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Sistem de monitorizare si conducere de la distanta a microhidrocentralelor 
 
Funcţii sistem: 

Achiziţie, prelucrare în timp real a semnalelor de intrare; Procesarea informaţiilor după algoritm.   
 
 
 
 

 
 

 

Comenzi către echipamentele aferente instalaţiei electrice MHC Valea lui Iovan.  
Semnalizarea optică a stării tehnologice a echipamentelor instalaţiei electrice  
Afisare si configurare locala, ieşire RS232 pentru conectare la un echipament de programare. 
Ieşire RS485, conexiune cu reţeaua centralei pentru monitorizarea de la distanţă a parametrilor 
instalaţiei, de la un echipament de calcul compatibil IBM-PC/AT, situat la Blocul Tehnic . 
Depozitarea pe Hdd-ul echipamentului de calcul a înregistrărilor efectuate. 
Posibilitatea de acces la datele citite si calculate in timp real; Analiza offline a datelor utilizând  
baza de date cu înregistrări aferente funcţionării normale sau de avarie; elaborare rapoarte grafice 
sau numerice, vizualizate local sau la distanţă.  
Conectare cu echipamentul de sincronizare automată. Decizia de conectare în paralel cu sistemul 
a hidroagregatului va fi luată de către echipamentul de sincronizare.  

 
Funcţii de pornire / oprire: 

• Verificarea condiţiilor de pornire; 

• Pornire hidroagregat comandata local / 
de la distanţă  

• Controlul aducerii turaţiei maşinii la 
valoarea de sincronizare; 

• Cuplarea bateriei de condensatori la 
bornele generatorului; 

• Sincronizare, punere în paralel a 
generatorului asincron;  

• Controlul de către operatorul local sau 
de catre instalaţia automată; 

• Încărcarea stimulentă a generatorului asincron după cuplarea acestuia la sistem;  
• Oprirea automată de avarie /  normală la comanda operatorului local sau de la distanţă; 
• Comanda motorului de acţionare al limitării mecanice aparat director; 
• Comanda electropompei pentru menţinerea presiunii de azot; 

Protecţii : 
 Protecţia maximală de tensiune, cu acţiune instantanee; 
 Protecţia maximală de curent, cu acţiune temporizată; 
 Protecţia împotriva ambalării, cu acţiune instantanee; 
 Protecţia împotriva funcţionării în regim de motor, cu acţiune temporizată;  

Semnalizări: 
• a funcţionat protecţia întrerupătorului automat de alimentare a dulapului din sursa de bază / 

rezerva, a motorului din stânga / dreapta pentru acţionarea la deschidere / inchidere; 
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• suprasarcină braţ acţionare stânga / dreapta; 
• lipsa sarcinii pe braţul de acţionare stânga / dreapta cu comandă de acţionare dată; 
• automat programabil / PLC - defect. 

 
 

Structura sistemului 

Avantajele introducerii tehnicii de calcul în conducerea procesului tehnologic: 
• Instalaţia de supraveghere uşurează activitatea de exploatare, prin o vizualizare mai rapidă a 

evenimentelor din instalaţie, evidenţiind diferenţiat parametrii consideraţi mai esenţiali. 
• Permite analiza funcţionării fiecărei instalaţii - ore de funcţionare, energie consumată / produsă. 
• Operativitatea analizei postavarie prin înregistrări corelaţe cu starea mărimilor numerice.  
• Intretinerea intregii instalatii se face mai usor si cu costuri mai scazute. 
• Permite supravegherea operativă şi comanda de la distanţă a centralei, de către dispecer.  
• Creşterea gradului de disponibilitate a hidoagregatelor datorită rapidităţii cu care se determina 

cauza unui eveniment. 
• Creşterea energiei produse datorată funcţionării cu randamente mai bune şi a micşorării 

volumului de apă deversat în perioade de ape mari. 
• Datele de exploatare sunt puse la dispoziţia altor compartimente folosind Intranet-ul. 
• Micşorarea cheltuielilor de întreţinere – reparaţii deoarece sunt excluse regimuri de funcţionare 

anormale datorită instalaţiei automate de comandă. 
• Este sistem deschis - permiţe dezvoltarea ulterioară a altor aplicaţii şi interfaţarea cu alte sisteme. 

Sistemul prezentat este un prim pas in intentia de a crea un sistem expert pentru controlul proceselor 
hidroenergetice care vizează următoarele aspecte principale: productivitate, managementul 
performant, optimizarea utilizarii resurselor, organizarea întreprinderii, mentenanta predictiva. 

Referinta: Hidroelectrica suc Targu Jiu, MHC Cerna 
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