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PREFATA
Lucrarea se bazează pe experienŃa autorului, de peste două decenii, în domeniile
electronicii şi automaticii aplicate în domeniul hidrocentralelor. Incepând cu echipamentele
realizate cu tranzistoare, apoi cu circuite integrate şi microprocesoare, ajungând până la
automate programabile şi calculatoare, domeniul s-a dezvoltat de la telemecanică la
conducerea în regim automat. Simultan s-au dezvoltat şi cunoştiinŃele autorului privind
funcŃionarea şi exploatarea echipamentelor primare, atât cele cu specific electric cât şi cele
cu specific mecanic. Aceste premise, combinate cu executarea mai multor lucrări practice,
au permis identificarea unor probleme şi, ca urmare, elaborarea de soluŃii noi de conducere
a proceselor tehnologice de la nivelui hidrocentralelor.
Preocupările în acest domeniu au avut şi au drept scop principal creşterea eficienŃei
funcŃionării hidrocentralelor, sub cele trei aspecte, respectiv: reducerea consumului specific
de apă, creşterea disponibilităŃii hidroagregatelor şi reducerea cheltuielilor de exploatare.
Lucrarea are şi un caracter experimental şi prezintă soluŃii concrete, verificate,
înscriindu-se în acest fel în efortul tehnic general de rezolvare a problemelor cu care se
confruntă hidroenergetica românească.
Obiectul lucrării îl constituie procesele tehnologice secundare, care se desfăşoară la
nivelul hidrocentralelor, aşa cum sunt definite în capitolul nr. 2.
Obiectivul tezei este elaborarea de soluŃii noi, moderne, de automatizare /
conducere a proceselor tehnologice secundare, având drept scop creşterea performanŃelor
acestor procese şi, în general, creşterea performanŃelor globale ale hidrocentralelor, ca
ansamblu de procese tehnologice. Se prezintă mai multe exemple practice, care au fost
dezvoltate de autor în decursul activităŃii sale profesionale.
In vederea îndeplinirii obiectivului tezei, se realizează o abordare originală a
proceselor tehnologice, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi, mai ales, din punct de
vedere al automatizărilor cu care sunt echipate acestea.
In lucrare se fac clasificări ale proceselor tehnologice din hidrocentrale, urmează
analiza proceselor, în continuare se face prezentarea, pentru fiecare proces, a suportului
teoretic şi practic, cu exemple de realizare a sistemelor de automatizare/conducere şi, în
final, prezentarea unor aspecte mai deosebite, originale, din domeniu.
Pe această cale Ńin să mulŃumesc in mod deosebit colectivului de PECS din Catedra
de Producerea şi Utilizarea Energiei – PUE, din Facultatea de Energetică pentru
susŃinerea în realizarea lucrării de doctorat, consultaŃiile şi îndrumarile efectuate constant
de-a lungul ultimilor ani, şi în mod deosebit d-lor profesori Călin Mucichescu şi Gh.
Comănescu. Aduc mulŃumiri pe această cale şi d-lui conducător ştiinŃific, profesor Dr. Ing.
Dan Basarab Guzun pentru încrederea, încurajarea, sprijinul pe care mi le-a acordat pe
parcursul desfăşurării lucrărilor practice, a pregătirii şi elaborării tezei.
MulŃumesc de asemenea colegilor şi personalului din hidrocentrale, care, de la
director până la personalul de tură, mi-au acordat sprijinul în vederea dezvoltării de
echipamente şi sisteme destinate conducerii proceselor tehnologice din hidrocentrale.
Autorul mulŃumeşte familiei pentru înŃelegerea, încurajările şi sprijinul oferite pe toată
perioada pregătirii şi elaborării tezei.
Autorul
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1. GENERALITATI
1.1. SCURT ISTORIC
Dezvoltarea centralelor hidroelectrice, a hidroenergeticii în general, nu poate fi
concepută fără a Ńine cont de ultimile realizările din domeniul automaticii, informaticii şi
(tele)comunicaŃiilor.
Chiar de la începuturile hidroenergeticii se poate vorbi de automatizare. Primele
hidrocentrale aveau puteri mici, erau supradimensionate şi funcŃionau izolat dar, totuşi,
erau echipate cu binecunoscutul regulator centrifugal, preluat de la maşina cu aburi.
Creşterea accelerată a necesarului de energie electrică a dus la creşterea rapidă a
numărului de hidroagregate şi a puterii lor unitare. Simultan a crescut şi importanŃa care îi
revine automatizării. Aceasta se datorează impactului major pe care automatica îl are
asupra performanŃelor grupurilor generatoare.
Dacă, în ultimile decenii, nu se poate vorbi de o evoluŃie spectaculoasă a ştiinŃei şi
tehnologiei echipamentelor primare (turbină, generator electric, transformator etc.), cu totul
altfel stau lucrurile în domeniul automaticii, unde a avut şi are încă loc o adevărată
revoluŃie. Astfel s-a ajuns ca performanŃele hidrocentralelor să fie determinate, într-o
măsură semnificativă, de performanŃele sistemelor de automatizare cu care sunt echipate.
In perioada de început a hidroenergeticii, automatizările din hidrocentrale erau
exclusiv mecanice [1, 2]. Este remarcabil cum unele soluŃii pur mecanice rezolvau
probleme care astăzi nu le putem imagina decât electric sau chiar numai electronic.
Odată cu dezvoltarea automaticii, în special după cel de al doilea război mondial,
soluŃiile mecanice au fost înlocuite treptat cu soluŃii electrice [3], apoi cu soluŃii electronice
şi, în cele din urmă, cu soluŃii microelectronice. EvoluŃia foarte rapidă a electronicii a făcut
ca, în unele cazuri, să se treacă direct de la soluŃia mecanică, la soluŃia microelectronică.
PerformanŃele deosebit de ridicate ale soluŃiilor electronice, în raport cu soluŃiile mecanice
şi electrice, au constituit un factor hotărâtor în implementarea noilor soluŃii în hidrocentrale
aflate în exploatare.
Având în vedere faptul că multe hidrocentrale au fost construite de-a lungul
cursurilor de apă, formând salbe de hidrocentrale, a apărut necesitatea asigurării
funcŃionării lor corelate. Astfel s-a dezvoltat şi aplicarea unei alte ramuri a electronicii,
telecomunicaŃia. La început s-a folosit telefonul. Apoi, pe firele telefonice s-au transmis şi
date. Actualmente se folosesc o multitudine de soluŃii care utilizează o multitudine de
suporturi pentru transmiterea informaŃiilor.
In Ńările dezvoltate din punct de vedere tehnologic, automatizările hidrocentralelor au
parcurs etapele menŃionate, respectiv prima dată a fost automatizarea mecanică, aceasta a
fost înlocuită, în anii '50, de releele electromagnetice, apoi, releele au cedat locul circuitelor
integrate (în anii '80), ca şi acestea să fie îndepărtate de tehnica microprogramată (după
anul 1990). Toate aceste modernizări au avut rolul de a permite câştigarea câtorva
procente (uneori chiar fracŃiuni de procent), în ceea ce priveşte eficienŃa funcŃionării
hidrocentralelor.
Pe plan mondial nu există reglementări privind automatizarea centralelor
hidroelectrice. Totuşi, sunt citate două recomandări americane în domeniu [4, 5].
EvoluŃia electronicii a determinat şi un vocabular specific în domeniu. Astfel, în anii
'50 - '80, s-a vorbit de "telemecanică". Un sistem de telemecanică permitea transmiterea
datelor din centrale la un dispecerat central. Dispecerul, analizând informaŃiile, transmitea
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înapoi în hidrocentrale comenzi, comenzi care erau executate de operatori sau, în unele
cazuri, direct de elementele de execuŃie.
După anul 1990 s-a vorbit de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
[6], care, în Europa, a fost interpretată ca fiind un fel de telemecanică modernă, dar, de
fapt, termenul Control, trebuie tradus cu Automatizare. La nivelul proceselor tehnologice
discutăm de automatizare, iar la nivelul întregii hidrocentrale discutăm de conducerea
proceselor tehnologice. La nivelul unui dispecerat de hidroamenajare se utilizează noŃiunea
de teleconducere. In aceste condiŃii, operatorul din centrală realizează numai o funcŃie de
supraveghere, de monitorizare a instalaŃiilor şi intervine în cazuri de avarie. Sistemele de
conducere, pentru a putea realiza funcŃia de automatizare, realizează implicit şi funcŃia de
monitorizare, dar, în plus, realizează şi baze de date prin stocarea acestora pe suporturi
nevolatile, pentru perioade mari de timp.
1.2. SITUATIA ACTUALA DIN ROMANIA
In momentul de faŃă, în Ńara noastră, la nivelul hidrocentralelor, există practic toate
tipurile de sisteme de automatizare, începând de la cele mecanice, până la cele
microelectronice. De asemenea sistemele de transmisiuni de date sunt dintre cele mai
variate. In prezent se desfăşoară o activitate susŃinută de înlocuire treptată a vechilor
automatici cu noile sisteme de automatizare. Se întâlnesc în mod curent, situaŃii în care,
chiar la nivelul unei hidrocentrale, un hidroagregat este condus în sistem "clasic", iar altul
să fie comandat de la distanŃă, în sistem modern. Peste jumătate din hidrogeneratoarele
din Ńara noastră sunt încă echipate cu sisteme de automatizare clasice, bazate pe utilizarea
releelor electromagnetice.
1.2.1. Sistemul manual
In unele microhidrocentrale, echipate cu generatoare asincrone antrenate de turbine
EOS sau Francis orizontale, se mai găsesc sisteme de comandă manuale. Este cazul mai
multor MHC-urilor preluate în anul 2002 de către SC Hidroelectrica SA de la alŃi
administratori. Unele dintre aceste centrale nu numai că sunt comandate manual, dar sunt
şi acŃionate manual. Deschiderea vanelor se face manual, cuplarea hidrogeneratorului la
reŃea se face manual, chiar şi frânarea se face manual, cu ajutorul unei scânduri. Chiar
unele hidrocentrale de mică putere (sub 3-4 MW / HG), au ajuns să fie comandate manual,
după ce instalaŃiile de automatizare mecanice s-au uzat până la limita nefuncŃionalităŃii.
1.2.2. Sistemul clasic
Cum arătam mai sus, circa 50% din hidrocentralele din România sunt echipate cu
automatizări clasice, automatizări bazate pe folosirea releelor electromagnetice. Utilizarea
de traductoare este limitată la termorezistenŃele detinate măsurării temperaturilor. VariaŃia
valorii diferitelor mărimi fizice este urmărită cu ajutorul sesizoarelor. Acestea îşi comută
contactul în momentul în care mărimea fizică controlată depăşeşte o valoare - limită
prestabilită.
Pentru sesizarea presiunilor se folosesc manometre cu contact electric. Pentru
sesizarea diferitelor nivele se folosesc sesizoare de nivel cu plutitor. Pentru sesizarea
debitului de apă de răcire se folosesc indicatoare de curgere cu paletă. Sesizarea limitelor
deplasărilor se face cu ajutorul microîntreruptoarelor limitatoare de cursă. Pentru
măsurarea deplasărilor liniare ale aparatului director şi ale palelor rotorice se folosesc
traductoare inductive de tip transformator. Măsurarea mărimilor electrice se face cu ajutorul
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aparatelor clasice, analogice, respectiv contoare cu inducŃie şi aparate de panou
electromagnetice sau magnetoelectrice cu ac indicator.
Algoritmul sistemelor de automatizare realizate cu relee electromagnetice este
implementat folosind logica cablată.
PrezenŃa releelor electromagnetice generează probleme în exploatare în special
datorită fiabilităŃii reduse. DefecŃiunile care apar sunt cauzate în principal de contactele
imperfecte şi de pierderea propriietăŃilor elastice ale contactelor releelor. Consumul
energetic important al releelor este un alt dezavantaj. Un avantaj al sistemelor de
automatizare realizate cu relee electromagnetice este buna imunitate la zgomote, la
perturbaŃii electromagnetice, perturbaŃii care au valori importante într-o hidrocentrală.
1.2.3. Sistemul modern
Sistemele moderne de automatizare sunt în curs de implementare în hidrocentralele
aflate în exploatare în România. De asemenea centralele care sunt în diferite stadii de
construcŃie, sunt prevăzute, din stadiul de proiect, pentru echipare cu sisteme de
automatizare moderne, sisteme bazate pe utilizarea microprocesoarelor [7].
Primele sisteme de automatizare moderne, bazate pe utilizarea microprocesoarelor
au apărut după anul 1990, circa în jurul anului 1995. Acestea erau sisteme de tip
centralizat, folosind o tehnologie dedicată aplicaŃiei. Etapa următoare au constituit-o
modulele (plăcile) de intrări-ieşiri introduse în calculator. Ambele tehnologii presupuneau
existenŃa unei concepŃii centralizate. Toate informaŃiile erau aduse la utilajul de calcul /
calculatorul central. Acesta lua decizii şi trimitea comenzi către organele de execuŃie.
In anul 1995 autorul a realizat şi aplicat, pentru prima dată în România, un sistem
descentralizat de conducere a proceselor tehnologice din hidrocentrale, bazat pe utilizarea
automatelor programabile. S-a realizat conducerea proceselor tehnologice: de producere a
aerului comprimat de joasă presiune şi ale grupului de ulei sub presiune de la centrala
hidroelectrică Clopotiva (2x7MW), care face parte din Amenajarea Hidroenergetică Râul
Mare. Sistemul s-a bazat pe utilizarea unui dispozitiv de comandă, care a fost dezvoltat de
către RENEL-GSCI, pornind de la automatul programabil tip APC700, produs de către SC
Automatica SA. Dispozitivul de comandă a fost omologat de către RENEL-GSCI [8] sub
denumirea RAPID, ca abreviere a expresiei: Regulator Automat pentru Procese Industriale
Discrete.
Ulterior, procesul de modernizare a automatizărilor din hidrocentrale s-a extins, pe
baza folosirii, practic exclusiv, a automatelor programabile.
Ca filozofie, primele automate programabile funcŃionau în paralel cu automatizarea
clasică, trecerea de pe o automatizare pe cealaltă putându-se efectua cu ajutorul unei/unor
chei de comandă.
Au existat şi situaŃii când aşa-zisele automatizări moderne, s-au implementat numai
cu rol de monitorizare, păstrându-se în funcŃiune automatizarea clasică, cu relee
electromagnetice.
Abia în ultimii 4-5 ani a început o campanie de înlocuire a automatizărilor clasice cu
automatizări moderne, bazate pe automate programabile. In mod curent, aceste înlocuiri se
execută cu ocazia reparaŃiilor capitale, când se înlocuiesc şi regulatoarele de viteză şi de
tensiune, precum şi partea electrică de forŃă, respectiv întreruptoarele, contactoarele,
siguranŃele.
Folosind sistemele moderne de comunicaŃie, precum fibra optică şi reŃelele virtuale,
s-a îmbunătăŃit substanŃial şi procesul de control de la distanŃă al centralelor hidroelectrice.
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2. PROCESE TEHNOLOGICE LA NIVEL DE HIDROCENTRALA
Obiectul tezei îl constituie procesele tehnologice secundare care se desfăşoară întro hidrocentrală. In cadrul acestui capitol se va face trecerea în revistă a acestor procese,
cu accent pe algoritmul lor de funcŃionare. Se doreşte astfel punerea în evidenŃă a
caracteristicilor, eventual comune, ale sistemelor de automatizare aferente proceselor. In
aceiaşi ideie se prezintă şi o clasificare, după diferite criterii, a proceselor tehnologice din
hidrocentrale.
Pe baza experienŃei şi documentării într-o gamă largă de domenii, autorul afirmă că,
la modul general, un proces tehnologic este alcătuit din două componente (figura nr. 2.1.):
- instalaŃia tehnologică şi
- instalaŃia de automatizare (sau sistemul de automatizare).

