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RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC-etapa I/2014 

Etapa I/ Dezvoltarea sistemului multiparametric pentru monitorizarea fermentarii mustului. 
Coordonare stiintifica 

 
Rezumatul etapei: 

In aceasta etapa a fost dezvoltat un  biosenzor pentru analiza alcoolului in sistem batch. 

Biosenzorul dezvoltat prezinta performante analitice satisfacatoare (sensibilitilatea, selectivitatea, 

limita de detectie si erorile de masura) pentru analiza concentratiei de etanol din probe de vin. S-au 

facut studii preliminare pentru adaptarea biosenzorului dezvoltat la un sistem de analiza in flux 

monocanal. 

 De asemenea au fost dezvoltati noi electrozi modificati pentru oxidarea NADH si au fost 

investigate posibile interferente din probe sintetice. Au fost realizate studii privind proiectarea 

blocurilor analogice din componenta sistemului electronic al biosenzorilor si s-au facut studii 

preliminare privind evaluarea curentului faradaic furnizat de biosenzor in vederea realizarii circuitului 

de masura. Simularile efectuate certifica functionalitatea circuitului propus. In etapa de realizare 

practica unele din punctele cheie pentru obtinerea performantelor scontate este realizarea cablajului 

lantului de amplificare, a partii de intrare a amplificatorului de instrumentatie INA116/118 unde 

curentii vor fi de nA, zeci de nA pana la sute de nA. O etapa foarte importanta in realizarea practica a 

circuitului descris, proiectat si simulat  este alegerea cablurilor de racord intre celula de masura si 

amplificatorul de instrumentatie. Pentru o maxima precautie in ceea ce priveste patrunderea zgomotului 

prin circuitul de alimentare se vor utiliza pentru alimentarea doua baterii de 9V care printr-o conectare 

adecvata vor furniza tensiunea de +/- 9V. Intreg lantul de masura (INA118 si FTJ) va fi inchis intr-o 

cusca Faraday pentru ecranarea eficienta a zgomotului dat de sursele externe de perturbatie. 

Au fost realizate studii teoretice privind geologia si pedologia arealelor viticole din podgoriile 

Stefanesti si Pietroasele si au fost selectate soiurile Riesling si Cabernet respectiv prelevate probe de  

struguri si vin. 

Activitatea I.1. Dezvoltarea in sistem batch a unui biosenzor pentru analiza alcoolului. Studii 

preliminare in sistem FIA (CO-INCDSB). 

 In aceasta etapa a fost realizat un biosensor enzimatic pentru determinarea etanolului. 

Biosenzorul a fost obtinut prin imobilizarea alcool oxidazei pe elecrozi screen-printati modificati cu 

albastru de Prusia. Biosenzorul propus a fost integrat apoi intr-un sistem de analiza prin injectare in 

flux, ce permite o analiza mai rapida a solutiilor etalon.  
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Ca enzima pentru realizarea biosenzorului a fost aleasa alcool oxidaza obtinuta din Pichia 

pastoris (E.C. 1.1.3.13) care converteste etanolul in aldehida acetica si apa oxigenata care a fost 

cuantificata mai apoi prin amperometrie. Cantitatea de apa oxigenta produsa de enzima este direct 

proportionala cu concentratia de etanol. De asemenea, alegerea electrozilor screen-printati modificati 

cu albastru de Prussia s-a facut tinand cont de performantele analitice ale acestora. 

 Biosenzorul realizat a fost testat mai intai pentru determinarea alcoolului prin analiza in sistem 

batch. Astfel, toate masuratorile amperometrice au fost efectuate intr-o celula de sticla de 5 mL 

continand PBS sub agitare constanta. Intensitatea curentului a fost masurata la -50 mV vs. Ag/AgCl, 

potential corespuzator mediatorului albastru de Prusia. Dupa stabilizarea liniei de baza (~50 sec) in 

celula a fost injectata o solutie etalon de alcool  si semnalul analitic a fost inregistrat atingand un platou 

in 20 sec. Semnalul analitic se masoara ca diferenta dintre intensitatea curentului dupa atingerea 

platoului si linia de baza.  

Cu scopul de a optimiza conditiile de lucru s-au studiat diferiti parametrii : 

-  cantitatea de enzima pentru care se obtine o sensibilitate ridicata si o limita de detectie buna.   

- concentratia de GA si BSA necesare imobilizarii enzimei, cat si volumul final care este depus pe 

suprafata electrodului de lucru pentru obtinerea de biosenzori stabili si reproductibili urmarind si o 

denaturare minima a enzimei in procesul de imobilizare.  

- pH-ul electrolitului suport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Semnalele analitice obtinute in batch cu biosenzorul enzimatic si B) graficul de calibrare 

corespunzator domeniului de concentratii 0.1-12 mM etanol. 
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Figura 2. Domeniul liniar de concentratii obtinut in batch la determinarea etanolului. 

