
easyTRACK II 
Sistem de urmarire si avertizare GPS / GPRS 

1 Precizari privind precizia sondei litrometrice 

Elementul determinant pentru functionarea exacta este tabelul de calibrare (fisierul de 
calibrare) creat in cursul alimentarii de referinta (calibrare). Daca contorul statiei de 
alimentare folosit la caribrare este inexact, atunci calibrarea si prin aceasta masurarea va fi 
eronata. Precizia sondei litrometrice este influentata de particule de apa sau praf care pot 
exista in  combustibil, de asemenea de temperatura combustibilului, de temperatura mediului 
inconjurator, de gradul de inclinatie a camionului care poate diferi de cel din momentul 
calibrarii si de dinamica fluidului in miscare. Extinderea motorinei din cauza temperaturii este 
de 1.01/10°C, deci de exemplu daca motorina se incalzeste de la 5°C la 35°C din cauza 
temperaturii mediului inconjurator, aceasta inseamna la 1000 litri cresterea nivelului cu 30 
litri, fara alimentare. La camioane cu doua rezervoare aceasta apare in mod cumulativ, ca de 
exemplu diferenta de presiune in rezervor. In general precizia medie a dispozitivului de 
calibrare si a statiei de alimentare este de 1% (legal 0.5%). Daca precizia statiei de 
alimentare este aproximativ de de 1%, aceasta inseamna 10 litri diferenta la 1000 litri, la care 
se adauga diferenta cauzata de extinderea din cauza temperaturii, in acest fel cum ne arata 
si acest exemplu putem ajunge din start la o diferenta de 40 litri, intre cantitatea alimentata si 
cea masurata. In general valoarea indicata penru alimentare este mai precisa daca 
temperatura motorinei folosite la calibrare este mai aproape de temperatura montorinei 
alimentate. Din cauza efectului combinat al factorilor mentionati „valoare exacta” se poate 
determina doar cu o aproximare cat mai buna, dar nu exact. 
Din cauza acestor factori nu este posibil a determina o precizie constanta. 

2 Scopul si domeniul aplicarii 

Scopul sistemului este de a inregistra: 
 eventualele schimbari de nivel a combustibilului care nu se incadreaza in schema 

normala a consumului de combustibil, 
 cantitatea de combustibil de la alimentare daca corespunde cu ceea de pe bonul de 

alimentare. 
Cele doua situatii acopera in general principalele modalitati de „extragere” nejustificata a 
combustibilului. 
In cazul in care nivelul de combustibil scade brusc si se stabilizeaza la un nivel mai mic fara 
sa revina la nivelul initial putem vorbi de un posibil furt. In cazul in care la parcare vehiculul 
poate sa urce pe bordura sau sa stationeze pe un teren cu inclinatie mare, apar variatii de 
nivel pe graficul de combustibil, dar acestea revin la nivelul initial in momentul in care 
vehiculul isi schimba pozitia. 
Datorita acestor variatii rapoartele pe ziua actuala pot fi considerate doar informative, iar cele 
care se bazeaza pe date mai vechi de 24 ore pot fi considerate verosimile. Rapoartele 
generate chiar daca nu pot arata cu precizie la litru, ne subliniaza eventualele variatii 
nejustificate a nivelului de combustibil. 
In cazul alimentarii se cere ca cantitatea de pe bonul de alimentare sa fie comparabila cu cea 
indicata de sonda litrometrica. Chiar daca calibrarea este foarte exacta, datorita factorilor 
mentionati sistemul este capabil in general sa indice cantitea alimentata cu precizie in termen 
de 5%. De fapt, in cazul in care sistemul indica valoare mai mare decat cea alimentata, nu 
este vorba de furt. Excesul poate fi cauzat de catre factorii mentionati mai sus. Daca sistemul 
indica valoare mai mica, aceasta necesita analiza, deoarece valoarea indicata este 
informativa, nu exacta. 

3 Sfaturi pentru alimentari 

Precizia fiecarei alimentari este influentata atat de precizia sondei cat si de precizia de 
masurare a pompei de combustibil. Astfel cu cat alimentam mai des cu cantitati mai mici cu 
atat creste si abaterea in mod cumulativ. Se recomanda sa se faca plinul ori de cate ori 
exista posibilitatea. 

 