Figura nr. 2.1. - Alcătuirea unui proces tehnologic
Modificând, în cadrul instalaŃiei de automatizare, setările valorilor reglate, se
modifică, în mod semnificativ, procesul tehnologic în ansamblul său.
Ca o contribuŃie originală, autorul consideră hidrocentrala ca fiind sediul unui proces
tehnologic complex, procesul tehnologic de transformare a energiei hidraulice în energie
electrică. Acest proces tehnologic complex poate fi considerat ca o sumă a unor procese
tehnologice mai simple, clasificate, de autor, după funcŃionalitatea lor, astfel:
- procese tehnologice principale;
- procese tehnologice secundare;
- procese tehnologice auxiliare.
La nivel de hidrocentrală vorbim de un singur proces tehnologic principal, respectiv
procesul tehnologic care asigură, propriu-zis, transformarea energiei hidraulice în energie
electrică. InstalaŃia tehnologică corespunzătoare acestui proces tehnologic principal este
alcătuită din lac, circuit hidraulic, turbină, generator şi transformator electric. In regim de
funcŃionare staŃionar, aceste elemente sunt suficiente pentru a realiza funcŃia de bază a
unei hidrocentrale, funcŃia de transformare a energiei hidraulice în energie electrică.
Procesele tehnologice secundare intervin în asigurarea regimurilor tranzitorii de
funcŃionare a procesului tehnologic principal al hidrocentralei.
Procesele tehnologice secundare asigură buna funcŃionare a instalaŃiilor tehnologice
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principale. Ele permit reglarea, inclusiv pornirea şi oprirea procesului tehnologic principal.
Procesele tehnologice secundare reprezintă principalul obiect al prezentei teze.
Procesele tehnologice auxiliare sunt procesele prin intermediul cărora se asigură
buna funcŃionare a proceselor tehnologice principal şi secundare. In această categorie intră
macaralele, pompele şi alte echipamente care sunt necesare executării operaŃiunilor de
mentenanŃă etc.
Două caracteristici importante ale proceselor tehnologice din hidrocentrale se cuvine
a fi menŃionate de la început, respectiv:
- procesele tehnologice din hidrocentrale sunt astfel proiectare şi realizate încât să
asigure, în orice moment, când condiŃiile concrete o impun, trecerea într-o stare
nepericuloasă, această stare fiind, de obicei, starea "oprit în siguranŃă".
- alimentarea cu energie a proceselor tehnologice se face folosind energia electrică
sub forma curentului electric trifazat de joasă tensiune, cu valoarea nominală de 3 x 400V.
2.1. CLASIFICARI ALE PROCESELOR TEHNOLOGICE SECUNDARE DIN
HIDROCENTRALE
Autorul, analizând procesele tehnologice din mai multe hidrocentrale, propune o
clasificare a lor după mai multe criterii, unele originale, după cum se arată în continuare.
Pornind de la clasele de procese tehnologice menŃionate mai sus, la rândul lor,
procesele tehnologice secundare pot fi clasificate, funcŃie de obiectivele deservite, în:
- procese tehnologice aferente întregii hidrocentrale (numite şi procese
tehnologice generale) şi
- procese tehnologice aferente hidroagregatului (numite şi procese tehnologice
proprii).
Procesele tehnologice generale, ale centralelor hidroelectrice sunt următoarele:
- procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală
(numit şi epuisment centrală);
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de joasă presiune;
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de înaltă presiune;
- procesul tehnologic al alimentărilor cu energie electrică a serviciilor prorii;
- procesul tehnologic al vanei fluture (de la nodul de presiune);
- procesul tehnologic general al apei de răcire;
Procesele tehnologice aferente hidroagregatului sunt următoarele:
- procesul tehnologic al vanei rapide;
- procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune;
- procesul tehnologic de ungere a lagărelor;
- procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare;
- procesul tehnologic de evacuare apă capac turbină;
- procesul tehnologic aferent regimului termic (controlul termic);
- procesul tehnologic al apei de răcire a hidroagregatului;
- procesul tehnologic de pornire - oprire automată (procesul automat).
O altă clasificare a proceselor tehnologice se poate face cu referire la intervalele de
timp în care acestea sunt în funcŃiune. Astfel, există procese tehnologice permanente, care
se desfăşoară îndiferent de starea hidroagregatelor (în funcŃiune sau oprite) şi există
procese tehnologice nepermanente, care se desfăşoară numai în timpul funcŃionării
hidroagregatului / hidroagregatelor.
Procesele tehnologice permanente sunt:
- procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune;
- procesul tehnologic de evacuare apă capac turbină;
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- procesul tehnologic de control termic;
- procesul tehnologic de ungere a lagărelor;
- procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală;
- procesul tehnologic general al apei de răcire;
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de joasă presiune;
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de înaltă presiune;
- procesul tehnologic al alimentărilor cu energie electrică a serviciilor proprii
- procesul tehnologic al vanei fluture;
Procesele tehnologice nepermanente, sunt:
- procesul tehnologic al vanei rapide;
- procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare;
- procesul tehnologic de răcire al hidroagregatului;
- procesul tehnologic de pornire - oprire automată.
Procesele tehnologice nepermanente, chiar dacă nu sunt în funcŃiune permanent,
trebuie să fie permanent disponibile, deoarece indisponibilitatea lor determină
indisponibilitatea hidroagregatului.
Fiecare din procesele tehnologice menŃionate mai sus sunt prevăzute cu instalaŃii de
automatizare corespunzătoare.
O clasificare originală afirmă că o parte dintre instalaŃiile de automatizare au rolul de
a menŃine mărimea fizică reglată în limite normale, impuse din punct de vedere tehnologic.
O a doua parte de instalaŃii de automatizare sunt de tip secvenŃial, respectiv trecerea la
starea următoare a procesului este condiŃionată de realizarea stărilor curente. Al treilea
grup de procese tehnologice sunt cele care nu sunt prevăzute cu instalaŃii de automatizare
propriu-zise, ci numai cu instalaŃii de monitorizare.
Din prima categorie de instalaŃii de automatizare fac parte instalaŃiile de
automatizare aferente următoarelor procese tehnologice:
- procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală;
- procesul tehnologic de evacuare apă capac turbină;
- procesul tehnologic al apei de răcire, generală pe centrală;
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de joasă presiune;
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de înaltă presiune;
- procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune;
Din categoria proceselor tehnologice cu automatizări secvenŃiale, fac parte:
- procesul tehnologic al vanei rapide;
- procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare;
- procesul tehnologic al apei de răcire a hidroagregatului;
- procesul tehnologic de pornire - oprire automată;
- procesul tehnologic al vanei fluture (de la nodul de presiune).
Din categoria proceselor tehnologice cu monitorizare, fac parte:
- procesul tehnologic aferent regimului termic (numit şi control termic);
- procesul tehnologic de ungere a lagărelor.
- procesul tehnologic al alimentărilor principale cu energie electrică a
serviciilor proprii.
2.2. PROCESE TEHNOLOGICE LA NIVEL DE HIDROCENTRALA
Deoarece nu se poate vorbi de automatizarea unui proces tehnologioc, fără a
cunoaşte efectiv procesul tehnologic respectiv, facem o trecere în revistă a proceselor
tehnologice din cadrul unei hidrocentrale.
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2.2.1. Procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală
Procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală este numit şi epuisment
centrală şi constă în evacuarea periodică a apei care se colectează în bazinul de
epuisment. Orice hidrocentrală este prevăzută, la cota cea mai scăzută, cu un bazin de
epuismente. In acest bazin se colectează apa din infiltraŃii, precum şi apa care se pierde
din diferite instalaŃii ale centralei, datorită neetanşietăŃilor inevitabile sau accidentale.
Evacuarea apei se face cu ajutorul a două electropompe.
In cazul centralelor hidroelectrice subterane, există şi procesul tehnologic de
epuisment de avarie. Acesta este similar cu procesul tehnologic de epuisment normal,
descris mai sus, dar este proiectat să poată evacua un debit mult mai mare de apă. In
acest sens, bazinul de epuisment are un volum mult crescut, iar pompele sunt de mare
capacitate. InstalaŃia de epuisment de avarie este destinată să împiedice inundarea
centralei în cazul spargerii circuitului hidraulic principal.
Sub aspectul evitării inundării hidrocentralei, procesul tehnologic de evacuare a apei
infiltrată în centrală, este un proces tehnologic foarte important, în ceea ce priveşte
siguranŃa personalului şi a echipamentelor tehnologice.
2.2.2. Procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de joasă presiune
InstalaŃia tehnologică de producere a aerului comprimat de joasă presiune constă în
două electrocompresoare şi un rezervor de aer. Sistemul de automatizare comandă cele
două electrocompresoare în aşa fel încât să menŃină presiunea aerului comprimat în limite
tehnologice admise.
Intr-o hidrocentrală, aerul comprimat de joasă presiune este utilizat pentru
acŃionarea frânelor, în vederea reducerii semnificative a timpului necesar opririi complete a
hidroagregatelor.
2.2.3. Procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de înaltă presiune
InstalaŃia tehnologică de producere a aerului comprimat de înaltă presiune constă în
două electrocompresoare şi un rezervor de aer. Sistemul de automatizare comandă cele
două electrocompresoare în aşa fel încât să menŃină presiunea aerului comprimat în limite tehnologice admise.
Intr-o hidrocentrală, aerul comprimat de înaltă presiune este utilizat pentru realizarea
şi menŃinerea pernelor de aer din rezervoarele tampon ale hidroagregatelor.
2.2.4. Procesul tehnologic al alimentărilor principale cu energie electrică
Intr-o hidrocentrală, instalaŃiile tehnologice folosesc ca sursă de energie, energia
electrică sub formă de curent alternativ, trifazat, având tensiunea nominală de 3 x 400V.
Pentru consumatori deosebiŃi de importanŃi, precum iluminatul de siguranŃă şi
sistemele de automatizare şi protecŃie, se foloseşte alimentarea cu curent continuu preluat
din baterii de acumulatoare. Tensiunea nominală este de 220V.
In cazul microhidrocentralelor, tensiunea nominală a bateriei este de 24V.
Bateriile de acumulatori funcŃionează în tampon cu redresoare alimentate la
tensiunea trifazată de 3 x 400V.
Alimentările principale cu energie electrică se referă la liniile de alimentare în cablu a
principalilor consumatori. Fiecare din aceste alimentări este prevăzută cu aparate de
comutaŃie şi protecŃie, specifice pentru joasa tensiune.
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In cazul alimentărilor principale cu energie electrică se realizează o monitorizare online a instalaŃiilor tehnologice.
2.2.5. Procesul tehnologic al vanei fluture
In cazul hidrocentralelor de tip derivaŃie, din lacul de acumulare porneşte aducŃiunea
prin care apa este adusă până în apropierea centralei, sub o pantă redusă. La capătul
aducŃiunii se află castelul de echilibru. AducŃiunea se continuă cu conducta forŃată, care are
o pantă accentuată, iar la capătul ei se realizează presiunea maximă, presiune care se
regăseşte la intrarea în turbine.
La punctul de trecere de la aducŃiunea, cu pantă redusă, la conducta forŃată, cu
pantă mare, se află aşa-numitul nod de de presiune. Nodul de presiune este echipat cu
două vane fluture în serie, una de lucru, în aval şi cealaltă de siguranŃă, în amonte. Aceste
două vane sunt în permanenŃă deschise. Vana de lucru se închide numai în situaŃii de
urgenŃă sau când se execută lucrări. Vana de siguranŃă se închide, după cum arată şi
numele, numai în cazul în care vana de lucru prezintă defecŃiuni şi refuză să se închidă.
In figura nr. 2.2. se prezintă, schematic, o vană fluture.
AcŃionarea vanei la deschidere se face cu ajutorul servomotoarelor hidraulice
acŃionate cu ulei sub presiune [8]. Pentru a asigura închiderea, inclusiv în situaŃii de avarie,
vanele fluture sunt prevăzute cu contragreutăŃi în care se acumulează o energie potenŃială
suficient de mare pentru a asigura, ea singură, închiderea vanei.

.
Figura nr. 2.2. - Vana de tip fluture
Deoarece vanele fluture se pot deschide numai când presiunea este aceiaşi pe
ambele feŃe, este prevăzut un singur ventil de ocolire, pentru ambele vane fluture, ventil
echipat cu o vană tip lămâie. Acest ventil se deschide şi rămâne deschis până la umplerea
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conductei forŃate şi egalizarea presiunilor pe ambele feŃe ale vanei fluture. Urmează
deschiderea vanei fluture şi apoi închiderea ventilului de ocolire.
In timpul funcŃionării, vana fluture fiind deschisă, datorită inevitabilelor pierderi din
circuitul hidraulic, apare fenomenul de tasare, respectiv, vana tinde să se închidă sub
acŃiunea contragreutăŃilor. De aceea, periodic, este necesară efectuarea operaŃiei de
repompare, adică se porneşte automat pompa de ulei care, prin presiunea creată, readuce
vana în poziŃia de deschidere completă.
2.2.6. Procesul tehnologic al apei de răcire, general pe centrală
Procesul tehnologic al apei de răcire, general pe centrală este un proces tehnologic
specific hidrocentralelor de tip derivaŃie, de mare cădere, subterane sau semiîngropate.
Acest proces tehnologic are rolul de a asigura o rezervă permanentă de apă de răcire.
Pentru aceasta, la nivelul podului rulant al centralei sau, oricum la o cotă semnificativ
superioară faŃă de cota la care sunt situate hidrogeneratoarele, este construit un bazin de
apă cu nivel liber.
Din acest bazin, apa este distribuită, gravitaŃional, la consumatorii de apă de răcire
din centrală.
Apa este adusă în bazinul de apă de răcire, general pe centrală, din bieful aval, cu
ajutorul a două pompe. Sistemul de automatizare al procesului tehnologic al apei de răcire,
generală pe centrală, are rolul ca, prin comanda corespunzătoare a celor două pompe, să
menŃină volumul (nivelul) de apă în limite stabilite tehnologic. Respectiv, rezerva de apă nu
trebuie să scadă sub un volum minim care, în situaŃia unei opriri de avarie, asigură răcirea
hidrogeneratoarelor pe perioada de timp necesară până la oprire.
2.3. PROCESE TEHNOLOGICE LA NIVEL DE HIDROAGREGAT
2.3.1. Procesul tehnologic al vanei rapide
Procesul tehnologic al vanei rapide are drept scop deservirea acestei vane. Vana
rapidă este situată amonte de turbină, pe conducta forŃată. Ea permite accesul apei la
turbină şi serveşte ca vană de siguranŃă în cazul apariŃiei situaŃiilor periculoase. Vana
rapidă poate fi de tip sferic, de tip fluture sau de tip plan, funcŃie de presiune şi de debit.
Vana rapidă de tip fluture este similară cu cea prezentată în figura nr. 2.2., iar vana tip
plană este prezentată în figura nr. 2.3.
AcŃionarea vanei la deschidere se face cu ajutorul servomotoarelor hidraulice
acŃionate cu ulei sub presiune. Pentru a asigura închiderea în condiŃii de avarie, vanele
sferice şi fluture sunt prevăzute cu contragreutăŃi în care se acumulează energie potenŃială.
Vanele plane folosesc, în acelaşi scop, masa proprie.
Pentru ca deschiderea vanei rapide să se facă având presiune egală pe ambele
feŃe, la vanele sferice şi fluture este prevăzut un ventil de ocolire. Vana plană se deschide
cu o scurtă oprire după efectuarea unei curse de circa 10cm. Astfel se crează un interstiŃiu
prin care pătrunde apa şi umple conducta forŃată, situată în aval.
In timpul funcŃionării, vana fiind deschisă, datorită inevitabilelor pierderi din circuitul
hidraulic, apare fenomenul de tasare, respectiv, vana tinde să se închidă. De aceea,
periodic, este necesară efectuarea operaŃiei de repompare, adică se porneşte pompa de
ulei care, prin presiunea creată, readuce vana în poziŃia de deschidere completă.
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Figura nr. 2.3. - Vana plană
2.3.2. Procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune
Procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune asigură funcŃionarea grupului de
ulei sub presiune. Acest grup are un rol dublu, respectiv de producere a uleiului sub
presiune necesar acŃionării aparatului director şi asigurarea unei rezerve de energie
potenŃială (sub forma unui volum de aer sub presiune), necesară închiderii aparatului
director în cazul apariŃiei situaŃiilor periculoase. Uleiul este preluat, cu ajutorul pompelor,
dintr-un rezervor cu nivel liber şi introdus într-un rezervor tampon, gen hidrofor.
Sistemul de automatizare asigură menŃinerea în rezervorul tampon a unei anumite
canităŃi (nivel) de ulei şi a unei anumite presiuni.
In figura nr. 2.4. este prezentat schematic grupul de ulei sub presiune.
Valoarea nominală a presiunii este de 40 sau 25 bari, funcŃie de proiect.
In situaŃii de avarie, când tensiunea operativă lipseşte şi este necesară închiderea
de urgenŃă a aparatului director, volumul de aer aflat sub presiune în rezervorul tampon, se
destinde şi asigură acŃionarea servomotoarelor până la închiderea completă. In cazul
hidroagregatelor echipate cu turbine de tip Kaplan, grupul de ulei sub presiune asigură şi
uleiul necesar acŃionării servomotorului care roteşte palele rotorului.
Completarea pernei de aer aflată în partea superioară a rezervorului tampon se face
cu aer comprimat de înaltă presiune, preluat din instalaŃia de aer comprimat generală pe
centrală.