Stabilitatea operationala a biosenzorului a fost masurata prin inregistrarea semnalelor analitice pentru 

aceeasi concentratie de 0.2 mM etanol. Astfel, deviatia standard relativa (RSD) calculata pentru 10 

masuratori succesive in batch a fost de 4.25% (0.153 ± 6.5 A).  Reproductibilitatea semnalelor 

analitice inregistrate pentru aceeasi concentratie de 0.2 mM etanol utilizand diferiti biosenzori din 

acelasi lot a fost de 5.32% (0.151 ± 8.0 A, n=5). Biosenzorii au fost pastrati in pungi de plastic la -

20°C. O descrestere de 11% a semnalului analitic pentru o concentratie de 0.5 mM etanol (de la 

0.48A  la 0.418 A ) a fost observata dupa o saptamana de la preparea biosenzorului. 

 Diferite substante precum: acidul lactic, acidul galic, acidul malic, cisteina, glucoza, fructoza, 

acidul ascorbic, acidul citric, caseina, acidul tartric, sacaroza, acidul tanic, sulfatul de cupru, quercitina 

si acidul cafeic au fost investigate pentru a stabili daca acestea pot interfera in procesul de analiza a 

probelor reale. Dintre toate substantele interferente studiate doar acidul ascorbic, acidul galic si acidul 

cafeic au produs o variatie a semnalului biosenzorului de aproximativ 13% la o concentratie de 0.001 

mM interferent. Restul substantelor posibil interferente au produs variatii ale semnalului analitic sub 

limita erorilor admise pentru biosenzorul dezvoltat pana la o concentratie de 0.01 mM interferent. 

Aceste rezultate demonstreaza  ca substantele posibil interferente studiate prezinta efecte minore asupra 

raspunsului biosenzorului daca luam in considerare si raportul intre concentratia relativ mare de alcool 

in vin si concentratia relativ redusa a interferentilor studiati. 

Dupa optimizarea in batch biosenzorul a fost cuplat cu un sistem de analiza prin injectare in 

flux (FIA) pentru reducerea erorilor si timpului de analiza. Sistemul FIA monocanal a fost compus din : 
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pompa peristaltica Gilson Minipuls 3, valva de injectie (Omnifit) cu bucla de injectare de 100 L,  

celula in flux din metaacrilat (DropSens) in care este inserat biosenzorul conectat la un potentiostat 

Autolab 302N, tubulatura aferenta din PTFE cu diamentrul interior de 1 mm si conectori (Figura 4). 

Fluxul de tampon fosfat (PBS, pH 7.4) ajunge la bucla de injectare, preia substratul (etanolul) dizolvat 

in PBS si il transporta in celula in flux unde are loc reactia enzimatica iar semnalul analitic este 

inregistrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Schema sistemului de analiza prin injectare  in flux utilizat la determinarea etanolului. 

 Diferiti parametrii ai sistemului FIA au fost studiati si optimizati : 

- debitul fluxului transportor. S-au testat diferite valori ale debitului cuprinse intre 0.1 - 1.2 mL/min si 

s-a constatat ca semnalul analitic creste pana la un debit de 0.5 mL/min, iar dupa aceasta valoare 

ramane constant. Pentru masuratorile urmatoare s-a ales o valoare optima a debitului de 0.5 mL/min 

care permite realizarea unei analize in 3 min si a unui numar de ~ 20 analize /ora. 

- cantitatea minima de substrat injectata optimizata prin modificarea volumului buclei de injectare. S-a 

ales un volum optim al buclei de injectare de 100 L care produce un semnal analitic optim si o 

sensibilitate ridicata utilizand totodata un consum mic de analit. 

Concluzii: 

Activitatile de cercetare propuse au fost indeplinite in totalitate si biosenzorul are performante analitice 

satisfacatoare (sensibilitatea, selectivitatea, limita de detectie si erorile de masura) pentru analiza 

concentratiei de etanol din probe de vin. S-au facut studii preliminare pentru adaptarea biosenzorului 

dezvoltat la un sistem de analiza in flux monocanal. 
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Activitatea I.2 Dezvoltarea de noi electrozi modificati pentru oxidarea NADH; Investigarea unor 

posibile interferente din probe sintetice.-Responsabil activitate (P1-UBB) 

Obiectivele urmărite au fost: 

ACTIVITATEA I Dezvoltarea de noi electrozi modificaţi pentru oxidarea NADH 

 Obţinerea electrozilor pastă de cărbune modificaţi cu zeoliţi naturali adsorbiţi cu Albastru de 

Toluidin (AT) şi Albastru de Metilen (AM); 

 Studiul stabilităţii electrochimice a electrozilor obţinuţi; 

 Testarea eficienţei electrocatalitice faţă de oxidarea NADH a electrozilor pastă de cărbune 

modificaţi obţinuţi, utilizând voltametria ciclică; 

 Determinarea potenţialului optim aplicat pentru detecţia NADH; 

 Determinarea caracteristicilor electroanalitice ale senzorilor amperometrici obţinuţi pentru 

detecţia NADH (limita de detectie, sensibilitatea, domeniul liniar). 

ACTIVITATEA II Investigarea unor posibile interferenţe din probe sintetice 

 Studiul interferenţilor (acid ascorbic, glucoză, etanol) şi a 2 tipuri de vin (Riesling Alb şi 

Cabernet Sauvignon roşu din podgoriile Pietroasele de Buzău şi Ştefăneşti Argeş) asupra noilor 

electrozi modificaţi pentru oxidarea NADH. 

