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Sistem SCADA pentru prognoză şi decizie asistată in situatii de inundatii
Este un sistem SCADA, modular, configurabil, de decizie asistata a evoluţiei nivelurilor riurilor in bazine
hidrografice cu scopul reducerii riscului datorat inundatiilor si gestionarea situatiilor de criza. Infrastructura de
comunicatii este radio. Factorii de decizie sunt informaţi în timp real (Regia Apele Romane, Comisiile si
Inspectoratele Judetene, etc.) în vederea luării deciziilor optime pe baza planurilor de intervenţie. Sistemul sigura:
• achiziţia datelor provenite de la traductoare meteorologice, hidrologice şi prelucrarea lor;
• modelarea proceselor specifice evaluării impactului şi riscului de inundatii în vederea fundamentării politicii
şi acţiunii de eliminare şi / sau reducere a efectelor, în condiţii normale de funcţionare (pe termen lung) şi în
situaţii de urgenţă (pe termen scurt);
• prezentarea hartilor reginii, zonelor, bazinelor prin programe in maniara GIS.
• prezentarea informatiilor achizitionate, prin scheme sinoptice si programe specifice pentru obiectivizarea
răspunsurilor, eliminarea şi / sau minimizarea efectelor inundatiilor;
• Functii de prognoza privind evolutia viiturilor;
• Calculul bilanturilor hidrologice / poluarii pe riuri si in bazinul hidrografic;
• Calculul debitelor maxime prin metode volumetrice;
• Obtinerea unor rapoarte sub forma tabelera, grafica, pe perioade si zone selectabile;
Supervizare parametrii meteo / hidrologici

Programul are un ecran principal cu scheme
sinoptice si marcarea localităţilor conectate la
sistemul informatic şi câte un led pentru
semnalizarea unei situaţii de avarie. Meniul are
opţiunile:

Configurare/Comunicaţii
 Post principal / post auxiliar
 Sub-panourile de stabilire adrese fizice
staţii - corespunzătoare bazinelor
 Butonul de sincronizare orară – către toate
staţiile










Afişare oră – arată ceasul dispecerului
Caseta de dialog/alegerea numărului
staţiei – numărul staţiei se referă la acţiunile
butoanelor alăturate ”Interogare locală ”,
“Solicitare parametrii”, “Setare parametrii”.
Buton “Interogare locală” la acţionare, se
transmite o comandă de interogare asincronă
către staţia cu numărul prestabilit în caseta
“Casetă de dialog pentru alegerea numărului
staţiei”

Buton solicitare parametri - la actionare
se trimite o comandă de “Solicitare parametrii”
către staţia selectată; parametrii staţiei sunt
afişaţi
pe
afişoarele
corespunzătoare
parametrilor staţiei.
Butonul setare parametri – parametri
stabiliţi în casetele numerice corespunzătoare

sunt trimişi către staţia selectată şi iniţiează un
dialog specific de modificare parametrii stabiliţi;
se emite automat semnal de “Validare
parametrii”.
 Raport configurare Programul afişează pe
ecran şi la imprimantă raportul de configurare
pentru:
 Raport situaţii staţii
 Raport operator se afişează pe ecran şi la
imprimantă raportul acţiunilor operator cu
opţiunile:
1. Date hidrografice Intr-un ecran sunt afişate date
geografice şi hidrografice specifice.
2.Valori curente parametri Íntr-un ecran sunt
afişate cele mai recente valori ale parametrilor.
3. Raport parametrii - Ultimele 24 ore se afişeazá
graficele si lista cu valorile parametrilor.
4.Raport parametri - Ultima lună Pe display se
afişează graficele si lista cu valorile parametrilor.
5.Raport parametri - Perioada la cerere
6.Interogare staţie. Este activă numai în modul de
lucru PRINCIPAL. Se deschide o casetă ce afişează
valorile rezultate în urma interogării sau mesaj
avertizor de imposibilitate de comunicare.
Programul genereaza automat, orar, telegrama
HYAVERT, pentru statiile care sunt in alarma de
nivel, sau imediat ce s-a primit 'meteor rosu", la
precipitatii; ofera posibilitatea lansarii automate in
executie, dupa fiecare interogare ciclica orara, a unei
aplicatii de tip USER (stabilita de utilizator).
Gestionarea si prelucrarea informatiilor
Programul dispune de un panel principal care
prezinta optiunile oferite utilizatorului:
1. Raport alarme si statii Utilizatorul poate obţine
un raport al situaţiilor de alarmare.
2. Raport operator Utilizatorul poate obţine un
raport al activităţii operatorului pe zi sau pe luna la
alegere pe care poate sa-l vizualizeze pe ecran si/sau
sa-l listeze la imprimanta.
3. Generator rapoarte Utilizatorul poate alege
baza de date asociata uneia dintre statii, forma de
prezentare, formatul paginii, poate selecta campurile
din baza de date pe care doreste sa le includa in
raport, sortarea dupa un camp ales.
4. Prognoze in bazine hidrografice Formulele de
calcul pentru prognozele volumetrice in bazinele
hidrografice tin cont de :
-modele matematice de evolutie;

-modele pentru reconstituirea debitelor;
-debite afluente corelate cu telegramele de lacuri;
-curba capacitatii lacurilor;
-modelele matematice, calcule si analize statistice;

-modele prognoza nivele si debite corespondente.
5. Bilant hidrologic pe rauri Utilizatorul introduce
parametrii de calcul specifici,
data elaborarii
bilantului. Programul va calcula bilantul hidrologic
pe ultimele 24 de ore; utilizatorului i se oferă 2
posibilităţi: să vizualizeze respectiv sa listeze
raportul.
6. Calcul debite maxime Utilizatorul specifica statia
pentru care doreşte calculul debitelor maxime prin
metode volumetrice.
7. Raport OVR-OIR La ora de referinţă se va
întocni un raport cu următoarele date: cod staţie;
nivel (la ora de referinţă); debit (la ora de referinţă);
temperatură (la ora de referinţă); precipitaţii în
ultimele 24 de ore.

8. Raport alarme intrari numerice Aplicaţia pune
la dispoziţia utilizatorului opţiunea de generare,
vizualizare si listare a situaţiei alarmelor pe intrările
numerice, pe zi sau pe lună după cum se doreşte.

Pachetul de programe creaza posibilitatea interfatarii si cu alte aplicatii si sisteme: Integrarea in sistemul
informatic existent; transmisia de date catre nivelul ierahic superior; transmisia de date catre alti factori de decizie
zonali sau nationali; integrarea altor achipamente specifice (radar meteorologic), gestiuni statistice baze de date,
prognoze de evolutie, etc.
Referinta: Regia Apele Romane, Directia Apelor Cris
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