Pag. 13
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

Figura. nr. 2.4. - Grupul de ulei sub presiune
2.3.3. Procesul tehnologic de ungere a lagărelor
Ansamblul rotoric al unui hidroagregat este alcătuit din rotorul turbinei, rotorul
generatorului şi, eventual, rotorul excitatricei. Ansamblul rotoric este plasat, în general, în
poziŃie verticală, având în vedere şi masele mari, de sute de tone. Există câteva
hidroagregate, având puteri unitare sub 10MW, care sunt de tip orizontal. Este cazul
unităŃilor puse în funcŃiune înainte sau imediat după cel de al doilea război mondial. Tot
orizontale sunt şi microhidroagregatele, respectiv unităŃile echipate cu generatoare
asincrone.
In figura nr. 2.5. se prezintă schema unui hidroagregat de tip Francis vertical.
Toată masa ansamblului rotoric se sprijină pe lagărul axial. Acest lagăr se poate afla
deasupra generatorului sau sub generator, ca în figura nr. 5. Lagărul axial este alcătuit
patina mobilă, care se sprijină pe mai mulŃi segmenŃi ficşi. Mai sunt prevăzute un număr de
trei lagăre radiale, unul în partea superioară a generatorului, unul în partea inferioară a
generatorului (nefigurat în figura nr. 2.5.) şi unul la turbină. Lagărele axial şi radial inferior
alcătuiesc un ansamblu numit lagăr axial-radial.
Toate lagărele sunt cufundate în cuve pline cu ulei. Acest ulei are atât rol de ungere
cât şi rol de răcire. Răcirea se realizează prin intermediul unor răcitoare formate din Ńevi de
cupru parcurse de apa de răcire, Ńevi care sunt cufundate în uleiul din cuve.
Procesul tehnologic de ungere a lagărelor constă în monitorizarea cantităŃii,
respectiv a nivelului, de ulei din cuvele lagărelor. Completarea cu ulei se face manual.
De precizat că, uneori, la hidroagregatele de putere redusă (sub 7MW), lagărul
radial al turbinei poate fi realizat din cauciuc. In acest caz, ungerea se face cu apă preluată
din reŃeaua de apă de răcire, prin intermediul unui filtru suplimentar.
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Figura nr. 2.5. Hidroagregat tip Francis vertical
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2.3.4. Procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare
Procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare intervine în funcŃionarea unui
hidroagregat în perioadele de pornire, respectiv oprire.
In regim de funcŃionare la turaŃie nominală sau în apropierea acesteia, lagărele
funcŃionează în regim de autoungere, respectiv apare un efect de pană care pompează
uleiul între părŃile aflate în mişcare relativă. In unele situaŃii, cum ar fi la viteze de rotaŃie
reduse, ungerea este total deficitară şi există pericolul să apară frecarea metal pe metal, cu
consecinŃe deosebit de grave asupra integrităŃii lagărelor. Lagărul cel mai expus acestui
pericol este lagărul axial. Aici, în timpul staŃionării hidroagregatului, greutatea importantă a
ansamblului rotoric acŃionează în sensul eliminării uleiului dintre părŃile aflate în mişcare
relativă.
Pentru a evita apariŃia frecării uscate între patină şi segmenŃi, se iau măsuri speciale
de ungere a lagărului axial, înainte de pornirea hidroagregatului. Măsurile care se pot lua
sunt două, respectiv:
- se execută ridicarea ansamblului rotoric pentru un interval de câteva zeci
de secunde, sau
- se injectează ulei sub presiune, la nivelul pastilelor, realizându-se ungerea
forŃată a lagărului axial.
Prima variantă este o soluŃie clasică care are dezavanatajul că se poate produce
griparea, în poziŃie ridicată, a unuia sau a mai multora din cricurile hidraulice folosite pentru
ridicare. Griparea împiedică continuarea procesului de pornire.
A două variantă este soluŃia modernă, care are avantajul suplimentar că poate să
asigure ungerea şi pe perioada cât se funcŃionează la turaŃii reduse, respectiv la pornire şi
la oprire.
Tot pentru a proteja integritatea lagărului axial, în timpul opririi, se execută frânarea
forŃată. Aceasta constă în apăsarea, cu ajutorul unor cilindrii de frânare, a unor materiale
specifice (ferodou) pe un disc montat solidar în partea inferioară a rotorului generatorului.
AcŃionarea cilindrilor de frânare se face cu aer comprimat de joasă presiune preluat din
reŃeaua centralei. Prin frânarea forŃată se reduce semnificativ timpul necesar frânării şi
deci, funcŃionarea îndelungată la viteze de rotaŃie reduse când ungerea este dificitară.
2.3.5. Procesul tehnologic de evacuare apă capac turbină
Procesul tehnologic de evacuare apă capac turbină este necesar datorită
imperfecŃiunii care există la etanşarea arborelui turbinei. Cu toate că se iau măsuri
speciale, datorită presiunii mari existente în camera spirală, există totuşi o mică cantitate
de apă care scapă şi iese pe capacul (superior al) turbinei. Această cantitate de apă este
evacuată cu ajutorul a două pompe (vezi figura nr. 5).
2.3.6. Procesul tehnologic aferent regimului termic (controlul termic)
Procesul tehnologic aferent regimului termic, numit şi controlul termic, este un
proces de monitorizare a temperaturilor în punctele semnificative ale hidroagregatului.
Pentru fiecare punct este stabilită o limită de semnalizare (preventiv) şi o limită de avarie, la
care are loc oprirea automată a hidroagregatului.
Se monitorizează temperaturile în următoarele elemete: înfăşurări statorice (în mai
multe puncte), miez statoric (în mai multe puncte), apă de răcire stator (intrare şi ieşire), aer
de răcire (intrare şi răcire), lagăre (în mai multe puncte).
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2.3.7. Procesul tehnologic al apei de răcire a hidroagregatului
Procesul tehnologic al apei de răcire a hidroagregatului are rolul de a asigura
circulaŃia apei în vederea evacuării cantităŃilor de căldură produse prin funcŃionarea
hidroagregatului. Apa de răcire circulă prin răcitoarele lagărelor şi ale statorului
generatorului. Tot din apa de răcire se preia o mică cantitate pentru a realiza etanşarea
arborelui turbinei.
InstalaŃia tehnologică a apei de răcire este formată dintr-o serie de filtre, robineŃi şi
vane cu acŃionare mecanică (electrică sau pneumatică).
CirculaŃia apei este asigurată, cel mai adesea, gravitaŃional, prin cădere. Când este
cazul sau ca rezervă, sunt prevăzute pompe de circulaŃie.
2.3.8. Procesul tehnologic de pornire - oprire automată
Procesul tehnologic de pornire - oprire automată (numit şi procesul automat)
cuprinde o serie de secvenŃe destinate asigurării pornirii şi, respectiv, opririi
hidroagregatului.
Autorul a identificat o serie de condiŃii tehnice, numite condiŃii de funcŃionare, care
trebuie îndeplinite atât în timpul funcŃionării cât şi la pornirea hidroagregatului.
Neîndeplinirea unei astfel de condiŃii duce la oprirea de avarie a hidroagregatului.
Există, de asemenea, o serie de condiŃii de pornire care trebuie îndeplinite numai în
momentele premergătoare pornirii [7]. CondiŃiile de funcŃionare, precum şi condiŃiile de
pornire sunt diferite de la o hidrocentrală la alta, depinzând atât de tipul constructiv cât şi
de situaŃia concretă, momentană, în care se află centrala/grupul, din punct de vedere al
exploatării.
Pentru o prezentare corectă a procesului automat este necesar să se facă o serie de
precizări în ceea ce priveşte construcŃia şi funcŃionarea unor echipamente tehnologice din
cadrul unei hidrocentrale, şi anume [10]:
- aparatul director este un dispozitiv specific turbinelor Francis şi Kaplan. El este o
vană reglabilă alcătuită din mai multe pale dispuse circular, prin intermediul căreia se poate
modifica debitul de apă turbinat. Aparatul director este acŃionat hidraulic, cu ajutorul a două
servomotoare liniare care folosesc uleiul sub presiune produs de grupul de ulei sub
presiune. Aparatul director poate fi blocat, din punct de vedere mecanic, în poziŃia complet
închis. Această măsură de prevedere este necesară pe parcursul realizării de lucrări in
instalaŃii [11]. Aparatul director este prevăzut cu un sistem de protecŃie la pătrunderea unui
obiect contondent între palele sale (piatră, buştean etc.). In această situaŃie, la nivelul
fiecărei pale, există câte un bolŃ care se foarfecă, permiŃând închiderea numai a palelor
rămase valide. La hidroagregatele de tip Pelton, rolul aparatului director este îndeplinit de
injectoare;
- regulatorul automat de viteză (prescurtat RAV) este echipamentul care conduce
efectiv hidroagregatul. FuncŃie de consemn, de starea momentană a hidroagregatului şi a
sistemului energetic, regulatorul automat de viteză comandă deschiderea aparatului
director şi astfel el reglează debitul de apă care trece prin turbină. El modulează presiunea
de ulei primită de la grupul de ulei sub presiune şi trimisă către servomotoarele aparatului
director. RAV-ul reglează turaŃia, atâta timp cât generatorul funcŃionează în gol şi reglează
puterea activă, atâta timp cât generatorul este cuplat la reŃea. Regulatorul automat de
viteză este permanent sub tensiune, dar nu este alimentat cu ulei sub presiune decât pe
perioada funcŃionării hidroagregatului. RAV are posibilitatea de a primi o comandă
prioritară, de urgenŃă, de tip logic (DA sau NU), comandă care determină închiderea
aparatului director, indiferent de orice alte condiŃii [12]. RAV mai are posibilitatea limitării,
din punct de vedere mecanic, a deschiderii aparatului director. De asemenea, prin
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intermediul părŃii sale electronice (mai precis prin intermediul dispozitivului de încărcare),
regulatorul automat de viteză poate să primească două comenzi logice de tip "creşte" sau
"scade", prin care se comandă corespunzător deschiderea, respectiv închiderea aparatului
director.
- regulatorul automat de tensiune (prescurtat RAT) este echipamentul care asigură
reglarea tensiunii la bornele hidrogeneratorului. F uncŃie de consemn, de starea momentană
a hidroagregatului şi a sistemului energetic, regulatorul automat de tensiune comandă
variaŃia curentului de excitaŃie care parcurge bobinajul rotoric. Curentul de excitaŃie este
produs de o excitatrice rotativă sau este preluat de la generator. RAT-ul reglează
tensiunea, atâta timp cât generatorul funcŃionează în gol şi reglează puterea reactivă, atâta
timp cât generatorul este cuplat la reŃea. Regulatorul automat de tensiune este permanent
sub tensiune, dar circuitul de excitaŃie este întrerupt pe perioada cât generatorul este oprit.
Prin intermediul părŃii sale electronice, regulatorul automat de tensiune poate să primească
două comenzi logice de tip "creşte" sau "scade", prin care se comandă corespunzător
creşterea, respectiv descreşterea curentului de excitaŃie.
O menŃiune specială trebuie făcută în legătură cu hidroagregatele echipate cu
turbine tip Kaplan, care sunt turbine cu două organe de reglaj [13]. Pentru o funcŃionare
normală, cu un consum de apă specific minim, deschiderea palelor rotorului se comandă
funcŃie de deschiderea palelor aparatului director. Curba care reprezintă dependenŃa dintre
cele două mărimi are alura prezentată în figura nr. 2.6. şi se numeşte curbă combinatorică.
Pe cele două axe de coordonate sunt trecute deplasările liniare ale servomotoarelor care
comandă cele două organe de reglaj.

Figura nr. 2.6. - Curba combinatorică
Se observă că la deschideri mici ale aparatului director, deci şi la mersul în gol,
palele rotorice trebuie să fie închise. Pe de altă parte, la pornire, pentru învingerea
momentului de inerŃie, este necesar un moment activ important. Acest moment se obŃine
cu o deschidere minimă a apratului director (deci un debit scăzut) şi o deschidere de circa
40% a palelor rotorice. In consecinŃă pentru pornirea unei turbine tip Kaplan se procedează
astfel:
- se întrerupe legătura combinatorică;
- palele rotorului se pun într-o poziŃie numită "pentru pornire", respectiv deschise
conform indicaŃiilor fabricantului (circa 40%);
- se procedează la deschiderea aparatului director cu o mică valoare (maxim 10%),
lăsând să treacă un debit minim de apă;
- hidroagregatul începe să se rotească, cu tendinŃă de ambalare;
- la atingerea unei turaŃii de circa (85 - 90)%, se reface legătura combinatorică şi, în
consecinŃă, palele rotorice se închid;
Pag. 18
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