Condiţii experimentale: reactivii utilizaţi în partea experimentală au fost procuraţi: Zeolit 

natural-Măcicaş (Cluj, România), albastru de Toluidin si NADH -Aldrich, albastru de metilen-Merck, 

Grafit si ulei de parafină - Fluka. Soluţia de NADH utilizată în studiul efectului electrocatalitic a avut 

concentraţia 1 mM din care s-au realizat diluţii succesive. Soluţia a fost preparată prin dizolvarea 

NADH în soluţie tampon fosfat 0,1 M, pH 7. 

 

Tehnici electrochimice de investigare 

Experimentele de voltametrie ciclică şi amperometrie au fost efectuate într-o celulă 

electrochimică echipată cu trei electrozi: electrodul de lucru (EL) - electrozi pastă de cărbune 

modificaţi cu zeoliţi naturali adsorbiţi cu Albastru de Toluidin şi Albastru de Metilen (EPC-Z-AT ̸  

EPC-Z-AM); electrodul de referinţă (ER)- electrod Ag/AgCl/KClsat; contraelectrod – fir de platină. 

Celula instalaţiei de voltametrie ciclică sau amperometrie a fost conectată la analizorul voltametric 

Autolab PGSTAT10. Măsurătorile amperometrice au fost realizate într-o soluţie agitată magnetic, 

menţinând un potenţial aplicat constant şi folosind analizatorul voltametric controlat de calculator. 

Toate măsurătorile au fost realizate la temperatura camerei. 
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Rezultate şi discuţii 

Testele de stabilitate au fost realizate în condiţii potenţiodinamice: s-a baleiat ciclic potenţialul 

electrozilor modificaţi EPC-Z, EPC-Z-AT şi EPC-Z-AM în domeniul de potenţial -1000÷ +1000 mV 

vs. Ag/AgCl/KClsat, cu viteza de 50 mV s-1, timp de 25 cicluri, în soluţie tampon fosfat 0,1 M, pH 7. 

Voltamogramele ciclice corespunzătoare ciclării electrozilor pastă de cărbune obţinuţi se prezintă sub 

forma unor picuri conturate, a căror formă se modifică puţin în timpul ciclării (Fig. 1). 

În urma interpretării voltamogramelor ciclice corespunzătoare stabilităţii electrozilor obţinuţi s-

a obţinut reprezentarea grafică a dependenţei I= f(t). Se observă o creştere lentă în cazul electrodului 

EPC-Z-AT şi o creştere rapidă pentru electrodul EPC-Z-AM, ceea ce dovedeşte prezenţa fenomenului 

de activare al electrozilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Voltamogramele ciclice corespunzătoare ciclării electrozilor EPC-Z (A); EPC-Z-AT (B) şi 

EPC-Z-AM (C) inregistrate in soluţie tampon fosfat 0,1 M, pH 7. 

 

Activitatea electrocatalitică pentru oxidarea NADH a electrozilor pastă de cărbune modificaţi 

cu zeoliţi naturali adsorbiţi cu AT şi AM a fost investigată cu ajutorul voltametriei ciclice în prezenţa şi 

în absenţa NADH. În prezenţa NADH s-a observat o creştere netă a curentului de pic anodic, ceea ce 

dovedeşte existenţa unui efect electrocatalitic bun în cazul electrozilor modificaţi studiaţi. 

Determinarea caracteristicilor electroanalitice ale senzorilor amperometrici obţinuţi pentru 

detecţia NADH pe bază de electrozi pastă de cărbune modificaţi (EPC-Z, EPC-Z-AT, EPC-Z-AM) s-a 

realizat cu ajutorul măsurătorilor amperometrice, efectuate în regim staţionar, la potenţialul aplicat de 

200 mV vs. Ag/AgCl/KClsat (pH 7), în soluţii agitate magnetic. S-au trasat curbele de calibrare 

amperometrică I vs. c, cu ajutorul cărora s-au determinat parametrii analitici (Tabelul 1): sensibilitatea; 
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domeniul liniar şi limita de detecţie (considerând raportul semnal / zgomot = 3). Rezultatul indică 

faptul că senzorii sunt buni detectori de NADH datorită limitelor de detecţie relativ coborâte (de 

exemplu, 1,2 μM, pentru electrodul EPC-Z-AT, în soluţie tampon fosfat pH 7). 

Au fost studiate mai multe specii chimice sintetice (acid ascorbic, etanol, glucoză) şi probe reale 

de vin (Riesling Alb şi Cabernet Sauvignon roşu de la podgoriile Pietroasele Buzău şi Ştefăneşti) în 

ceea ce priveşte posibila interferenţă în determinarea amperometrică a NADH. Rezultatele au arătat că 

speciile chimice interferente prezente în concentraţii de 100 de ori mai mari decât concentraţia de 

NADH nu au avut un efect vizibil (<1 % pentru majoritatea speciilor) asupra curentului electrocatalitic 

corespunzător sol. NADH 1 mM, deci senzorii amperometricici obţinuţi prezintă o selectivitate 

ridicată. 

Concluzii 

- S-au realizat noi electrozi pastă de cărbune modificaţi cu zeoliţi naturali adsorbiţi cu Albastru de 

Toluidin (AT) şi Albastru de Metilen (AM), obţinuţi prin adsorbţia mediatorilor pe un zeolit natural de 

la Măcicaş (jud. Cluj). 

