiv punctului central de comandă. Sistemul este un GIS 
multifuncţional care să poată să ajute personalul punctului central 
asupra deciziilor ce trebuie luate în situaţii limită. 
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Fig.1  Arhitectura sistemul informatic pentru monitorizarea  

punctelor antigrindină 
 

 
Fig. 2  Principalele componente ale sistemului informatic de monitorizare 

 
Pentru ca timpul scurs între momentul ultimului update al 

norilor şi timpul pentru comanda de tragere să fie cât mai scurt este 
necesară integrarea multor mărimi astfel încât operatorul să aibă cât 
mai multă informaţie comasată într-un „ecran”. 

Principalele straturi de informaţie - mărimi de intrare sunt legate 
de: evoluţia norilor, relieful şi zonele cultivate, punctele de lansare, raza 
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de acţiune a punctelor de lansare, a punctelor de comandă, ariile 
acoperite şi elementele organizatorice (figura 3). 

Situaţia noroasă a regiunii protejate este foarte importantă, 
intervenţia va avea loc numai dacă radarul meteo semnalează prezenţa 
grindinii sau riscul de apariţie al acesteia. 

Principala ieşire a acestui subsistem o reprezintă decizia 
operatorului. Punctul local decis este accesat prin intermediul unei 
aplicaţii care face legătura spre subsistemul pentru asistarea deciziei 
de lansare. 

Pe baza informaţiei primite de la ANM, este întocmit un 
program de intervenţie în cadrul unei acţiuni de combatere. În urma 
acestei acţiuni, se vor stabili unităţile de lansare implicate, numărul 
rachetelor, azimutul, înălţătorul.  

 

 
Fig. 3  Reprezentarea GIS-ului 

 
3. Arhitectura subsistemului pentru asistarea deciziei 
 
Punctul local decis este accesat prin intermediul unei aplicaţii 

care face legătura spre subsistemul pentru asistarea deciziei de 
lansare. O dată luată decizia de lansare, aceasta trebuie implementată 
într-un timp cât mai scut prin utilizarea interfeţelor, sistemului de 
comunicaţie, monitorizare şi comandă ale subsistemului de asistare a 
deciziei. Dacă ar fi nevoie să facem o diagramă a procesului decizional, 
decizia este elementul central al acestuia. Pentru a lua o decizie 
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corectă avem nevoie de un sistem care să ne ajute să luam decizii şi 
un sistem care să ne ajute (asiste) sa implementam deciziile in 
condiţiile unei eficiente maxime. 

Subsistemul pentru asistarea deciziei de lansare îşi propune: 
micşorarea timpului de intervenţie, o mai bună organizare, un grad de 
securitate ridicat, o eficienţă sporită, reducerea costurilor de exploatare 
şi întreţinere, creşterea performanţelor. 

 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5  Arhitectura hardware a sistemului monitorizare punct local 
 
  
 
 
Fig. 6  Arhitectura hardware a sistemului de monitorizare punct central 

 
Principalele date de intrare pentru acest sistem de asistare a 

deciziei de lansare sunt reprezentate de: 
- Rampa lansare număr – pentru o identificare sigură de către 

operator; 
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- Tensiune acumulatori – verificarea valorii energiei disponibile a 
sistemului de alimentare; datorită sistemului de prioritizare a 
consumatorilor se va asigura tot timpul energia minimă pentru 
poziţionare rampa şi dare foc. 

- Confirmare prezența nori grindină – un element de siguranţă 
înaintea lansării; 

- Confirmare spaţiu aerian liber - un element de siguranţă înaintea 
lansării; 

- Deschidere/închidere incinta rampa – un element de securitate şi 
de protecţie a rampei de lansare; 

- Elementele de poziţionare: azimut şi înălţător; 
- Numărul şi poziţia de prezenţa a rachetelor pe rampa – astfel se 

asigura un control asupra activităţii de lansare şi încărcare rampă; 
- Alegerea rachetei/rachetelor pentru lansare. 

Principalele date de ieşire vor fi reprezentate de: poziţionare 
rampă, comandă tragere şi raportul de tragere zilnică-lunară. 

„Interfaţa prezentată în figura 7 a fost realizata in mediul de 
programare Visual Basic 6. Legătura se iniţiază din punctul de 
comandă iar transmisia se realizează automat la o rată stabilită sau în 
momentul modificării unuia din parametrii, astfel: numărul instalaţiei de 
lansare; tipul instalaţiei de lansare; azimutul; înălţările celor două 
grupuri; prezenţă rachetelor pe instalaţie; momentul achiziţionării 
datelor, pentru fiecare instalaţie de lansare în parte. 

 
 

Fig. 7  Interfaţa subsistemul informatic de asistarea deciziei de lansare 
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4. Concluzii 
 

● Sistemele de managementul riscurilor au început să aibă o 
importanță din ce în ce mai mare, în principal datorită efectelor 
devastatoare provocate de schimbările climatice.  

 
● Astfel, sistemele de combatere a căderilor de grindină au 

cunoscut o evoluţie importantă în ultima parte a secolului al XX-lea. 
 
● Sistemul informatic pentru reţeaua antigrindină din România 

cuprinde două componente principale: subsistemul pentru luarea 
deciziei de lansare şi subsistemul pentru asistarea deciziei de lansare. 

 
● Realizarea unui sistem informatic integrat de monitorizare a 

unităţilor de lansare a rachetelor antigrindină va permite: o eficienţă 
sporită, micşorarea timpului de intervenţie, o mai bună organizare, un 
grad de securitate ridicat, reducerea costurilor de exploatare şi 
întreţinere, creşterea performanțelor. 
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