- debitul scăzut de apă, care trece prin palele aparatului director, generează un
moment mult mai mic decât cel iniŃial, dar suficient pentru a compensa pierderile prin
frecare şi a menŃine grupul în rotaŃie.
In legătură cu procesul automat de pornire - oprire, mai facem următoarele precizări:
- funcŃie de perioada prezumată de staŃionare sau funcŃie de alte considerente care
Ńin de regimul de exploatare, vana rapidă se poate menŃine în poziŃia deschis şi pe
perioada de staŃionare a hidroagregatului sau se poate închide după fiecare oprire a
acestuia. Din această cauză procesul tehnologic al vanei rapide poate fi inclus sau nu în
procesul automat de pornire - oprire.
- situaŃia este similară şi în cazul procesului tehnologic al apei de răcire a
hidroagregatului. Există posibilitatea ca circulaŃia apei de răcire să fie iniŃiată înainte de a
da comanda de pornire, în acest fel fiind o condiŃie de pornire sau, dimpotrivă, comanda
circulaŃiei apei de răcire să se facă după ce s-a dat comanda de pornire;
- cu ocazia pornirii, se realizează sau nu procesul tehnologic de ridicare / injecŃie,
funcŃie de perioada de staŃionare a hidroagregatului. Pentru opriri de durată relativ scurtă,
nu mai este necesară efectuarea operaŃiunii de ridicare sau de injecŃie de ulei, după caz.
CondiŃiile de funcŃionare ale unui hidroagregat sunt următoarele:
- să existe circulaŃie de apă de răcire la parametrii (presiune, debit) corecŃii;
- nivelul de ulei din cele trei lagăre (superior, inferior şi al turbinei) este
corespunzător;
- să fie deschis accesul uleiului de reglaj de la grupul de ulei sub presiune către
regulatorul automat de viteză;
- toate bolŃurile aparatului director să fie valide;
- presiunea apei să fie normală sau, cu alte cuvinte, nivelul în lacul de acumulare să
fie normal;
- vana rapidă să fie deschisă;
- temperaturile să fie în limite normale;
- niciuna din protecŃiile electrice să nu fie activată;
- tensiunile operative şi de servicii proprii (de cc şi de ca) să existe şi să fie
corespunzătoare;
- să nu existe situaŃii de avarie la procesele tehnologice ale hidroagregatului,
respectiv grupul de ulei sub presiune şi evacuare apă capac turbină;
- să nu existe situaŃii de avarie la procesele tehnologice generale ale centralei,
respectiv evacuare apă infiltrată, producere aer comprimat de joasă presiune şi producere
aer comprimat de înaltă presiune. De menŃionat că această ultimă condiŃie poate să
lipsească la unele centrale de putere redusă.
CondiŃiile de pornire ale unui hidroagregat sunt următoarele:
- perioada de staŃionare a hidroagregatului trebuie să fie mai mică decât cea
precizată de fabricant. In caz contrar trebuie efectuată operaŃiunea de ridicare rotor sau de
injecŃie de ulei, după caz;
- vana rapidă trebuie să fie deschisă sau să fie închisă, conform condiŃiilor concrete.
In acest al doilea caz, una din primele operaŃiuni în procesul de pornire al
hidroagregatului este deschiderea vanei rapide;
- cricurile de ridicare - frânare să fie coborâte;
- întreruptorul de grup (sau de bloc, după caz) să fie deschis;
- regulatorul automat de tensiune să fie deconectat;
- dispozitivul de comandă al tensiunii RAT să fie pe poziŃia de minim;
- limitatorul de deschidere să fie pe poziŃia de minim;
- dispozitivul de încărcare cu putere activă să fie pe poziŃia de minim;
- aparatul director să fie închis;
- aparatul director să fie deblocat;
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- în cazul hidroagragatelor echipate cu turbină tip Kaplan, palele rotorice să fie în
poziŃia "pentru pornire";
- turaŃia să fie nulă (turaŃia se consideră nulă dacă se păstrează astfel o perioadă de
timp predeterminată, de exemplu un minut);
Având îndeplinite simultan condiŃiile de funcŃionare şi condiŃiile de pornire, se poate
iniŃia pornirea. Pornirea poate fi iniŃiată printr-o comandă locală sau printr-o comandă de la
distanŃă.
FuncŃie de situaŃia concretă, la pornire, se execută următoarele secvenŃe:
- se porneşte instalaŃia de apă de răcire a hidroagregatului;
- se execută o operaŃiune de ridicare rotor sau injecŃie de ulei sub presiune,
după caz;
- se deschide complet vana rapidă, conform celor arătate mai sus;
- se comandă cuplarea electrodistribuitorului RAV;
- cuplarea electrodistribuitorului RAV, determină intrarea în funcŃiune a
acestuia şi, în consecinŃă, aparatul director se deschide şi grupul generator
începe să se rotească;
- când turaŃia ajunge în jurul valorii de 90% din valorea nominală, se
cuplează circuitul de excitaŃie şi, imediat, se cuplează şi regulatorul automat de
tensiune (RAT);
- turaŃia se stabilizează în jurul valorii de 90% din valoarea nominală;
- se comandă creşterea treptată a tensiunii la borne, până la valoarea de
circa 90% din valoarea nominală;
- când sunt realizate simultan condiŃiile de: turaŃia este la valoarea de
90%nN şi tensiunea la borne are valoarea de 90%U n, se comandă conectarea
dispozitivului de sincronizare precisă la reŃea;
- dispozitivul de sincronizare precisă la reŃea preia conducerea
hidroagregatului şi, prin impulsuri de creşte - scade, trimise către RAT şi RAV,
realizează condiŃiile pentru cuplarea automată la reŃea a hidrogeneratorului;
- dispozitivul de sincronizare precisă la reŃea comandă închiderea
întreruptorului de borne;
- dispozitivul de sincronizare precisă la reŃea este deconectat;
- limitatorul de deschidere se deplasează la maxim;
- se realizează aşa-numita "încărcare stimulentă", care constă în
încărcarea grupului generator cu putere activă şi putere reactivă, în cuantum de
circa 5% din valorile nominale;
Din acest moment hidroagregatul este în exploatare curentă, el putând fi încărcat cu
putere activă şi reactivă, conform cerinŃelor dispecerului.
Dispozitivul de sincronizare precisă la reŃea (sincronizatorul) implementează un
sistem autonom (buclă) de automatizare, care are ca funcŃie comanda hidroagregatului în
aşa fel încât să realizeze condiŃiile de sincronizare la reŃea şi, în final, comanda cuplării la
reŃea prin închiderea întreruptorului de borne.
Sincronizatorul are ca mărimi de intrare cele două tensiuni trifazate de la cele două
borne trifazate ale întreruptorului generatorului, întreruptor cu ajutorul căruia se face
cuplarea la reŃea. Ca mărimi de ieşire sunt două contacte cu acŃionare intermitentă, care au
durate de închidere variabile, realizând aşa-numitele impulsuri modulate în durată. Aceste
impulsuri se aplică regulatorului automat de viteză (în vederea reglării turaŃiei) şi
regulatorului automat de tensiune (în vederea reglării tensiunii la bornele generatorului).
Sincronizatorul funcŃionează prin iteraŃii succesive. El urmăreşte egalizarea tensiunii
generatorului (ca valoare efectivă) cu tensiunea sistemului. In acest sens, el trimite
impulsuri de durată variabilă către RAT, în sensul creşterii - descreşterii tensiunii la borne.
Cu cât cele două tensiuni sunt mai apropiate, cu atât impulsurile sunt mai scurte şi mai
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rare. SituaŃia este similară şi în cazul realizării egalizării frecvenŃei (vitezei de rotaŃie a)
generatorului cu frecvenŃa reŃelei electrice. In acest caz sincronizatorul aplică impulsuri
către regulatorul automat de viteză. In momentul când sunt îndeplinite condiŃiile de cuplare
în paralel, sincronizatorul dă comandă de închidere a întreruptorului de borne.
Oprirea hidrogeneratorului aflat în funcŃiune, se poate face în mai moduri, funcŃie de
situaŃiile apărute în exploatare. Oprirea normală a generatorului începe cu reducerea
treptată a puterilor activă şi reactivă, urmate de deschiderea întreruptorului de borne şi, la
atingerea unei turaŃii de circa 30%n N, introducerea sistemului de frânare. La final, funcŃie de
regimul concret de exploatare, se poate comanda închiderea vanei rapide.
Oprirea de avarie demarează când apare o situaŃie de avarie şi începe cu
deschiderea întreruptorului de borne, urmată de reducerea până la zero a tensiunii,
simultan cu închiderea aparatului director. In continuare procesul de oprire este acelaşi ca
şi în cazul opririi normale.
In cazuri de avarii deosebit de grave, cum ar fi pericolul de inundare a centralei, se
execută, în mod suplimentar, şi închiderea vanei fluture de la nodul de presiune, evident
numai la centralele care sunt echipate cu acest tip de vană.
Precizăm că, în cazul opririi normale, deschiderea întreruptorului de borne se face
numai după ce atât puterea activă cât şi puterea reactivă au ajuns la valorile
corespunzătoare încărcării stimulente.
Frânarea este dezactivată după circa un minut de la momentul când turaŃia atinge
valoarea zero.
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3. AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DIN CHE
In acest capitol se face o analiză teoretică a acŃionărilor electrice tipice, care fac
parte integrantă din procesele tehnologice prezentate în capitolul precedent. Pe baza
acestei analize se stabileşte tipul optim de sistem de automatizare cu care este oportun să
fie echipat un proces tehnologic de tip secundar.
In continuare se prezintă în detaliu, din punct de vedere al sistemului de
automatizare, procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală. Pornind de la
acest sistem de automatizare, se prezintă şi celelalte sisteme tipice de automatizare din
cadrul hidrocentralelor.
La nivelul centralelor hidroelectrice, în general, instalaŃiile tehnologice sunt formate
din maşini de lucru acŃionate de maşini de forŃă. Maşinile de lucru sunt pompele şi
compresoarele, iar maşinile de forŃă sunt reprezentate de motoarele electrice. Motoarele
electrice utilizate în cadrul hidrocentralelor sunt de tip asincron, cu rotor în scurtcircuit,
având tensiunea nominală de alimentare 3 x 0,4kV. Pornirea acestor motoare se face, în
general, prin cuplarea directă la reŃea. Pentru puteri unitare de peste 50 ... 100kW se
utilizează pornirea de tip stea - triunghi. In ultimul timp au început să se utilizeze şi
demaroarele electronice (softstartere).
De asemenea există şi acŃionări electrice ale robineŃilor [14], acŃionări care utilizează
electromotoare trifazate. Electromotoarele destinate acestor acŃionări electrice au puteri
relativ mici, respectiv sub 0,5kW.
Unele vane mici, de tip pilot, sunt acŃionate cu ajutorului unui electroventil de tip
solenoid. Acesta comandă accesul unui fluid de acŃionare, fluid care este preluat din fluidul
de lucru. In acest fel energia necesară acŃionării este redusă la minim. Fiecare proces
tehnologic se desfăşoară sub conducerea, sub controlul, sistemului de automatizare
aferent. Acest sistem de automatizare are un rol determinant în funcŃionarea procesului
tehnologic respectiv.
3.1. AUTOMATIZARI ALE PROCESELOR TEHNOLOGICE DIN CHE
Procesele tehnologice care se desfăşoară la nivelul hidrocentralelor şi care fac
obiectul prezentei lucrări, sunt echipate cu următoarele tipuri de sisteme de automatizare:
- sisteme de automatizare discrete, de tip bipoziŃional;
- sisteme de automatizare de tip secvenŃial;
- sisteme de monitorizare, care nu sunt sisteme de automatizare propriiu-zis
Procesele tehnologice la nivel de hidrocentrală, care sunt prevăzute cu instalaŃii de
automatizare de tip bipoziŃional, au rolul de menŃinere a mărimii fizice reglate în limitele
impuse. Este vorba de următoarele procese tehnologice:
- procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală;
- procesul tehnologic de evacuare apă capac turbină;
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de joasă presiune;
- procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de înaltă presiune;
- procesul tehnologic general al apei de răcire;
- procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune.
In continuare examinăm aceste procese tehnologice, din punct de vedere al
automaticii cu care sunt prevăzute. Facem aceasta pentru a argumenta alegerea unui
anumit tip de automatizare, respectiv automatizarea de tip bipoziŃional [15, 16].
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Procesele tehnologice de evacuare a apei sunt procese în care mărimea reglată
este un nivel, cazul cu un rezervor deschis şi cu debit de ieşire constant, acesta fiind
asigurat de o pompă. Procesul tehnologic al apei de răcire general pe centrală, este similar
cu precedentele două procese, cu excepŃia faptului că pompa asigură un debit de intrare
constant.
SecŃiunea rezervorului este constantă, în cazul instalaŃiilor de epuisment şi apă de
răcire şi este variabilă, în cazul instalaŃiilor de evacuare apă infiltrată la capacul turbinei.
EcuaŃia generală diferenŃială care descrie funcŃionarea proceselor tehnologice de
reglare a nivelului unui lichid, este ecuaŃia (1):

d
Sh(t ) = m − q
dt

(1)

în care:
- S = secŃiunea rezervorului;
- h = înălŃimea lichidului în rezervor;
- m = debitul care intră în rezervor;
- q = debitul care iese din rezervor;
Pentru o curgere turbulentă, se poate scrie relaŃia (2):

C=

q
h

(2)

C este un coeficient care depinde de dimensiunile şi forma conductei de scurgere,
precum şi de densitatea lichidului.
Făcând înlocuirile, rezultă relaŃia (3):

S

dh
+C h = m
dt

(3)

Pentru variaŃii mici, în jurul unor valori medii h 0, q0 şi m0, ecuaŃia precedentă se
poate liniariza şi rezultă ecuaŃia diferenŃială de ordinul întâi (4):

T

d∆h
+ ∆h = k 0 ∆m
dt

(4)

în care s-au notat:

T=

2 S h0
C

(5)

şi

k0 =

2 h0
C

(6)

In expresia (5), T este constanta de timp a procesului.
Dacă evacuarea se face cu ajutorul unei pompe, cum este în cazul studiat, atunci
debitul q este constant şi se pot scrie relaŃiile (7) şi (8):

S

d∆h
= ∆q0
dt

(7)

sau

∆h =

∆q0
t
S

(8)

Se observă că nivelul va creşte proporŃional cu timpul, începând de la valoarea h0.
Procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune este un proces în care mărimea
reglată este un nivel, cazul unui rezervor închis. Dacă se notează cu ha echivalentul în
înălŃime de lichid, al presiunii din rezervor, se poate scrie relaŃia (9):

q = C h + ha

(9)

Pentru un punct de funcŃionare, caracterizat de presiunea h0 şi debitul de evacuare
q0, se poate scrie expresia (10):
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T=

2 S (h0 + ha )
q0

(10)

Procesele tehnologice de producere a aerului comprimat sunt procese în care
mărimea reglată este presiunea gazului aflat într-un rezervor închis. EcuaŃia care descrie
acest proces este ecuaŃia (11):

CdP = (Qi − Qe )dt

(11)

în care:
- P = presiunea gazului din rezervor;
- C = capacitatea pentru gaze a rezervorului;
- Qi = debitul de gaz la intrare;
- Qe = debitul de gaz la ieşire.
Capacitatea pentru gaze a rezervorului este definită de relaŃia (12):

C=

dM
dP

(12)

în care:
- M = masa de gaz din rezervor
- P = presiunea din rezervor
RezistenŃa la curgere este dată de relaŃia (13):

R=

dP
dQ

(13)

Debitul de ieşire este funcŃie de presiunea din rezervor şi de presiunea de la
extremitatea conductei de ieşire. In mod uzual, când se funcŃionează cu variaŃii mici în jurul
unor puncte de funcŃionare, procesul este descris de ecuaŃia diferenŃială de ordinul întâi
(14):

T

dp
+ p = K m m + K e pe + K i pi
dt

(14)

în care:
- T = constanta de timp a procesului;
- m = deschiderea ventilului de la intrare;
- pe = presiunea la ieşire;
- pi = presiunea la intrare;
- Km, Ke, Ki = coeficienŃi care depind de rezistenŃele la curgere pe
conducte şi caracteristicile ventilului de la intrare
Procesul tehnologic de control termic al hidroagragatului este un proces termic cu
schimbător de căldură. Schimbătoarele de căldură au rolul de răcire a statorului
hidrogeneratorului şi a cuvelor de ulei ale lagărelor. Agentul de răcire este apa rece,
preluată din circuitul hidraulic principal. Schimbătoarele de căldură nu sunt izolate termic,
deoarece, în mod normal, temperaturile nu ating 100 0C.
Se ştie că, într-un proces termic, debitul de căldură introdus în proces este egal cu
debitul de căldură care iese din proces, plus debitul de căldură care se înmagazinează în
proces. In consecinŃă, se pot scrie relaŃiile (15), (16), (17) şi (18):
qdt + qi dt = Cdθ + qe dt + q p dt
(15)

qe = Qcθ e

(16)
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qp =

θ − θa

(17)

R

qi = Qcθ i

(18)

.

în care:
- q = debitul de căldură introdus de elementul încălzitor;
- qi, θi = debitul de căldură adus de apa de răcire care intră în
schimbător, respectiv temperatura acesteia;
- qe, θe = debitul de căldură scos de apa de răcire care iese din
schimbător, respectiv temperatura acesteia;
- C = capacitatea termică a apei din schimbător (C = Mc);
- θ = temperatura apei din schimbător;
- c = căldura specifică a apei;
- qp = debitul de căldură pierdut prin izolaŃie;
- θa = temperatura ambiantă, în jurul schimbătorului de căldură;
- Q = debitul de apă de răcire;
- R = rezistenŃa termică a izolaŃiei (nu există în cazul nostru);
- M = masa apei de răcire din rezervor.
Dacă notăm θe= θ, atunci ecuaŃiile de mai sus se pot scrie sub forma (19):

C

θ − θa
dθ
+ MQc(θ − θ i ) +
=q
dt
R

(19)

Pentru simplificarea calculelor, neglijăm pierderile de căldură prin schimb de căldură
cu mediul. Aceste pierderi sunt reduse, deoarece temperaturile din interiorul schimbătorului
nu sunt mult diferite de temperatura ambiantă, din exteriorul schimbătorului. Cu acestea,
ecuaŃia care descrie funcŃionarea schimbătorului de căldură, devine o ecuaŃie diferenŃială
de ordinul întâi, respectiv ecuaŃia (20):

dθ
q
+θ =
+ Qi
dt
Qc
M
în care constanta de timp este T =
Q
T

(20)

(21)

In concluzie, se observă că procesele tehnologice de la nivel de hidrocentrală, care
sunt prevăzute cu instalaŃii de automatizare cu rol de menŃinere a mărimii fizice reglate în
limitele impuse, sunt descrise de ecuaŃii diferenŃiale de ordinul întâi.
Dacă considerăm un proces tehnologic caracterizat printr-o ecuaŃie diferenŃială de
ordinul întâi, atunci răspunsul său la un semnal de intrare treaptă unitară, este o ecuaŃie
exponenŃială, respectiv (22):
−

t
T

e(t ) = k 0i0 (1 − e )

(22)

în care s-au considerat condiŃiile iniŃiale egale cu zero [17, 18].
Forma grafică a acestei ecuaŃii este arătată în figura nr. 5.1.1. Se observă că este o
curbă exponenŃială. Valoarea finală a lui e(t) se obŃine făcând t = ∞ şi are valoarea k0i0,
adică chiar valoarea staŃionară. In mod curent, în practică, se consideră că valoarea
stabilizată se atinge după (4 ... 5) ori constanta de timp a procesului (T).
Dacă ducem tangenta în origine, la curba reprezentată în figura nr. 3.1., vom
constata că intersecŃia ei cu valoarea stabilizată are loc într-un punct a cărui abscisă
reprezintă constanta de timp T. Cu alte cuvinte, constanta de timp este intervalul de timp
după care mărimea de ieşire atinge valoarea de 63,2% din valoarea stabilizată.
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In cazul unor procese tehnologice, poate să apară o întârziere între momentul
modificării mărimii de intrare şi momentul în care începe să se modifice mărimea de ieşire.
Această întârziere nu este, în general, dorită şi ea se poate datora mai multor cauze, cel
mai adesea fiind vorba de montarea defectuoasă a traductoarelor. Această întârziere se
numeşte timp mort.
Există şi procese tehnologice care, prin natura lor, au timp mort.

Figura nr. 3.1. Constanta de timp
Un proces tehnologic cu timp mort poate fi descris cu ajutorul ecuaŃiilor cu derivate
parŃiale. In figura nr. 3.2. este reprezentată curba de variaŃie a mărimii de ieşire, e(t), a unui
proces de ordinul întâi având un timp mort Tm, proces la intrarea căruia a fost aplicat un
semnal traptă unitar. Aplicarea semnalului traptă unitar la intrare, s-a făcut la momentul t=0.
EcuaŃia mărimii de ieşire este (23):
e(t ) = e f (t − Tm )
(23)
e(f) este o mărime de ieşire fictivă, care ar apărea la ieşire dacă nu ar exista timpul
mort.