- Electrozii modificaţi obţinuţi au prezentat stabilitate electrochimică bună în soluţie tampon fosfat pH 

7 şi efect electrocatalitic favorabil faţă de oxidarea NADH. 

- S-au studiat influenţa unor specii interferente din probe sintetice (acid ascorbic, etanol, glucoză) şi a 

unor probe de vin observându-se că electrozii modificaţi prezintă o selectivitate ridicată. 

- Se poate concluziona că electrozii obţinuţi pot fii utilizaţi cu succes pentru obţinerea de biosenzori 

amperometrici pentru detecţia acidului lactic din vinuri, pe bază de dehidrogenaze dependente de 

NAD+. 

Activitatea I.3 Studii privind proiectarea blocurilor analogice (potentiostat si circuitul de masura 

a curentului de iesire al biosenzorului) din componenta sistemului electronic al biosenzorilor; 

Studii preliminare privind evaluarea curentului faradaic furnizat de biosenzor in vederea 

realizarii circuitului de masura.- Responsabil activitate: P2-UPB 

Senzorul de concentratie de tip electrolitic masoara semnale lent variabile in timp  de valori 

foarte reduse (zeci, sute de nA) proportionale cu concentratia substantei de interes in solutie. Este 

evident ca aceste semnale nu pot fi preluate ca atare de o placa de achizitie ci trebuiesc aduse la o 

valoare acceptabila. Comportamentul electric al biosenzorului este asimilat unei celule electrochimice 

şi este modelat ca o impendanţă (ZCELL) [Villagrasa et all]. Determinarea expresiei complete a acestei 

impedanţe a lui ZCELL este esenţială în proiectarea unui sistem adecvat de polarizare a celulei 

electrochimice  şi măsurare a curentului la ieşire. Rolul potentiostatului este de a furniza o tensiune 

continua constanta corespunzatoare substantei detectate precum si de a prelua semnalul de pe senzor 
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electrochimic, de a-l amplifica si furniza placii de achizitie la un nivel suficient pentru a putea fi 

prelucrat fara ca rezultatele sa fie afectate de zgomot. 

Aplicatia ce face scopul acestui proiect este partea analogica a unui sistem de tip potentiostat, 

care este format din: circuitul de generare si furnizare a tensiunii electrolitice,  filtru trece jos de inalta 

performanta cu rolul de a elimina semnalele parazite de joasa frecventa produse mai ales de sistemul de 

omogenizare a solutiei si amplificatorul transimpedanta.care furnizeaza o tensiune continua 

proportionala cu concentratia substantei care face obiectul masuratorii. 

Potențiostatul este un sistem electronic de aplicare a unei tensiuni fixe unei celule 

electrochimice. Există o varietate de modele de potențiostat cu caracteristici diferite. În continuare se 

va prezenta cum se implementează un potențiostat analog.  

Circuitul electronic de control al potentialului (fig 1) aplicat pe celula electrochimica trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii: a) Sa aplice tensiune constanta celulei electrochimice VCELL= (VRE-

VWE) in conditii de impedanta variabila; b) Sa furnizeze curentul faradic fara erori amplificatorului de 

instrumentatie; c) Sa  furnizeze si sa mentina VCELL  specific in conditii de activare a celulei 

electrochimice si pentru alte substante (0-2V); d) Se considera amplificatoarele operationale ideale 

(amplificare >104 in bucla deschisa ,impedanta mare de intrare >1MΩ, impedanta de iesire mica <10k). 

Schema electronica contine trei operationale si doua rezistente prin urmare sursele de zgomot sunt 

reduse la minimum. Sursele de alimentare    masa sunt realizate cu circuitele TSC 79L05 (uPC 79L05 

sursa de -5V si TSC78L05(uPC78L05) sursa de +5 V cu bune performante in stabilizare. Sursele 

primare sunt baterii sau acumulatori de 9V cu o capacitate de 1-7A/ora. Sursa de referinta VS1 se 

realizeaza prin divizor rezistiv reglabil de la sursa de +5V. Divizorul rezistiv are o valoare  echivalenta 

mare >100kΩ  ( OP U2  are impedanta mare de intrare) prin urmare consumul de la sursa de alimentare 

este <50uA. Amplificatorul U2 functioneaza ca repetor prin urmare la iesire va avea tensiunea VS1 

aplicata prin intermediul rezistorului R5 intrarii inversoare a AOU4. U4 are intrarea neinversoare legata 

la VS1. Tot la intrarea inversoare a lui U4 se leaga prin intermediul rezistentei R6 iesirea repetorului 

U5 care se afla in bucla de reactie a amplificatorului U4. 
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Fig.1. Schema generala a potentiostatului fara filtru trece jos cu amplificator de instrumentatie 

 

Iesirile catre cei trei electrozi ai celulei electrochimice sunt: 

CE electrodul auxiliar –intrarea + a amplificatorului de instrumentatie U1 

RE electrodul de referinta -intrarea neinversoare a amplificatorului U5 

WE electrodul de lucru - se  pune la masa  

Rezistenta R3 este fixata intre intrarile diferentiale ale amplificatorului de instrumentatie si 

joaca rolul de traductor  current/tensiune, prin urmare trebuie sa fie de zgomot redus. Marimea acestei 

rezistente se calculeaza functie de marimea curentului faradic ICELL. 