Figura nr. 3.2. Timpul mort
PerturbaŃiile care acŃionează asupra proceselor tehnologice din hidrocentrale au un
caracter permanent şi au valori relativ scăzute. Valori mai mari ale perturbaŃiilor se
înregistrează, în general, în timpul funcŃionării hidroagregatului. PerturbaŃiile acŃionează, de
regulă, asupra parametrului de ieşire, respectiv asupra sarcinii procesului.
Datorită caracteristicilor funcŃionale specifice, procesele tehnologice din
hidrocentrale sunt echipate cu sisteme de automatizare de tip bipoziŃional.
Sistemele de automatizare de tip bipoziŃional sunt adecvate pentru a fi aplicate la
procese tehnologice relativ nepretenŃioase, care acceptă o variaŃie continuă a mărimii de
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ieşire între două limite. Un criteriu de aplicare a sistemelor bipoziŃionale este ca între timpul
mort şi constanta de timp să existe relaŃia (24):
Tm < 0,3T
(24)
Această condiŃie este pe deplin satisfăcută, timpul mort fiind foarte mic, maxim 0,1
secunde.
Alt criteriu care susŃine utilizarea sistemelor de reglare de tip bipoziŃional, la
procesele tehnologice din hidrocentrale, este experienŃa acumulată în cei peste o sută de
ani de exploatare.
In cadrul hidrocentralelor, pentru a controla procesele tehnologice menŃionate mai
sus, se utilizează sistemele de automatizare de tip bipoziŃional. Aceste procese tehnologice
sunt autonome, funcŃionarea lor nedepinzând de situaŃia hidrocentralei, respectiv oprită, în
funcŃiune, parŃial în funcŃiune etc. Rolul acestor procese este să asigure menŃinerea
parametrului reglat în limitele impuse din considerente tehnologice.
Structura unui sistem de reglare automată (de automatizare) [19], aferent proceselor
tehnologice din hidrocentrale este cea clasică şi este prezentată în figura nr. 3.3.

Figura nr. 3.3. Sistem de automatizare
în care:
D - element de comparare
R - regulator
E - element de execuŃie
P - proces tehnologic automatizat
M - element de măsurare (traductor)
i - mărimea de intrare
a - mărimea de acŃionare
c - mărimea de comandă
m - mărimea de execuŃie
e - mărimea de ieşire
r - mărimea de reacŃie
z - perturbaŃie
Mărimea de intrare se mai numeşte şi mărime de referinŃă, având în vedere că ea
este invariabilă în timp.
Mărimea de acŃionare este o diferenŃă, respectiv: a = i - r
Semnalele cu care se operează în cadrul sistemelor de reglare automată din
hidrocentrale sunt semnale electrice unificate, cel mai ades curent în gama 4 ... 20mA sau
curent în gama 0 ... 20mA.
Elementul de execuŃie este reprezentat de un releu, care, la rândul său, comandă
electropompa sau electrocompresorul.
Elementul de măsurare (traductorul) transformă mărimea de ieşire e în semnal
electric r. Mărimea de ieşire e poate fi presiunea aerului sau nivelul apei ori al uleiului.
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Regulatorul este elementul decizional al sistemului de automatizare [20]. In cazul
proceselor tehnologice din hidrocentrale, regulatorul este de tip discontinuu, bipoziŃional,
respectiv pentru o variaŃie continuă a mărimii de acŃionare a, generează la ieşire o mărime
de comandă c discontinuă.

Figura nr. 3.4. Caracteristica ideală

Figura nr. 3.5. Caracteristica reală

In figura nr. 3.4. se prezintă caracteristica statică ideală a regulatorului bipoziŃional.
Această caracteristică este descrisă prin relaŃiile (25) şi (26):
(25)
c = - c0 pentru a < 0
(26)
c = + c0 pentru a > 0
S-a presupus că regulatorul are o constantă de timp propriie neglijabilă, ceea ce, în
cazul nostru, este pe deplin valabil. In această situaŃie, pentru a = 0, variaŃia mărimii c de la
-c la +c, are loc instantaneu.
In mod real însă, regulatoarele au o caracteristică statică ca cea prezentată în figura
nr. 3.5. Adică este necesar ca valoarea lui a să scadă sub o valoare -d, pentru ca mărimea
de ieşire c a regulatorului să treacă de la valoarea maximă +c0, la valoarea minimă -c0. La
fel se petrec lucrurile şi în sens crescător, respectiv trebuie ca valoarea lui a să crească
peste o valoare +d, pentru ca mărimea de ieşire c a regulatorului să treacă de la valoarea
minimă -c0, la valoarea maximă +c0. Acest fenomen este analog cu histerezisul şi de aceea
poartă chiar acest nume. FuncŃionarea regulatorului după caracteristica statică reală, este
descrisă de relaŃiile (27) şi (28):
(27)
c = - c0 pentru a < -d
c = + c0 pentru a > +d
(28)
Pentru intervalul (-d,+d), mărimea c are valoarea +c0 sau -c0, după cum s-a ajuns în
această regiune în sens scăzător, venind de la valori mai mari decât +d sau în sens
crescător, venind de la valori mai mici decât -d. Această funcŃionare reală are avantajul că
reduce uzura elementelor de execuŃie şi a sistemului de automatizare.
Autorul constată că în, cazul proceselor tehnologice care se desfăşoară la nivel de
hidrocentrală, caracteristica statică a regulatorului bipoziŃional este deplasată. Dacă Ńinem
cont şi de faptul că sunt prevăzute două elemente de execuŃie şi, corespunzător, două ieşiri
ce comandă, una de lucru şi cealaltă de rezervă, caracteristica statică completă a
regulatorului este prezentată în figurile nr. 3.6. şi nr. 3.7. pentru două procese tehnologice
reprezentative, respectiv instalaŃia de epuisment şi instalaŃia de producere a aerului
comprimat (compresoare).
Procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrate în centrală este similar cu procesul
tehnologic de evacuare a apei infiltrate la capacul turbinei, amândouă având rolul de a de a
menŃine o valoare scăzută a nivelului apei într-un rezervor. Procesele tehnologice al apei
de răcire generală pe centrală şi de producere a aerului comprimat de joasă presiune şi de
înaltă presiune sunt de asemenea, similare, ambele având rolul de a menŃine o valoare
ridicată a unui parametru, nivelul apei şi respectiv, presiunea aerului comprimat.
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Procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune se încadrează în această ultimă
categorie, dar are unele particularităŃi, care vor fi detaliate mai jos.

Figura nr. 3.6. Inst. de epuisment

Figura nr. 3.7. Inst. de compresoare

Având în vedere cele arătate mai sus, se prezintă, detaliat, funcŃionarea în regim
automat a procesului tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală. Cele arătate la
acest proces tehnologic pot fi aplicate şi la celelalte instalaŃii tehnologice, Ńinând seama de
cele menŃionate mai sus.
Autorul a identificat că din categoria proceselor tehnologice prevăzute cu
automatizări de tip secvenŃial, fac parte:
- procesul tehnologic al vanei rapide;
- procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare;
- procesul tehnologic al apei de răcire a hidroagregatului;
- procesul tehnologic de pornire - oprire automată;
- procesul tehnologic al vanei fluture (de la nodul de presiune).
Toate aceste procese tehnologice se găsesc iniŃial într-o stare sigură, de obicei
starea oprit. La primirea unei comenzi de pornire externe (manuale sau automate),
procesele tehnologice menŃionate încep să parcurgă, sub comanda sistemului de
automatizare, o serie de stări succesive, numite secvenŃe. Trecerea la secvenŃa următoare
este posibilă numai după ce a fost realizată secvenŃă curentă. Fiecărei secvenŃe i se alocă
un interval de timp. Depăşirea acestui interval duce la anularea tuturor secvenŃelor
desfăşurate până în acel moment şi întoarcerea, în siguranŃă, a procesului tehnologic, la
starea iniŃială.
Intervalele de timp alocate fiecărei secvenŃe depind de instalaŃia concretă şi, în
decursul timpului, pot să sufere variaŃii, având în vedere apariŃia uzurilor precum şi alte
aspecte. De aceea, sistemul de automatizare secvenŃială este prevăzut cu posibilitatea
modificării intervalelor de timp alocate fiecărei secvenŃe.
Din categoria proceselor tehnologice cu monitorizare, fac parte:
- procesul tehnologic aferent regimului termic (numit şi control termic);
- procesul tehnologic de ungere a lagărelor.
- procesul tehnologic al alimentărilor principale cu energie electrică a
serviciilor proprii.
Sistemele de automatizare aferente acestor procese tehnologice sunt, de fapt,
sisteme de monitorizare, respectiv, ele nu generează comenzi către instalaŃiile tehnologice
respective, deci nu influienŃează, în mod nemijlocit, evoluŃia parametrilor tehnologici.
Sistemele de monitorizare realizează supravegherea evoluŃiei parametrilor tehnologici şi
generează semnalizări către operatorul uman sau către alte sisteme de automatizare.
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Semnalizările se generează la depăşirea limitelor impuse din considerente
tehnologice.
Semnalizările generate sunt de două categorii, respectiv:
- semnalizări preventive, destinate atenŃionării personalului;
- semnalizări de avarie destinate personalului de exploatare şi, simultan,
semnale trimise şi către alte instalaŃii tehnologice.
In cazul hidrocentralelor, semnalizările de avarie indică apariŃia unor situaŃii
periculoase pentru integritatea personalului şi/sau a echipamentelor şi, în consecinŃă, se va
da şi comanda de oprire a hidroagregatului sau a centralei, după caz.
3.2. REGIMURI DE FUNCTIONARE
Autorul a constatat că instalaŃiile de automatizare sunt prevăzute cu posibilitatea de
a fi scoase din funcŃiune, în mod voit, instalaŃia tehnologică putând trece în următoarele
regimuri:
- "manual"; acest regim este folosit în cazul în care se doreşte executarea de probe
sau se doreşte încărcarea ori golirea instalaŃiei, ca urmare a execuŃiei unor lucrări;
- "oprit"; acest regim este necesar în cazul în care se execută lucrări în instalaŃie.
Uneori, regimul "oprit" este realizat ca un caz particular al regimului "manual".
Aceste regimuri se asigură prin realizarea de scheme de acŃionare clasice, urmând
ca regimul de "automat" să fie realizat de sistemul de automatizare, clasic sau modern.
Din considerentele prezentate rezultă necesitatea existenŃei unui panou (sau cutie)
local, de la nivelul căruia inatalaŃia tehnologică va fi acŃionată sub directa supraveghere a
personalului operator.
Toate procesele tehnologice sunt prevăzute cu sisteme de protecŃie. Astfel, dacă
una din mărimile fizice reglate, în ciuda acŃiunii instalaŃiilor de automatizare, depăşeşte
limitele tehnologice impuse, se comandă intrarea automată în regim de avarie.
Trecerea în regim de avarie a hidroagregatului sau a centralei, însemnă oprirea în
condiŃii de siguranŃă a hidroagregatului / hidroagregatelor. In acest sens există mai multe
categorii de opriri de avarie, respectiv:
- oprire fără descărcarea sarcinii, respectiv hidroagragetul este deconectat de la
reŃea şi apoi viteza de rotaŃie este redusă la zero. După deconectarea de la reŃea, are loc
ambalarea ansamblului rotoric, datorită creşterii brusce a energiei cinetice;
- oprire cu / fără închiderea vanei rapide, de siguranŃă, vană care este situată în
amonte de aparatul director;
- oprirea centralei cu închiderea vanei fluture de la nodul de presiune (la centralele
care sunt prevăzute cu această vană). Aveastă manevră se execută în situaŃii deosebite,
cum ar fi în caz de pericol de inundare a centralei.
In mod normal, oprirea hidroagregatului se face cu descărcarea sarcinii, respectiv,
înainte de deschiderea întreruptorului de borne, se execută reducerea treptată a sarcinii, în
aşa fel încât să nu apară suraturări periculoase ale maşinii.
3.3. PROCESUL TEHNOLOGIC DE EVACUARE A APEI INFILTRATA IN CENTRALA
Procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală (numit şi proces
tehnologic de epuisment centrală) va fi descris în mod detaliat, deoarece el este
asemănător, din punct de vedere al funcŃionării instalaŃiei de automatizare, şi cu alte
procese tehnologice care se desfăşoară la nivel de hidrocentrală [21].
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Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune, sistemele de automatizare
aferente instalaŃiilor tehnologice de evacuare a apei infiltrată în centrală la mai multe
hidrocentrale [22, 23, 24, 25, 26], precum şi la microhidrocentrala Munteni II (1x0,63MW).
Procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrala hidroelectrică este un
proces tehnologic relativ simplu din punct de vedere al automatizării, dar este foarte
important din punct de vedere tehnologic. Dat fiind specificul hidrocentralelor, incinta
acestora este predispusă la infiltraŃii şi la pierderi de apă, eventual şi de ulei, din instalaŃii.
Această apă, scăpată, se acumulează în punctul cel mai de jos al centralei, punct situat la
cota minimă în interiorul clădirii centralei. Aici se află un bazin special amenajat, respectiv
bazinul de epuisment.
Bazinul de epuisment trebuie golit din timp în timp, pentru a permite acumularea în
continuare a apei. Evacuarea apei se realizează cu ajutorul a două electropompe având
puterea nominală între 10 şi 17 kW.
In cazul hidrocentralelor subterane sunt prevăzute, în mod suplimentar, încă două
sau chiar trei pompe de epuisment de avarie. Aceste pompe sunt de mare capacitate fiind
antrenate de electromotoare cu puterea unitară de 110kW. De asemenea şi bazinul de
epuisment are o capacitate mărită. Pompele de episment de avarie intră în funcŃiune în
situaŃii deosebit de periculoase, de exemplu în cazuri de inundare a centralei.
InstalaŃia de automatizare aferentă procesului tehnologic de evacuare a apei
infiltrată în centrală în regim normal, este alcătuită dintr-un traductor de nivel şi un circuit de
decizie care comandă pompele de epuisment normal. InstalaŃia de automatizare a
instalaŃiei de epuisment pentru cazuri de avarie este similară cu instalaŃia corespunzătoare,
de regim normal.
InstalaŃiile de automatizare care deservesc procesul tehnologic de epuisment sunt în
general de două tipuri, respectiv: clasice (realizate cu ajutorul releelor electromagnetice) şi
electronice.
Una din pompe este selectată ca pompă de lucru iar cealaltă ca pompă de rezervă.
SelecŃia lucru - rezervă se face după diferite criterii, funcŃie de specificaŃia beneficiarului.
Cel mai des se foloseşte criteriul uzurii uniforme, respectiv este considerată ca pompă de
lucru pompa cu cel mai mic număr de ore de funcŃionare. Uneori se stabileşte o diferenŃă
minimă (cinci sau zece ore) între perioadele de timp lucrate de cele două pompe.
Alt criteriu de selecŃie este cel manual, la alegerea operatorului. Acest criteriu are
avantajul că se pot menaja, până la momentul unei intervenŃii, pompele care prezintă
manifestări suspecte din punct de vedere al siguranŃei în funcŃionare (zgomote, vibraŃii
exagerate).
In figura nr. 3.8. este prezentat schematic bazinul de epuisment, cu indicarea
nivelelor semnificative. Toate consideraŃiile făcute în continuare, în cadrul capitolului,
aparŃin autorului.
Conform algoritmului, la creşterea nivelului apei, când are loc depăşirea nivelului
H1, se comandă pornirea pompei considerată de lucru. Aceasta asigură golirea bazinului
până la atingerea nivelului H0, când se comandă oprirea ei.
Dacă, după ce s-a dat comanda de pornire a pompei de lucru, cantitatea de apă
continuă să crească, depăşind nivelul H2, se dă comandă de pornire şi a pompei
considerată de rezervă. Si această pompă funcŃioneză până la scăderea nivelului apei sub
valoarea H0. Nivelul de apă poate să atingă limita H2 în cazul în care pompa de lucru nu
porneşte sau este defectă şi nu poate să asigure debitul nominal. De asemenea, este
posibilă apariŃia unui debit de infiltraŃii datorat unei situaŃii excepŃionale (inundaŃie,
spargerea unei conducte etc.).
Nivelul H2 este considerat un nivel de "preventiv" şi se emite o semnalizare
corespunzătoare. La depăşirea limitei H3 se consideră că s-a intrat într-o situaŃie de avarie
şi se comandă automat oprirea de avarie a tuturor grupurilor generatoare.
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Nivelul H0 este ales în aşa fel încât sorbul pompelor să nu rămână în afara apei,
ceea ce ar produce dezamorsarea pompelor.

Figura nr. 3.8. Bazinul de epuisment
In figura nr. 3.9. este prezentată organigrama procesului tehnologic de evacuare al
apei infiltrată în centrală. Deciziile de pornire-oprire a pompelor se iau pe baza măsurării
nivelului "h" al apei din bazinul de epuismente. Când se realizează condiŃiile de oprire a
pompelor, comenzile de pornire vor fi anulate, iar pompele se vor opri.
Plecând de la organigrama menŃionată mai sus, vom prezenta sistemele de
automatizare sintetizate în cele două variante, clasic şi respectiv electronic.

Figura nr. 3.9. Organigrama procesului
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Selectarea pompei de lucru şi, implicit, a pompei de rezervă se face cu ajutorul unui
selector, reprezentat sub forma unui comutator cu două poziŃii:
- poziŃia "P1L, P2R": pompa P1 este de lucru, iar pompa P2 este de rezervă;
- poziŃia "P2L, P1R": pompa P2 este de lucru, iar pompa P1 este de rezervă.
Comutatorul cu două poziŃii, în cazul soluŃiei de automatizare clasice, poate fi
implementat numai hardware, iar în cazul soluŃiei electronice, poate fi implementat ori
hardware, ori software.
Sistemul clasic de automatizare
In cazul sistemului clasic de automatizare, aferent procesului tehnologic de
evacuare a apei infiltrată în centrală, nu se realizează măsurarea continuă a nivelului apei
ci numai sesizarea depăşirii limitelor prestabilite din considerente tehnologice, limite care
au fost precizate mai sus. Sesizoarele utilizate sunt formate dintr-un plutitor prevăzut cu o
tijă care depăşeşte suprafaŃa apei, unde se află un contact. Acest contact este acŃionat de
mişcarea pe verticală a plutitorului şi respectiv, a tijei. Mişcarea tijei este ghidată cu ajutorul
unor inele de ghidare fixate în peretele bazinului.

Figura nr. 3.10. Schema logică - automatizare clasică
In figura nr. 3.10. este prezentată schema logică a procesului tehnologic de
evacuare a apei infiltrată în centrală, în varianta echipării cu o automatizare de tip clasic.
Pentru a evita eventualele situaŃii de incertitudine, generate de acŃiunea valurilor, situaŃii
care ar conduce la acŃionarea nefermă a contactelor sesizoarelor de nivel, se utilizează o
schemă cu memorare de tip "automenŃinere."
Sistemul electronic de automatizare
In cazul sistemului electronic de automatizare, aferent procesului tehnologic de
evacuare a apei infiltrată în centrală, se realizează măsurarea continuă a nivelului apei
folosind un traductor de măsurare a nivelului. Traductorul poate fi de orice tip, iar în ceea
ce priveşte semnalul de ieşire, se preferă ca acesta să fie analogic, de tip curent continuu
în gama 4 ... 20mA, pentru a avea o bună imunitate la zgomote.
In figura nr. 3.11. este prezentată schema logică a procesului tehnologic de
evacuare a apei infiltrată în centrală, în varianta echipării cu o automatizare de tip
electronic [27, 28]. Ea s-a elaborat pe baza utilizării circuitelor logice şi ajută la elaborarea
programului de aplicaŃie implementat în utilajul de calcul programabil.
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Figura nr. 3.11. Schema logică - automatizare electronică
Pentru a realiza interfaŃarea semnalului analogic, generat de traductorul de nivel, cu
circuitele logice, se utilizeză, ca element de discretizare, un ansamblu de trei
comparatoare, corespunzând celor trei nivele semnificative ale apei din bazinul de
epuismente, respectiv: H0, H1 şi H2.
Tensiunea corespunzătoare curentului generat de traductorul de nivel este aplicată
pe o intrare a comparatoarelor. Pe cealaltă intrare a comparatoarelor se aplică tensiuni
fixe, corespunzătoare celor trei nivele semnificative (H0, H1 şi H2) ale nivelului apei din
bazinul de epuismente.
RelaŃiile care descriu funcŃionarea părŃii digitale a circuitului, folosind algebra
booleană, sunt (29) şi (30):

F1 = ( B1C1 ) + ( B2 C 1 )
F2 = ( B1 C 1 ) + ( B2C1 )

(29)
(30)

Prima relaŃie se citeşte astfel:
- pompa P1 este comandată dacă:
- P1 este selectată ca pompă de lucru (C1 = 0) şi
- nivelul a fost mai mare decât H1, dar nu a coborât sub H0
SAU
- P1 este selectată ca pompă de rezervă (C1 = 1) şi
- nivelul a fost mai mare decât H2, dar nu a coborât sub H0
A doua relaŃie se citeşte astfel:
- pompa P2 este comandată dacă:
- este selectată ca pompă de rezervă (C1 = 0) şi
- nivelul a fost mai mare decât H2, dar nu a coborât sub H0
SAU
- este selectată ca pompă de lucru (C1 = 1) şi
- nivelul a fost mai mare decât H1, dar nu a coborât sub H0
Pentru o bună urmărire a funcŃionării schemei, autorul a elaborat şi prezintă în
continuare, în tabelele 1 ... 4, stările semnificative, corespunzătoare regimurilor posibile de
funcŃionare.
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Tabelul 1
P1L-P2R, situaŃia normală când porneşte numai pompa de lucru P1
Nr. Stare
A
B
C
D
Nivel
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8
1
h<H0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 H0<h<H1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
3 H1<h<H2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
4 H0<h<H1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
5
h<H0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

F

E
1
0
0
0
0
0

2
0
0
1
1
0

3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
0

2
0
0
0
0
0

Tabelul 2
P1L-P2R, situaŃia de preavarie când porneşte şi pompa de rezervă P2
Nr. Stare
A
B
C
D
Nivel
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1
1 h<H0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 H0<h<H1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 H1<h<H2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
4 h>H2
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
5 H1<h<H2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
6 H0<h<H1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
7
h<H0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

E
2
0
0
1
1
1
1
0

F
3
0
0
0
1
1
1
0

4
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
1
0

2
0
0
0
1
1
1
0

Tabelul 3
P2L-P1R, situaŃia normală când porneşte numai pompa de lucru P2
Nr. Stare
A
B
C
D
Nivel
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8
1
h<H0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 H0<h<H1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3 H1<h<H2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
4 H0<h<H1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
5
h<H0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

E
1
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

F
3
0
0
0
0
0

4
0
0
1
1
0

1
0
0
0
0
0

2
0
0
1
1
0

Tabelul 4
P2L-P1R, situaŃia de preavarie când porneşte şi pompa de rezervă P1
A
B
C
D
Nr. Stare
Nivel
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1
1 h<H0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 H0<h<H1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3 H1<h<H2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
4 h>H2
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
5 H1<h<H2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
6 H0<h<H1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
7
h<H0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
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F

E
2
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
1
1
1
1
0

1
0
0
0
1
1
1
0

2
0
0
1
1
1
1
0
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3.3.1. Implementarea sistemului de conducere
3.3.1.1. Implementarea hardware
Se prezintă în continuare modul practic de realizare al unei instalaŃii de automatizare
a procesului tehnologic de evacuare a apei infiltrată în centrală, instalaŃie realizată în
concepŃie descentralizată, cu ajutorul unui automat programabil.
In apropierea pompelor de epuisment s-a montat o cutie de comandă locală, cutie
notată 10AK. In această cutie se află circuitele de forŃă corespunzătoare celor două pompe
de epuisment, precum şi automatul programabil destinat conducerii procesului tehnologic
de evacuare a apei infiltrată în centrală.
Cutia de comandă locală cuprinde următoarele echipamente [29, 30]:
- câte un disjunctor (10Q1, 10Q2) pentru protecŃia la suprasarcină şi la scurtcircuit a
fiecărui electromotor (10m1, 10m2) [31];
- câte un contactor (10c1, 10c2) pentru comanda fiecărui electromotor (10m1,
10m2);
- între disjunctor şi contactor este montat un releu de supraveghere a integrităŃii
celor trei faze, inclusiv a succesiunii corecte a acestora (10d1, 10d2);
- automatul programabil aferent procesului tehnologic respectiv (AP10);
- releele de comandă (ieşirile numerice DO0, DO1) ale automatului programabil;
- sursa de alimentare a releelor de comandă şi a intrărilor numerice (10u1);
- sursa de alimentare a traductorului de nivel aferent procesului tehnologic;
- cleme, siguranŃe automate etc.;
- pe uşa cutiei de comandă locală, se află:
- câte o cheie cu trei poziŃii (10b10, 10b11), pentru fiecare electromotor,
pentru alegerea regimurilor de funcŃionare:
- M - manual, acŃionarea electromotoarelor se face manual;
- O - oprit, instalaŃia este blocată;
- A - automat, comanda revine automatului programabil.
- câte un buton (10b1, 10b3), fără reŃinere, pentru comanda de pornire în
regim manual a fiecărui electromotor;
- o lampă de semnalizare de culoare roşie (h1, h3), indicând închiderea
contactorului (electromotor în funcŃiune) şi situaŃia de avarie, prin culoarea
roşu pâlpâitor; lampă inclusă în butonul de pornire.
- câte un buton (10b2, 10b4), fără reŃinere, pentru comanda de oprire în regim
manual a fiecărui electromotor;
- o lampă de semnalizare de culoare verde(h2, h4), indicând prezenŃa
tensiunii de alimentare corecte la bornele de intrare ale contactorului de
comandă a electromotorului, lampă inclusă în butonul de oprire;
In figura nr. 3.12. se prezintă schema electrică de principiu, realizată în cutia de
comandă locală 10AK a instalaŃiei de epuisment. S-a prezentat schema pentru un singur
electromotor, pentru al doilea situaŃia fiind similară. Schema electrică a fost elaborată de
către autor, cu consultarea specialiştilor din cadrul CHE Săsciori (2x22MW), unde se află în
funcŃiune de peste trei ani.
Se observă că poziŃiile cheii 10b10, ale butoanelor 10b1 şi 10b2, ale contactorului
10c1 şi ale releului de supraveghere faze 10d1, sunt monitorizate de automatul
programabil. Lampa de semnalizare h1, de culoare roşie, indică funcŃionarea motorului.
Dacă această lampă pâlpâie, comandată fiind de ieşirea numerică DO1, înseamnă că este
o situaŃie de defect, respectiv, s-a generat o comandă şi motorul nu a pornit sau, invers,
motorul este în funcŃiune, fără să fi primit o comandă în acest sens. Aceste facilităŃi sunt
inhibate în regimurile de "oprit" şi "manual".
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Figura nr. 3.12. Schema electrică
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Automatul programabil este integrat în sistemul de conducere al centralei, sistem
care cuprinde, la nivelul ierarhic superior, un calculator. Calculatorul este destinat, pentru
această instalaŃie, realizării următoarelor funcŃii:
- selectarea pompei de lucru, respectiv rezervă;
- monitorizării evenimentelor şi înregistrării lor în baza de date. Evenimentele, în
acest caz, sunt următoarele:
- acŃionarea unui buton de pornire manuală a unei pompe;
- acŃionarea unui buton de oprire manuală a unei pompe;
- trecerea procesului tehnologic pe comandă automată şi invers;
- apariŃia / dispariŃia tensiunii corecte de alimentare (pe bornele
amonte ale contactorului);
- sesizării momentelor de pornire / oprire ale motorului;
- înregistrării timpului de funcŃionare al pompei;
- înregistrării numărului de porniri al pompei;
- formării unei imagini dinamice, în timp real, în cadrul interfeŃei om - maşină;
3.3.1.2. Implementarea software
Implementarea software a aplicaŃiei referitoare la automatizarea instalaŃiei de
epuisment se referă la elaborarea programului de conducere a instalaŃiei, program rezident
în automatul programabil dedicat AP10. O a doua aplicaŃie software este la nivelul ierarhic
superior, în calculator.
In continuare, în cadrul capitolului, se prezintă o aplicaŃie realizată de autor, care
funcŃionează fără probleme, de aproape patru ani [24, 32].
Software-ul de aplicaŃie din automatul programabil este în aşa fel elaborat încât să
asigure funcŃionarea autonomă a instalaŃiei de epuismente, deci chiar şi în situaŃia când
calculatorul sau legătura cu acesta sunt indisponibile.
O componentă importantă a sistemului de automatizare aferent instalaŃiei de
epuisment este traductorul de nivel. Acest traductor generează un semnal electric unificat,
proporŃional cu nivelul apei din bazinul de epuisment. Traductorul poate fi de tip hidrostatic
sau cu ultrasunete sau cu plutitor cu magnet şi contacte Reed, sau de alt tip.
Sistemul de automatizare, prezentat în continuare, este aferent unei instalaŃii de
epuisment al cărei bazin are următoarele nivele caracteristice:
- adâncime: 10m
- nivelul de oprire al pompelor (H0), faŃă de fund: 2m
- nivelul de pornire al pompei de lucru (H1), faŃă de fund: 7m
- nivelul de pornire al pompei de rezervă (H2), faŃă de fund: 8m
- nivelul de avarie (H3), faŃă de fund: 9m.
Se alege un traductor al cărui domeniu de măsurare este de 10m.
Traductorul ales are o caracteristică statică liniară, iar semnalul de ieşire este curent
unificat, în gama 4 ... 20mA. Convertorul analog-numeric (CAN) aferent intrărilor analogice
ale automatului programabil, este un convertor de 12 biŃi. Cu alte cuvinte, semnalul de la
intrare este divizat, cu ajutorul CAN-ului, în 212 = 4096 părŃi. Aceasta înseamnă că pentru o
variaŃie de la + maxim până la - maxim a semnalului de intrare, vom avea o variaŃie de la 2048 cuante până la +2047 cuante. Deoarece semnalul generat de traductorul de nivel
este monopolar, înseamnă că îi corespunde un domeniu de la 0 la 2047 cuante.
In aceste condiŃii, rezultă următoarea caracteristică statică a traductorului este
redată de relaŃia (31):
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i ( h) = h

I MAX − I MIN
20 − 4
+4
+ I MIN = h
H
10

(31)

în care:
- i = curentul generat de traductor, în mA;
- h = nivelul, considerat de la fundul bazinului, în m
- IMAX = limita superioară a domeniului curentului de ieşire al
traductorului, în mA
- IMIN = limita inferioară a domeniului curentului de ieşire al
traductorului, în mA
- H = domeniul de măsurare al traductorului, în m
Caracteristica de transfer a convertorului analog-numeric este conform expresiei
(32):
N
2

q(i ) = i

2 − 1 2048 − 1
=i
I MAX
20

(32)

în care:
- q = numărul de cuante;
- i = curentul de intrare în convertorul analog-numeric, în mA
- N = 12, rezoluŃia convertorului analog-numeric
- IMAX = domeniului de variaŃie a mărimii de intrare a CAN-ului, în mA
Se poate scrie, pentru cazul cosiderat, şi funcŃia de transfer a ansamblului alcătuit
din traductorul de nivel şi convertorul analog-numeric. Această relaŃie arată care este
variaŃia numărului de cuante funcŃie de nivelul de apă din bazinul de epuisment.

q ( h) = h

2047 − 410
+ 410
10

(33)

în care:
- q = numărul de cuante;
- h = nivelul, considerat de la fundul bazinului, în m
Reprezentarea grafică a caracteristicii statice a traductorului de nivel este prezentată
în figura nr. 3.13.
Valorile semnificative, calculate pe baza funcŃiilor de transfer, sunt trecute în tabelul
nr. 5.
Tabelul 5
Nr.
Nivele
Curent
Tensiune
Număr de
crt.
semnificative
[mA]
[V]
cuante
1
Hmax. = 10m
20
5
2047
2
H3 = 9m
18,4
4,6
1883
3
H2 = 8m
16,8
4,2
1720
4
H1 = 7m
15,2
3,8
1556
5
H0 = 2m
7,2
1,8
737
6
Hmin. = 0m
4
1
410
Tensiunea indicată în tabel este tensiunea care se aplică la intrarea automatului
programabil, Ńinând cont că rezistenŃa de intrare este de 250Ω. Aceste valori ale tensiunii
sunt utile în timpul lucrărilor de punere în funcŃiune.
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Figura nr. 3.13. Caracteristica statică a traductorului de nivel
Mai jos se prezintă programul de aplicaŃie care rulează în automatul programabil
AP10, aferent procesului tehnologic de evacuare a apei din bazinul de epuisment.
Programul a fost elaborat în două variante de limbaj: "Ladder Diagram - LAD" şi listă de
instrucŃiuni (Statement List - STL) [33].
Se observă că numerotarea liniilor de program este diferită la cele două limbaje.
Limbajul "Ladder Diagram" este intuitiv şi de aceea este cel mai răspândit.
In tabelul nr. 6 este prezentată semnificaŃia câtorva simboluri, dintre cele mai folosite
în programarea în limbaj LAD.
Tabelul 6
Simbol

SemnificaŃie
bobină de releu virtual (M)
contact de releu virtual (M) - normal deschis
ieşire digitală (Y)
intrare digitală (X) - normal deschisă
contact de releu de timp virtual (T) - normal închis
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00000M
00001M

ORG
FUN

00002M
00003M

F0
OUT

SHORT
17 _.CMP
Sa:
R3840
Sb:
1720
1
M2

00004M
00005M
00006M
00007M
00008M
00009M
00010M
00011M

ORG
T102
ORG
FUN
Sa:
Sb:
FO
OUT
FO
OUT

M2
.1
5
SHORT
17 _.CMP
R3840
1556
1
M1
2
M11

00012M
00013M

ORG
T101

.1

00014M
00015M
00016M
00017M

ORG
FUN
Sa:
Sb:
F0
OUT

SHORT
17 _.CMP
R3840
737
2
M0

00018M
00019M

ORG
T100

.1

M1
5

M0
5

Traductorul de nivel este cuplat la prima intrare analogică a automatului
programabil, intrarea 0. Intrarea 0 este citită de către automatul programabil şi valoarea
obŃinută, în cuante, este depusă în registrul de 16 biŃi R3840.
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17 _.CMP
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Sb:
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00022M
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F0
OUT

00024M
00025M

ORG
FUN

00026M
00027M

FO
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SHORT
17 _.CMP
Sa:
R1000
Sb:
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0
M4

00028M
00029M

ORG
SET(

)

M3
M5

00030M
00031M

ORG
RST(

)