ICELL R3 AV  =VF2                                                                                              

R3=VF2/ ICELL AV                                                                                                                                              

Amplificatorul U5 asigura fluxul minim de curent electrodului RE precum si tensiunea fixa 

VS1=VCELL. Amplificatorul functioneaza in montura repetor, astfel tensiunea VS1 de pe intrarea 

neinversoare va apare si la borna de iesire a amplificatorului polarizand borna RE a celulei 

electrochimice indeplinindu-se conditia de potentiostat. Asigurarea tensiunii VS1 pe intrarea 

neinversoare a lui U5 se realizeaza de catre amplificatorul driver U4 care are in bucla de reactie celula 

electrochimica serie cu rezistenta de masura R3 si rezistenta R7  care simuleaza rezistenta interna a 

filtrului trece jos. Rezistoarele R5 si R6 au aceiasi valoare si depind de impedanta de intrare a 

amplificatorului U4. Deoarece tensiunile la iesirea lui U2 si U5 sunt egale VS1=VCELL valorile acestor 

rezistente se aleg de cel putin 102 mai mici decat RIN a U2 Circuitul foloseste ca amplificatoare 

operationale circuitul integrat LTC 1052 .R5=R6=5,6kΩ. Tensiunile de alimentare ale circuitului 

potentiostat sunt: V3=+ 5V si V1=-5V fata de masa. Modelul Randles al celulei electrochimice este 

calculat pentru un curent faradic maxim echivalent de 300 nA prin urmare: R8=R4=5MΩ. Valoarea 

condensatorului C1 depinde de configuratia geometrica a senzorului electrochimic precum si de 

proprietatile dielectrice ale mediului de masura. C1=100 nF pentru acest caz. Rezistenta R7 simuleaza 

rezistenta interna a filtrului trece jos realizat cu circuitul LTC1062. Rezistenta de masura R3=200K s-a 

ales functie de amplicarea AV realizata de amplificatorul de instrumentatie. 

UR3=200kΩ * 0,300μA= 60mV 

V4=VREF=3V la U1 

AV=100 

VF2=60mV*100-V4=-3V 

 Potentiostatul este format din doua subcircuite realizate cu componente discrete: (a) Circuitul 
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electronic de control al potentialului de tip  buffer care asigura tensiune constanta  VCELL pe celula 

electrochimica reprezentata in proiectare prin modelul Randles  si (b) Circuitul de amplificare a 

curentului faradic cu amplificator de instrumentatie sau cu amplificator transimpedanta. Fluctuatiile 

curentului faradic datorate  surselor de zgomot vor fi eliminate de un filtru trece jos de 5 Hz cu o cadere 

pe flnac de cel putin 30dB/octava. Filtrul va fi inseriat cu intrarea celulei electrochimice (CE) al carui 

curent generat va fi aplicat amplificatorului de instrumentatie (AI) ( figura 2A) sau amplificatorului 

transimpedanta (figura 2B).  

 In urma simularilor cu programul TINA8 sau obtinut urmatoarele rezultate: 

Dand o variatie in Analiza DC de 1,5 V a tensiunii de referinta VS1 s-a obtinut o variatie a tensiunii de 

iesire a potentiostatului cuprinsa  intre +3V si -3V perfect liniara pana la tensiunea aplicata VS1=1,5V 

tensiunea maxima programata pentru VCELL. Aceasta valoare poate fi marita modificand VREF, 

rezistenta de masura sau amplificarea AV. Prin modificarea rezistentei R2. Rezistenta de sarcina a 

amplificatorului de instrumentatie R1=1kΩ .din considrente de adaptare cu circuitele de prelucrare 

digitala. Acest tip de potentiostat are performante foarte bune la curenti faradici mici <100nA. 

 
Fig.2(a) Caracteristica de transfer a potentiostatului cu amplificator de instrumentatie VS1=0-1,5V 
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Fig.2(b) Caracteristica de transfer a potentiostatului cu amplificator de instrumentatie VS1=0-500mV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 A) Schema electrica a potentiostatului cu filtru trece jos 10Hz. B) Schema electrica a 

potentiostatului cu amplificator transimpedanta cu filtru trece jos 

Realizarea practica are in vedere o astfel de schema in care sursele de alimentare au fost 

inlocuite cu sursele integrate de tip TSC 79L05 (uPC 79L05 sursa de -5V si TSC78L05(uPC78L05) 

sursa de +5V cu bune performante in stabilizare. Sursele primare sunt baterii sau acumulatori de 9V cu 

o capacitate de 1-7A/ora 

Concluzii 

In consecinta, consideram ca simularile certifica functionalitatea circuitului propus. In etapa de 

realizare practica unul din punctele cheie pentru obtinerea performantelor scontate este realizarea 

cablajului lantului de amplificare. O atentie deosebita trebuie acordata partii de intrare a 

amplificatorului de instrumentatie INA116/118 unde curentii vor fi de nA, zeci de nA pana la sute de 

nA. O etapa foarte importanta in realizarea practica a circuitului descris, proiectat si simulat  este 
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alegerea cablurilor de racord intre celula de masura si amplificatorul de instrumentatie. Principalul 

criteriu in alegerea acestora este curentul de scurgere prin izolatie care trebuie sa fie mult mai mic decat 

curentii furnizati de celula de masura pentru evitarea erorilor. 