M4
M5
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In această parte, de debut a programului, se stabilesc limitele de acŃionare a
electropompelor, pornind de la valorile semnificative precizate în tabel. Pentru aceasta se
foloseşte de trei ori funcŃia de comparare. Valoarea aflată în registrul R3840 este
comparată cu cele trei limite semnificative (H0, H1 şi H2), exprimate în cuante. De fiecare
dată când se realizează condiŃia de comparare, se acŃionează un releu virtual (notat M - o
memorie de 1 bit), care, la rândul lui, acŃionează un releu de timp virtual (temporizator,
notat T100, T101, T102). Aceste temporizatoare au rolul de a filtra semanalele de la ieşirea
comparatoarelor, pentru a elimina eventualele impulsuri parazite. Temporizarea acestor
relee este de 5 x 0,1 = 0,5 sec.
Această rutină serveşte la stabilirea pompei de lucru (şi, implicit, a pompei de
rezervă) de la calculator. De la calculator se transmite, în registrul R1000, valoarea 555
sau valoarea 888. In primul caz, când se sesizează valoarea 555, se excită releul virtual
M3. In al doilea caz, când se sesizează valoarea 888, se excită releul virtual M4. Cele două
releee M3 şi M4, comandă trecerea pe "1" sau pe "0" a releului virtual M5. Releul virtual M5
în poziŃia "1" are semnificaŃia: "Pompa P1 este de lucru" şi semnificaŃia: "Pompa P2 este de
lucru", dacă releul M5 este în poziŃia "0". Se observă că, întotdeauna este o pompă
selectată ca fiind de lucru, datorită prezenŃei bistabilului M5. Deci, dacă are loc o
întrerupere a comunicaŃiei între automatul programabil şi calculator, automatul continuă să
funcŃioneze şi să comande pompele de epuisment.
00032M
00033M
00034M

ORG
LD
FUN

00035M
00036M
00037M

ORG
LD
FUN

SHORT
M5
41 _.BITWR
D:
R57
N:
8
SHORT
NOT M5
41 _.BITWR
D:
R57
N:
9

Urmează confirmarea la calculator a faptului că s-a stabilit, la nivelul automatului
programabil, care este pompa de lucru şi care este pompa de rezervă. Pentru aceasta,
poziŃia bistabilului M5 este copiată, ca atare, în bitul nr. 8 al registrului R57 şi, negat, în bitul
nr. 9 al aceluiaşi registru. Registrul R57 este citit în calculator, iar poziŃia biŃilor nr. 8 şi 9
indică că s-a stabilit în mod corect, sau nu, situaŃia electropompelor.
00038M
00039M
00040M
00041M

ORG
SET(
ORG
RST(

)
)

T101
M6
T100
M6

Se stabileşte intervalul de funcŃionare al pompei de lucru, respectiv între depăşirea,
în sens crescător, a nivelului H1 şi depăşirea, în sens descrescător, a nivelului H0.
00042M
00043M
00044M
00045M
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ORG
SET(
ORG
RST(

)
)

T102
M7
T100
M7
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Se stabileşte intervalul de funcŃionare al pompei de rezervă, respectiv între
depăşirea, în sens crescător, a nivelului H2 şi depăşirea, în sens descrescător, a nivelului
H0.
00046M
00047M
00048M
00049M
00050M
00051M
00052M
00053M
00054M
00055M
00056M
00057M
00058M

ORG
M7
AND SHORT
AND
NOT M5
LD
M6
AND
SHORT
AND
M5
ORLD
OUT
TR
0
AND
OPEN
LD
TR
0
AND
SHORT
AND
T103
OUT
Y0

In această subrutină se generează comanda de pornire a electropompei P1. Pompa
P1 porneşte dacă este îndeplinită condiŃia de nivel, dacă pompa este selectată ca fiind de
lucru sau de rezervă şi dacă tensiunea pe bornele amonte ale contactorului este corectă.
00059M
00060M

ORG
T103

.1

X3
5

Supravegherea corectitudinii tensiunii trifazate pe bornele amonte ale contactorului
10c1. Releul de prezenŃă a tensiunii trifazate 10d1, indică atât ieşirea celor trei tensiuni din
limitele impuse, cât şi eventuala succesiune incorectă a celor trei faze. S-a introdus o
temporizare de 0,5 secunde, pentru a elimina eventualele impulsuri parazite.
00061M
00062M
00063M

ORG
LD
FUN

SHORT
NOT T103
41 _.BITWR
D: R57
N: 7

PrezenŃa tensiunii trifazate corecte, sau nu, pe bornele amonte ale contactorului,
este indicată la calculator, prin setarea corespunzătoare a bitului nr. 7 al registrului R57.
Acest registru este citit de către calculator şi interpretat corespunzător de către software-ul
de aplicaŃie.
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00064M
00065M
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ORG
AND
T240

00067M
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SET(
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ORG
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)

Y0
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M8

T249
)
M8
SHORT
M8
41 _.BITWR
D: R57
N: 6
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Dacă se sesizează o situaŃie de neconcordanŃă între poziŃia contactorului 10c1,
monitorizată prin intrarea digitală X4, şi ieşirea de comandă digitală a aceluiaşi contactor
10c1, monitorizată prin ieşirea digitală Y0, atunci se generează o alarmă care se transmite
la calculator prin intermediul bitului nr. 6 din registrul R57.
Ieşirea din această situaŃie se face acŃionând un buton local, conectat la intrarea
digitală X10.
00074M
00075M
00076M

ORG
AND
OUT

M8
T152
Y1

SituaŃia de neconcordanŃă menŃionată mai sus, conduce şi la pâlpâirea lămpii h1, de
culoare roşie, aflată în butonul cu lampă 10b1, destinat pornirii mlocale a electropompei P1.
00077M
00078M
00079M
00080M
00081M
00082M
00083M
00084M
00085M
00086M
00087M
00088M
00089M
00090M
00091M
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ORG
X8
T104 .1
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00092M
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00094M

ORG
LD
FUN

00095M
00096M
00097M

ORG
AND
T241

00098M
00099M
00100M
00101M
00102M
00103M
00104M

ORG
SET(
ORG
RST(
ORG
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FUN

00105M
00106M
00107M

ORG
AND
OUT

SHORT
NOT T104
41 _.BITWR
D: R57
N: 5
Y2
NOT
X9
3
)
)
SHORT

T241
M9
T249
M9

M9
41 _.BITWR
D: R57
N: 4
M9
T152
Y3

Subrutinele de mai sus sunt similare cu ceea ce s-a prezentat anterior. Ele se referă
la comanda pompei de epuisment P2.
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00108M
00109M
00110M
00111M

ORG
T152
ORG
T151

NOT T151
.1
10
T152
.1
10

Cu ajutorul a două temporizatoare s-a realizat un circuit astabil, având perioada de
pauză egală cu perioada activă şi egale cu o secundă. Acest circuit realizează pâlpâirea
celor două lămpi h1 şi h2, în caz de neconcordanŃă.
00112M
00113M

ORG
T249

X10
1

Butonul de anulare a situaŃiei de neconcordanŃă. S-a introdus, cu rol de filtrare, un
releu de timp cu o temporizare de o secundă, T149.
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FUN
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00117M
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Sa:
R3840
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00118M
00119M
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M10
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00120M
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ORG
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M11
5

00122M
00123M

FO
SET(

)

1
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00124M
00125M

FO
RST(

)

T106
M12

00126M
00127M

ORG
OUT

M12
Y4

Subrutina de mai sus realizează generarea unui semnal de avarie la depăşirea
nivelului H3. Comanda se transmite, prin ieşirea digitală Y4, la toate hidroagregatele din
centrală, în sensul opririi lor de avarie.
00128M
00129M
00130M

ORG
LD
FUN

SHORT
M12
41 _.BITWR
D: R57
N: 3

SituaŃia de avarie apărută în cadrul procesului tehnologic de evacuare a apei
infiltrată în centrală, este semnalizată la calculator, prin intermediul bitului nr. 3, din registrul
R57.
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3.4. PROCESUL TEHNOLOGIC DE EVACUARE APA CAPAC TURBINA
Procesul tehnologic de evacuare a apei infiltrată pe capacul turbinei, este foarte
asemănător cu procesul tehnologic de evacuarea a apei infiltrate în centrală. Apa turbinată
scapă pe lângă arborele turbinei şi iese pe capacul (superior) al acesteia. De aici, apa este
evacuează cu ajutorul a două pompe de mici dimensiuni. Puterea unitară a acestor pompe
este între 1 şi 3 kW. SituaŃia este ilustrată în figura nr. 2.5.
Sistemul de automatizare aferent procesului tehnologic de evacuare a apei infiltrată
la capacul turbinei, este alcătuit dintr-un traductor de nivel şi un circuit de decizie care
comandă pompele de epuisment.
Toate consideraŃiile făcute în cazul instalaŃiei de epuisment general pe centrală se
aplică şi la această instalaŃie tehnologică. DiferenŃele între cele două instalaŃii sunt numai
de ordin cantitativ, instalaŃia de evacuare a apei infiltrată la capacul turbiei fiind de
dimensiuni mai mici, atât în ceea ce priveşte volumul "bazinului" cât şi în ceea ce priveşte
puterea pompelor.
Domeniul de măsură al traductorelor de nivel, în cazul instalaŃiei de evacuare a apei
infiltrată la capacul turbinei, nu depăşeşte 1,5m.
Autorul a stabilit soluŃia şi a proiectat sistemul de automatizare aferent instalaŃiilor
tehnologice de evacuare a apei infiltrată în capacul turbinei la o hidrocentrală de mare
cădere [25].
3.5. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A AERULUI
COMPRIMAT DE JOASA PRESIUNE
Din punct de vedere al automatizării, procesul tehnologic de producere a aerului
comprimat de joasă presiune se aseamănă în mare măsură cu procesul tehnologic de
evacuare a apei infiltrată în centrală. Procesul de epuisment avea rolul de a menŃine un
parametru, respectiv nivelul de apă, la o valoare scăzută. Spre deosebire de acesta,
procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de joasă presiune, are rolul de a
menŃine un parametru, respectiv presiunea aerului comprimat, la o valoare ridicată.
InstalaŃia de producere a aerului comprimat de joasă presiune este alcătuită din
două electrocompresoare, având puterea unitară de 17kW şi unul sau două rezervoare de
aer comprimat. Valoarea nominală a presiunii aerului comprimat de joasă presiune este de
7 bari.
Sistemul de automatizare, ca şi sistemul de acŃionare al celor două compresoare
este asemănător cu cel prezentat în cazul procesului tehnologic de evacuare a apei
infiltrată în centrală. Singura diferenŃă este algoritmul de funcŃionare, care este inversat.
Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune sistemele de automatizare
aferente instalaŃiilor tehnologice de producere a aerului comprimat de joasă presiune la
patru hidrocentralele din România [22, 23, 24, 25].
Valorile semnificative ale presiunii aerului comprimat din instalaŃia de aer comprimat
de joasă presiune, sunt următoarele:
- 7 bari - se comandă oprirea compresoarelor;
- 4,5 bari - se comandă pornirea compresorului de lucru;
- 4 bari - se comandă pornirea compresorului de rezervă,
semnalizare preventivă;
- 3,8 bari - avarie, se comandă oprirea centralei;
Aerul comprimat de joasă presiune este necesar pentru a asigura frânarea
hidroagregatelor în timpul procesului tehnologic de oprire. Dacă nu se poate executa
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frânarea mecanică, atunci există pericolul deteriorării lagărului axial, datorită măririi
exagerate a timpului necesar opririi.
Având în vedere volumul circuitului pneumatic de frânare, rezultă că valoarea de 3,8
bari este valoarea minimă a presiunii, la care se mai poate realiza fânarea eficientă a
hidroagregatelor.
InstalaŃia de automatizare aferentă procesului tehnologic de producere a aerului
comprimat de joasă presiune, este alcătuită dintr-un traductor de presiune relativă şi un
circuit de decizie care comandă cele două compresoare.
Conform algoritmului, la scăderea presiunii aerului comprimat, când aceasta ajunge
sub 4,5 bari, se comandă pornirea compresorului considerat de lucru. Acesta asigură
refacerea presiunii până la atingerea valorii de 7bari, când se comandă oprirea lui.
Dacă, după ce s-a dat comanda de pornire a compresorului de lucru, presiunea
aerului comprimat de joasă presiune continuă să scadă, ajungând sub valarea de 4 bari, se
dă comandă de pornire şi a compresorului considerat de rezervă. Si acest compresor
funcŃionează, împreună cu compresorul de lucru, până când presiunea aerului comprimat
ajunge la valoarea de 7 bari. Presiunea de 4 bari poate fi atinsă în cazul în care
compresorul de lucru nu porneşte sau este defect şi nu poate să asigure singur debitul
nominal. De asemenea, este posibilă apariŃia unui debit de scăpări datorat unei situaŃii
deosebite, precum spargerea unei conducte, slăbirea unei îmbinări, deteriorarea unei
garnituri etc.).
Dacă, în mod excepŃional, datorită defectării sistemului de acŃionare sau a sistemului
de automatizare, la creşterea presiunii peste valoarea de 7bari, nu are loc oprirea
compresoarelor, atunci va intra în funcŃiune supapa (sau supapele) de siguranŃă cu care
este echipat rezervorul de aer comprimat. Presiunea de declanşare a acestor supape este
de 10bari.
In figura nr. 3.14. este prezentată organigrama, elaborată de autor, a procesului
tehnologic de asigurare a aerului comprimat de joasă presiune. Deciziile se iau pe baza
măsurării presiunii "p" a aerului aflat în rezervorul inatalaŃiei. Când se realizează condiŃiile
de oprire, comanda de pornire va fi anulată, iar compresoarele se vor opri.

Figura nr. 3.14. Organigrama procesului
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In afară de aspectele specifice menŃionate mai sus, nu există deosebiri semnificative
între sistemele de automatizare ale instalaŃiei de epuisment şi ale instalaŃiei de producere a
aerului comprimat de joasă presiune.
In varianta clasică de realizare a instalaŃiei de automatizare, sesizarea limitelor
semnificative ale presiunii aerului comprimat se face cu ajutorul manometrelor cu contact
electric.
3.6. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A AERULUI
COMPRIMAT DE INALTA PRESIUNE
InstalaŃia tehnologică de producere a aerului comprimat de înaltă presiune este
alcătuită din două electrocompresoare, având puterea unitară de 20kW şi un rezervor de
aer comprimat. Valoarea nominală a presiunii aerului comprimat de înaltă presiune poate fi
27 sau 42 bari.
Aerul comprimat de înaltă presiune este utilizat pentru completarea pernei de aer
aflată în partea superioară a rezervorului tampon al instalaŃiei grupului de ulei sub presiune.
Din punct de vedere al automatizării, procesul tehnologic de producere a aerului
comprimat de înaltă presiune este practic identic cu procesul tehnologic de producere a
aerului comprimat de joasă presiune, cu excepŃia, bineînŃeles, a limitelor de acŃionare.
Valorile semnificative ale presiunii aerului comprimat din instalaŃia de aer comprimat
de înaltă presiune, sunt trecute în tabelul nr. 7.

Nr.
SemnificaŃia valorilor limită
crt.
1 se comandă oprirea compresoarelor
2 se comandă pornirea compresorului de
lucru
3 se comandă pornirea compresorului de
rezervă, semnalizare preventivă;
4 avarie, se comandă oprirea centralei;

Tabelul 7
InstalaŃie cu InstalaŃie cu
pN = 27bari pN = 42bari
27 bari
42 bari
25 bari
40 bari
24,5 bari

39,5 bari

24 bari

39 bari

InstalaŃia de automatizare aferentă procesului tehnologic de producere a aerului
comprimat de înaltă presiune, este alcătuită dintr-un traductor de presiune relativă şi un
circuit de decizie care comandă cele două compresoare.
Algoritmul de funcŃionare al procesului tehnologic de producere a aerului comprimat
de înaltă presiune este similar cu algoritmul procesului tehnologic de producere a aerului
comprimat de joasă presiune.
Toate consideraŃiile făcute la prezentarea instalaŃiei de aer comprimat de joasă
presiune sunt valabile şi în cazul instalaŃiei de producere a aerului comprimat de înaltă
presiune.
Rezervoarele de aer comprimat sunt prevăzute cu supape de siguranŃă, reglate la
30bari şi respectiv 45 bari. Aceste supape de siguranŃă sunt destinate protejării instalaŃiilor
sub presiune împotriva suprapresiunilor accidentale, care pot să apară ca urmare a
neîntreruperii funcŃionării compresoarelor la limitele reglate.
Spre deosebire de compresoarele de joasă presiune, compresoarele de înaltă
presiune sunt prevăzute cu traductoare de temperatură montate în baia de ulei. Aceste
traductoare intervin în desfăşurarea algoritmului sistemului de automatizare în sens de
protecŃie, respectiv blochează funcŃionarea compresoarelor, cu semnalizarea
corespunzătoare a situaŃiei apărute.
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Sunt hidrocentrale prevăzute numai cu un singur compresor de înaltă presiune. In
acest caz, procesul tehnologic de producere a aerului comprimat de înaltă presiune, este
simplificat corespunzător.
In figura nr. 3.15. este prezentată organigrama, elaborată de autor, a procesului
tehnologic de asigurare a aerului comprimat de înaltă presiune, cu ajutorul unui singur
compresor. Deciziile se iau pe baza măsurării presiunii "p" a aerului aflat în rezervorul
inatalaŃiei. Când condiŃiile care au determinat pornirea compresorului nu mai sunt
îndeplinite, comanda de pornire va fi anulată, iar compresorul se va opri.