Asa cum s-a amintit si mai inainte, pentru o maxima precautie in ceea ce priveste patrunderea 

zgomotului prin circuitul de alimentare se vor utiliza pentru alimentarea doua baterii de 9V care printr-

o conectare adecvata vor furniza tensiunea de +/- 9V. Intreg lantul de masura (INA118 si FTJ) va fi 

inchis intr- cusca Faraday pentru ecranarea eficienta a zgomotului dat de sursele externe de perturbatie.  
Bibliografie 
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Activitatea I.4. Studii teoretice privind geologia si pedologia din podgorii;Selectarea si prelevarea 

probelor de vin si struguri. Geologia și pedologia arealelor viticole.  

Factorii edafici care influențează creșterea viței-de-vie se referă la însușirile fizice (textură, 

structură, densitate aparentă, porozitate, însușiri hidrofizice), chimice (conținut în humus, N, P, K, 

microelemente, grad de saturație în baze, capacitate de schimb cationic) și biologice (microflora și 

fauna solului).Vița-de-vie se adaptează la o gamă largă de categorii texturale, de la argile la nisipuri, 

cele mai bune rezultate obținându-se în cazul texturilor lutoase. Solurile argiloase, datorită capacității 

mari de reținere a apei, determină creșterea lăstarilor în detrimentul maturării lor, întârzie maturarea 

strugurilor ceea ce produce creșterea acidității, a substanțelor azotoase și taninului, precum și 

diminuarea intensității aromelor. Solurile nisipoase determină maturarea mai rapidă a strugurilor, 

scăderea potențialului alcoolic; vinurile obținute în aceste condiții fiind mai puțin extractive, fără o 

aciditate suficientă si cu o culoare necorespunzătoare. Textura mijlocie (lutoasă) a solurilor este propice 

creșterii și fructificării viței-de-vie, asigurând vinului o finețe deosebită. Pe aceste soluri se cultivă 

soiuri de struguri destinate obținerii vinurilor de masă și soiuri de struguri pentru masă. Solurile 

scheletice, cum sunt cele din zona Pietroasa, Miniș sau Sâmburești, sunt importante întrucât 

înmagazinează căldura în timpul zilei și o cedează în timpul nopții, îmblânzind microclimatul.  

 Structura solului este importantă pentru cultura viței-de-vie deoarece solurile bine structurate 

înmagazinează multă apă, aer, căldură și elemente nutritive, asigurând condiții optime pentru creșterea 

și fructificarea plantei. Porozitatea și aerația solului influențează creșterea normală a rădăcinilor și 

concentrația oxigenului, ceea ce poate afecta absorbția apei și a substanțelor minerale de către rădăcini, 

activitatea fotosintetică a frunzelor, germinarea polenului, etc.  
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Umiditate solului afectează maturarea boabelor sau creșterea lăstarilor. Valorile optime ale 

umidității solurilor cultivate cu viță-de-vie sunt cuprinse între 50-80%. Apa în exces influențează 

negativ rezistențele biologice ale viței-de-vie (la ger, putregaiul cenușiu, mană) cât și rezistențele 

tehnologice (la fisurare, desprindere, transport și păstrare a strugurilor de masă). Lipsa umidității din 

perioada de vegetație diminuează creșterea lăstarilor, reduce suprafața foliară, debilitarea butucilor și 

determină încetarea timpurie a creșterii. Temperatura solului este importantă în ceea ce privește 

creșterea rădăcinilor. Valoarea optimă este cuprinsă între 20 și 30°C (Martin, 1968).  

 Reacția solului determină creșterea normală a plantei la valori de pH cuprinse între 6,0 și 8,5. 

La un pH mai scăzut aluminiul și manganul devin toxice și împiedică creșterea rădăcinilor viței-de-vie, 

determină debilitarea butucilor și reduc accesibilitatea substanțelor nutritive din sol (P, K, Ca, B). 

Materia organică și humusul se acumulează în sol fie prin adăugarea lor de către om (îngrășăminte 

organice, composturi sau îngrășăminte verzi), fie prin încorporarea din surse proprii plantației (frunze, 

buruieni, coarde tocate). Pentru obținerea vinurilor de masă și a strugurilor pentru masă este necesară 

menținerea în sol a unui conținut de humus de 2-3% (măresc conținutul în azot total al vinului), iar 

pentru cele de calitate superioară 1-2%. Compoziția chimică a solului trebuie să cuprindă cantități 

corespunzătoare de elemente nutritive principale (N, P, K), secundare (Ca, Mg) și microelemente (B, 

Cu, Zn, Mn, etc) pentru o creștere și fructificare normală a plantei.  

Un alt factor care influențează calitatea strugurilor și implicit a vinului este climatul. Un climat 

uscat la finalul sezonului de creștere a strugurilor este de dorit. O diferență semnificativă între 

temperaturile ridicate din timpul zilei și cele scăzute din timpul nopții ajută la producerea unui gust mai 

complex al strugurilor (Jones, 2006). Cele mai multe podgorii sunt situate între 30° și 50° latitudine în 

ambele emisfere. Creșterea strugurilor este infleunțată negativ în regiunile cu temperaturi foarte scăzute 

sau în cele extrem de calde și umede (Burns, 2012).   

2. Caracteristici geologice și pedologice în podgoriile Ștefănești (Argeș) și Pietroasa (Buzău) 

2.1. Podgoria Ștefănești 

Localizare geografică: Podgoria Ștefănești este situată la 5 km de Pitești, la contactul dintre 

Podișul Cândești și Câmpia Română, conturându-se sub forma unei benzi discontinue, pe direcția NV-

SE, cu o lungime de aproximativ 35 km și o lățime medie de 15 km, între râul Doamnei și râul 

Carcinov. Podgoria est situată între paralele de 44°42' și 44°55' latitudine nordică și 24°54' și 25°15' 

longitudine estică. Patrimoniul podgoriei se întinde în județele Argeș și Dâmbovița, înglobând orașele 

Pitești, Topoloveni și Găiești.  

Relieful este reprezentat de două entități geomorfologice, care se suprapun în contact: Podișul 

Cândeștilor, ca subunitate a Podișului Getic și Câmpia Piteștilor ca subunitate a Câmpiei Române. 
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Podișul Cândeștilor prezintă particularități distincte în ceea ce privește formele de relief cu care 

participă în aria podgoriei: platoul frontal și fața colinară sudică. Glacisul acumulativ de la baza 

pintenilor deluroși se prezintă sub forma unui tăpșan slab înclinat (1-3°), relativ îngust (200-300 m) și 

larg vălurit de văile care îl traversează. Pe versanți se întâlnesc izvoare de coastă, alimentate din apa 

freatică sau din apele de infiltrație. Acțiunea apelor de suprafață poate produce eroziunea solului, 

fenomen ce se manifestă pe aproximativ 30% din suprafețele din zonă. Pe suprafețele colinare joase 

subsolul este format din luturi grele, argile și gresii. Terasele sunt formate din depuneri argiloase, 

sărace în carbonat de calciu, ceea ce imprimă rocii mamă o permeabilitate redusă.  

Litologie În platforma Cândești se găsesc materiale aluvio-proluviale cu pietrișuri de Cândești 

acoperite cu argilă. Pe terase și câmpiile terminale ale piemontului getic predomină materialele 

proluviale argiloase relativ slab carbonatate. "Stratele de Cândești" au fost descrise de către Mrazec și 

Teisseyre (1901) pentru pietrișurile de lângă localitatea Cândești, la nord de orașul Buzău. Acestea au o 

extindere mare, întinzându-se în lungul lanțului montan, de la Carpații estici până în partea vestică a 

Carpaților sudici. În zona sub-carpatică ating câteva sute sau chiar mii de metri grosime (Liteanu, 1967; 

Damian, 2003). Spre sud grosimea acestora scade iar pietrișurile trec în gresii și nisipuri fine argiloase 

(Liteanu, 1961).  Principalele asociații mineralogice identificate în litoclastele formațiunii, sunt 

reprezentate prin: a) cuarț + feldspat potasic + albit + biotit + muscovit, cu următoarele minerale 

accesorii: disten + apatit + granat + staurolit + zircon + turmalină + rutil + monazit; b) cuarț + 

plagioclaz + muscovit + zircon + turmalină + clinozoizit; c)hornblendă + plagioclaz + cuarț + biotit, cu 

următoarele minerale accesorii: sfen + epidot + rutil; d)claste de cuarț și feldspați sau litoclaste prinse 

într-un ciment calcitic și cuarțos (Mihăilă, 1971; Anastasiu et al., 1987; Iordache și Anastasiu, 1988). 

Se remarcă prezența mai ridicată a silicaților de tipul granat-staurolit-disten și participarea în 

asociația mineralogică a andaluzitului, sillimanitului și hornblendei. Mineralele din seria piroxenilor 

(augit, egirin, hipersten) sunt produse ale unor magme sau lave bazice, aria lor de proveniență fiind însă 

greu de identificat datorită faptului că sunt instabile din punct de vedere chimic, conservându-se numai 

în cazul unor acumulări rapide fără a suferi o prelucrare îndelungată.  

Tipurile petrografice, prezente în Formațiunea de Cândești sunt următoarele: a)cu frecvență 

mare: metamorfite în faciesul șisturilor verzi, metamorfite în faciesul amfibolitelor cu staurolit și 

disten; b) cu frecvență medie: retromorfite, cataclazite, milonite și plutonite, pegmatite; c) cu frecvență 

redusă: amfibolite, șisturi amfibolice, vulcanite, epiclastite (Anastasiu et al., 1987).  

Soluri Pe platforma Cândești se găsesc în totalitate soluri luvice (podzolite), afectate în cea mai 

mare parte de către procesele de hidromorfie, mai slabe sau mai puternice, datorită apei stagnante din 

orizonturile superioare sau de la suprafața solului, în perioadele cu precipitații abundente. Luvosolurile 
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sunt soluri grele, slab aerate, cu un conținut sărac spre mediu de materie organică și macroelemente, 

conținut scăzut în baze și un pronunțat grad de compactare. Pe versanți se întâlnesc, cu precădere, 

soluri brune eu-mezobazice, soluri antropice, regosoluri și coluvisoluri. 

Un profil de sol, ridicat în zona Marcea-Ștefănești, are următoarea succesiune de orizonturi: 

Ap-(E+B)d-(B+E)d-Bt1w-Bt2w-Bcy(w). Se remarcă prezența texturii argiloase cu modificări în 

succesiunea naturală a orizonturilor pedogenetice, în special în arealul platoului piemontan. Orizontul 

luvic (El) este amestecat cu partea superioară a orizontului argic (Bt), caz în care se face tranziția prin 

orizonturi de tip E+B și B+E (Tudor et al., 2013). 

Clima Climatul este temperat continental, străbătut de mase de aer mediteraneean, cu 

temperaturi medii anuale de 9,6°C și precipitații de 644 mm. Suma temperaturilor în perioada de 

vegetație este 3044°C, insolația de 1492 ore și suma precipitațiilor de 359 mm. Indicele de aptitudine 

oenoclimatică este de 4427.  

2.2. Podgoria Pietroasele 

Localizare geografică Podgoria Pietroasele este amplasată în zona centrală a podgoriei Dealu 

Mare întinzându-se, pe versantul sudic al dealului Istrița și puțin în câmpia peimontană de la poalele 

acestuia, pe o lungime de cca 70 km între Valea Teleajenului și Valea Buzăului.   

Relief Dealul Istrița, cu altitudinea de 751 m, se împarte în mai multe subunități: Dealurile 

Nișcovului, situate în partea de est, cu altitudini cuprinse între 200 și 400 m, Masivul Istrița propriu-zis 

și Dealurile Năienilor, situate în vestul grupei, cu altitudini de circa 600 m. Terenul stațiunii este așezat 

în pantă, altitudinea variind între 130 m la baza pantei până la 350 m în partea superioară. Expoziția 

sudică, solul calcaros și condițiile de microclimat de tip submediteranean favorizează cultivarea viței de 

vie.  

Litologie Dealul Istrița este constituit din formațiuni grezoase și calcaroase aparținând 

sarmațianului. Către Câmpia Română, contactul se face prin linii de falie și prin căderea monoclină a 

flancului sudic al anticlinalului principal. Dealurile Nișcovului sunt alcătuite din depozite levantine și 

cuaternare iar dealurile Năienilor din calcare și gresii sarmațiene . 

Între Valea Buzăului și Valea Cricovului, depozitele levantine au un conținut paleontologic 

reprezentat prin Psilunio munieri, P. lenticularis, P. bielzi, P. condai, etc. și sunt reprezentate de 

nisipuri, marne, argile și rare pietrișuri. În zona cutelor diapire dintre valea Teleajenului și Buzăului, 

depozitele levantine sunt alcătuite din argile, argile nisipoase și nisipuri cu Helix sublutescens, H. 

krejci, Planorbis planorbis. Conținutul paleontologic al depozitelor levantine din valea Buzăului 

cuprinde următoarea asociație: Melanopsis sandbergeri rumana, Bulimus oncophorus, B. croaticus, 
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Theodoxus licherdopoli scriptus, Unio sp. În zona de aflorare a acestor depozite există câteva sectoare 

unde acestea prezintă un facies identic cu cel al Formațiunii de Cândești care le acoperă.  

Soluri Solurile sunt formate pe calcare cochilifere. Roca mamă se găsește la mică adâncime, iar 

în unele porțiuni apare la suprafață. Între solurile cu însușiri distincte pot fi enumerate: solurile 

scheleto-calcaroase care ocupă porțiunea superioară a versantului, solurile coluviale cu schelet în partea 

de mijloc și solurile coluviale cernoziomice și cernoziomurile propriu-zise la baza pantei. 

Reacția solului este alcalină sau slab alcalină; ele au un conținut ridicat de carbonat de calciu, 

care variază între 14% în orizontul A și 20-36% în orizontul B; în orizontul C predomină adesea roca 

mamă calcaroasă. Solurile prezintă însușiri fizico-chimice favorabile culturii viței-de-vie. Astfel, 

solurile scheletice din partea superioară a versantului, bogate în calcar, sunt indicate pentru cultura 

soiurilor destinate producerii de vinuri dulci, în special a celor aromate, iar solurile mai bogate de la 

baza versantului sunt indicate pentru cultura soiurilor de masă.  

Clima Clima centrului viticol Pietroasele are o nuanță temperat continentală, cu anumite 

particularități. Temperatura medie anuală a aerului este de 11,4°C, iar media lunară înregistrează valori 

negative numai în luna ianuarie (-1,9°C). Suma totală a gradelor de temperatură, în perioada de 

vegetație, este de 3748°C, iar suma temperaturilor eficace din aceeași perioadă este de 1651°C. Durata 

de strălucire a soarelui este de 2100 ore din care 1622 ore în cursul perioadei de vegetație. Media 

anuală a precipitațiilor este de 557,7 mm, cu o repartiție neuniformă pe parcursul anului. Ploile din 

timpul verii pot avea caracter torențial, contribuind la procesul de eroziune, mai ales în partea 

superioară a versantului.  

3. Selectarea si prelevarea probelor de vin si struguri 

Au fost selectate si recoltate soiurile Riesling si Cabernet de struguri si vin de la podgoriile Stefanesti si 

Pietroasele in vederea analizei metalelor grele activitate prevazuta in etapa II/2015 a proiectului. 
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