Figura nr. 3.15. Organigrama procesului
Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune sistemele de automatizare
aferente instalaŃiilor tehnologice de producere a aerului comprimat de înaltă presiune la
câteva hidrocentrale [22, 24, 25].
3.7. PROCESUL TEHNOLOGIC AL APEI DE RACIRE GENERALA
Procesul tehnologic al apei de răcire, generală pe centrală, se referă la menŃinerea
unui anumit volum (nivel) în bazinul de apă de răcire, general pe centrală. Este un proces
tehnologic specific hidrocentralelor subterane sau semiîngropate, de mare cădere. Intr-o
cavernă, situată la nivelul tavanului sălii maşinilor, este amenajat un bazin de apă. Din
acest bazin se prelevează apă care este trimisă, prin cădere liberă, în instalaŃiile de răcire
ale hidroagregatelor.
Procesul tehnologic al apei de răcire, general pe centrală constă în umplerea cu apă
a bazinului şi menŃinerea unui anumit nivel, cu ajutorul a două electropompe de mare
capacitate. Puterea unitară a acestor electropompe fiind relativ mare, respectiv de circa
200kW, pornirea lor se face prin procedeul stea-triunghi.
In ceea ce priveşte sistemul de automatizare, acesta este asemănător cu cel
prezentat în cazul procesului tehnologic de producere a aerului comprimat de joasă
presiune. In locul traductorului de presiune relativă, este un traductor de nivel. In rest,
algoritmul de funcŃionare este similar.
In cazul în care pompa de lucru nu reuşeşte, singură, să asigure un nivel
corespunzător, şi acesta continuă să acadă, se va comanda şi pornirea pompei de lucru.
Scăderea nivelului (volumului) de apă în bazinul de apă de răcire sub o limită impusă,
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conduce la oprirea de avarie a centralei, deoarece există pericolul ca hidrogeneratoarele să
rămână fără apa necesară evacuării căldurii produse.
In caz de creştere accidentală a nivelului apei în bazinul de apă de răcire generală
pe centrală, este prevăzut un deversor de preaplin.
Autorul a proiectat şi realizat un sistem de automatizare aferent instalaŃiei
tehnologice al apei de răcire, generală pe centrală, care a fost experimentat la CHE
Retezat (2 x 175MW).
3.8. PROCESUL TEHNOLOGIC AL GRUPULUI DE ULEI SUB PRESIUNE
Grupul de ulei sub presiune (GUP) este o instalaŃie tehnologică aferentă
hidroagregatului. Ea are rolul de a produce şi menŃine cantitatea de ulei sub presiune
necesară acŃionării organului de reglaj al turbinei, respectiv aparatul director. Uleiul sub
presiune este acumulat într-un rezervor tampon. In partea superioară a acestui rezervor se
află o pernă de aer. In acest fel, folosind energia stocată în perna de aer, se asigură
posibilitatea acŃionării organului de închidere (aparat director), chiar în situaŃia unei avarii
soldată cu dispariŃia tensiunii operative. In cazul turbinelor tip Kaplan, aceiaşi instalaŃie
serveşte şi pentru acŃionarea palelor rotorului.
Presiunea de ulei este asigurată de două pompe de ulei, cu roŃi dinŃate acŃionate de
electromotoarele trifazate, având puterea unitară între 17 şi 26 kW, funcŃie de mărimea
instalaŃiei, respectiv puterea grupului generator. Pompele preiau uleiul dintr-un rezervor cu
nivel liber şi îl introduc, sub presiune, în rezervorul-tampon.
Aerul comprimat, care formează perna de aer din partea superioară a rezervorului tampon este preluat din instalaŃia de producere a aerului comprimat de înaltă presiune a
centralei.
Valorile nominale ale presiunii în instalaŃia grupului de ulei sub presiune sunt: 40 bari
şi 25 bari.
Schema constructivă a grupului de ulei sub presiune este prezentată în figura nr.
2.4.
InstalaŃia de automatizare a procesului tehnologic de producere a uleiului sub
presiune are rolul de a menŃine presiunea şi volumul (nivelul) uleiului în limitele stabilite şi
de a semnaliza şi/sau declanşa hidrogeneratorul în orice situaŃii critice apărute.
Toate consideraŃiile făcute la capitol privitor la sistemul de automatizare al instalaŃiei
de epuisment, sunt valabile şi în cazul de faŃă. Respectiv, cele două electropompe
funcŃionează în regim: "de lucru" şi "de rezervă", selecŃia făcându-se după aceleaşi criterii,
neconcordanŃa între comandă şi starea motorului este gestionată la fel etc.
Sistemul de automatizare aferent grupului de ulei sub presiune se prezintă în două
variante: varianta uzuală, folosită curent în România şi o variantă nouă, originală.
Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat, a pus în funcŃiune sistemele de automatizare
aferente instalaŃiilor tehnologice ale GUP-ului la mai multe hidrocentrale [22, 23, 25, 34,
35].
3.8.1. Varianta uzuală
Varianta obişnuită presupune ca impulsurile de comandă să fie dirijate către cele
două electropompe, funcŃie de presiunea din rezervorul tampon. In această variantă, atât în
realizare clasică cât şi în realizare electronică, algoritmul procesului tehnologic al grupului
de ulei sub presiune, este următorul:
- la scăderea presiunii sub 34 bari se comandă oprirea de avarie a grupului;
- la scăderea presiunii sub 36 bari porneşte pompa “de rezervă”;
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- la scăderea presiunii sub 37 bari porneşte pompa “de lucru”;
- la creşterea presiunii peste 40 bari se opresc ambele pompe;
Pentru a se evita solicitarea suplimentară la care sunt supuse electropompele de
ulei în momentul pornirii, acestea sunt pornite în gol, respectiv uleiul pompat este retrimis
în rezervorul cu nivel liber (tank). După câteva secunde, timp în care electropompele au
ajuns la turaŃia nominală, se închide calea de ocolire şi uleiul începe să fie pompat în
rezervorul-acumulator. Acest circuit este asigurat cu ajutorul unui electrodistribuitor cu trei
căi, care a fost realizată odată cu întreaga instalaŃie de GUP. Cu ocazia lucrărilor de
modernizare a sistemului de automatizare al GUP-ului şi trecerea la sistemul electronic de
automatizare, acest electrodistribuitor a fost menŃinut.
In variantă uzuală a sistemului de automatizare, completarea cu aer comprimat se
face manual, conform instrucŃiunilor de exploatare, respectiv vizualizând nivelul din
rezervorul tampon şi se constată că este la "nivelul pentru completare", înseamnă că
presiunea nu este suficientă. Presiunea din rezervor poate fi crescută prin introducerea de
aer comprimat de înaltă presiune, cu ajutorul unui robinet manual, până când presiunea
ajunge la valoarea corectă, de 40 bari.
Măsurarea presiunii şi comanda pompelor se face, în variantă clasică, cu ajutorul
manometrelor cu contact electric.
Nu se realizează o măsurare continuă a nivelului de ulei din rezervorul-tampon.
Pentru detectarea valorilor semnificative ale nivelului se folosesc o serie de sesizoare
alcătuite din contacte Reed montate în interiorul unui tub de alamă amplasat vertical în
rezervor. Pe exteriorul tubului culisează un plutitor în care se află un magnet permanent. In
mişcarea sa, magnetul provoacă închiderea câte unui contact Reed şi, astfel, are loc numai
sesizarea valorilor semnificative ale nivelului de ulei din rezervorul tampon.
Rezervorul - tampon este prevăzut cu sticlă de nivel.
Valorile semnificative ale nivelului de ulei sunt (de exemplu pentru un GUP având un
rezervor cu volumul de 1m 3):
- + 400mm - nivel crescut nepermis, nivel de avarie;
- + 250mm - nivel crescut, nivel de semnalizare preventivă;
- + 100mm - nivel pentru completare;
- 0mm - nivel normal;
- - 360mm - nivel scăzut de avarie
Nivelele sunt prezentate cu plus şi cu minus faŃă de nivelul considerat normal (zero),
situat la circa o treime pe înălŃimea rezervorului-tampon. Nivelele menŃionate ca fiind de
avarie sunt considerate astfel întrucât:
- la nivelul crescut de avarie, volumul de aer fiind insuficient, energia
înmagazinată în el nu mai este suficientă pentru a asigura închiderea aparatului
director, în caz de avarie;
- la nivelul scăzut de avrie, volumul de ulei din instalaŃie nu mai este suficient
şi există pericolul ca, la o comandă de închidere de avarie a aparatului director,
aerul să pătrundă în circuitele hidraulice de forŃă.
In varianta electronică de realizare a sistemului de automatizare aferent procesului
tehnologic al grupului de ulei sub presiune, s-au folosit traductoare de presiune şi de nivel
moderne. Pentru măsurarea nivelului în rezervorul tampon s-au folosit traductoare de tip
capacitiv montate în axa rezervorului, pe cvasitoată lungimea sa. De asemenea s-au mai
folosit traductoare cu magnetostricŃiune sau cu contacte Reed. In ambele cazuri este vorba
de o tijă amplasată vertical, pe exteriorul căreia culisează un plutitor având un magnet
permanent în interior. RezoluŃia acestor traductoare atinge 2,5mm.
Pentru rezervorul de ulei cu nivel liber s-au prevăzut traductoare de nivel şi de
temperatură, având în vedere că temperaturile în afara gamei +10 ... +350C, determină
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scăderea calităŃilor fizico-chimice ale uleiului. Ambele traductoare sunt integrate în sistemul
de automatizare, dar realizează numai funcŃii de monitorizare.
Ca şi în cazul celorlalte procese tehnologice, şi în cazul procesului tehnologic
aferent GUP-ului este prevăzută o cutie de comndă locală echipată cu elemente de
acŃionare (disjunctoare şi contactoare) şi cu automat programabil care materializează
sistemul de automatizare.
Se observă că în varianta uzuală, reglarea nivelului de ulei în rezervorul-tampon se
realizează, de fapt, prin controlul presiunii cu ajutorul pompelor. De asemenea completarea
cu aer comprimat se face manual.
3.8.2. Varianta nouă
Varianta nouă, originală, a sistemului de automatizare al grupului de ulei sub
presiune a fost pusă la punct de un colectiv de specialişti din cadrul Hidroelectrica Sucursala Hidrocentrale Târgu Jiu şi face obiectul unui brevet de invenŃie. ContribuŃia
autorului constă în proiectarea, realizarea practică şi punerea în funcŃiune a sistemului de
automatizare, precum şi în introducerea în schemă a unui electroventil suplimentar (EV5),
destinat realizării funcŃiei de golire automată. Lucrarea a fost aplicată cu foarte bune
rezultate la CHE Motru (2 x 27MW) [35].
Conform acestei variante, toate vanele şi electrodistribuitoarele au fost înlocuite cu
supape hidraulice cu comandă electrică [36, 37, 38]. Aceste supape s-au montat pe un bloc
hidraulic compact, iar cuplarea la celelalte elemente ale instalaŃiei tehnologice s-a făcut prin
furtunuri specializate.
Algoritmul de funcŃionare a sistemului de automatizare este schimbat faŃă de
varianta uzuală. Respectiv, reglarea nivelului de ulei în rezervorul-tampon se realizează
prin controlul nivelului cu ajutorul celor două pompe, ceea ce este firesc, având în vedere
incompresibilitatea uleiului.
In momentul în care nivelul de ulei este corect, se face verificarea presiunii. Dacă
aceasta este mai mică decât cea necesară, se face completarea cu aer comprimat prin
acŃionarea automată a unui electroventil.
InstalaŃia de GUP în variantă originală este prezentată în figura nr. 3.16.
Varianta nouă, originală, permite funcŃionarea instalaŃiei grupului de ulei sub
presiune în următoarele regimuri:
- regimul automat, care este regimul normal de funcŃionare,
completarea cu aer comprimat făcându-se, de asemenea, automat;
- regimul manual, care se foloseşte cu ocazie efectuării lucrărilor şi
reparaŃiilor. Acest regim se foloseşte şi cu ocazia umplerii instalaŃiei;
- regimul de golire automată.
Precizăm că toate electrovanele (EV1 ... EV5) sunt normal închise. Când bobina de
acŃionare este alimentată cu energie electrică, electrovana se deschide.
La fel ca la varianta obişnuită, pentru rezervorul de ulei cu nivel liber s-au prevăzut
traductoare de nivel şi de temperatură, traductoare care realizează numai funcŃii de
monitorizare.
Rezervorul-tampon este prevăzut cu următoarele aparate de măsură:
- M2 - manometru clasic, cu tub Burdon; are avantajul că este
independent, nefiind necesară alimentarea cu energie electrică;
- p/i - traductor de presiune cu ieşire de semnal unificat;
- h/i - traductor de nivel (capacitiv) cu ieşire de semnal unificat;
- presostat; montat pentru a asigura o protecŃie suplimentară la
suprapresiuni accidentale.
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- SS2 - supapa de siguranŃă, pentru protecŃia rezervorului tampon
contra suprapresiunilor accidentale periculoase;

Figura nr. 3.16. Grupul de ulei sub presiune, varianta originală
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Blocul hidraulic cuprinde:
- F1, F2 - filtre de ulei;
- M1 - manometru clasic, cu tub Burdon;
- SS1 - supapa de siguranŃă, asigură protecŃia circuitelor de ulei contra
suprapresiunilor accidentale periculoase;
- S1, S2 - supape de sens, permit cuplarea în paralel a celor două
electropompe şi, de asemenea, împiedică golirea rezervoruluitampon în perioadele cât electrovanele EV1, EV2 sunt deschise;
- EV1, EV2, EV3 - electrovane de ulei, normal închise.
Panoul pneumatic cuprinde:
- F3 - filtru de aer cu purjare automată ED (Eco-Drain);
- S3 - supapă de sens, împiedică scăderea presiunii în rezervorultampon în situaŃia în care scade presiunea în reŃeaua de aer
comprimat de înaltă presiune;
- EV4, EV5 - electroventile de aer, normal închise;
- R1 ... R5 - robineŃi cu sferă, cu acŃionare manuală.
Algoritmul de pornire a pompelor se realizează indiferent de regimul de funcŃionare
al procesului tehnologic şi este un algoritm secvenŃial, respectiv:
- se comandă simultan:
- pornirea electropompei;
- acŃionarea (deschiderea) electrovanei corespunzătoare;
- după şapte secunde, se dezexcită electrovana corespunzătoare (se
comandă închiderea sa).
După terminarea secvenŃei de pornire, pompele funcŃionează introducând ulei sub
presiune în rezervorul-tampon.
FuncŃionarea în regimul automat este cu cele două electropompe funcŃionând după
schema: "de lucru" - "de rezervă", cu urmărirea valorii nivelului de ulei din rezervorultampon. Valorile semnificative ale nivelului de ulei sunt următoarele:
- + 340 mm, nivel crescut de avarie;
- + 220 mm, nivel crescut - semnalizare preventiv;
- 0 mm, nivel normal, de oprire pompe;
- - 200 mm, nivel de pornire pompa de lucru;
- - 250 mm, nivel de pornire pompa de rezervă - semnalizare preventiv;
- - 330 mm, nivel scăzut de avarie.
Dacă nivelul de ulei din acumulator este mai mare ca nivelul normal (0mm) şi
pompele sunt oprite şi presiunea este sub 35,5bari, se iniŃiază completarea cu aer
comprimat. Completarea cu aer încetează când presiunea atinge valoarea de 40bari.
Organigrama acestei rutine a fost elaborată de autor şi este prezentată în figura nr. 3.17.
Când comanda de deschidere a electroventilului EV4 încetează, electroventilul se închide.
Un regim special de funcŃionare, este regimul de "golire automată". Introducerea
acestui regim a devenit necesară pentru cazul în care se doreşte efectuarea de revizii sau
reparaŃii.
Se porneşte de la situaŃia rezervorului-tampon aflat sub presiune nominală şi având
nivel normal de ulei şi se doreşte golirea sa de ulei şi scăderea la zero a presiunii. Acest
proces se poate realiza simplu, prin deschiderea electroventilului EV5. Problema este că
prin acestă procedură, timpul de golire are o valoare care devine dernjantă, respectiv circa
5 ore. Altă soluŃie este introducerea de aer comprimat, prin electroventilul EV4. In acest
caz, nivelul de ulei din rezervorul-tampon scade rapid, dar este foarte probabil ca nivelul de
ulei să scadă exagerat şi aerul comprimat să ajungă în rezervorul de ulei cu nivel liber.
Acest lucru nu este de dorit, deoarece se produce spumarea uleiului, cu consecinŃe asupra
calităŃilor fizice ale acestuia.
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Figura nr. 3.17. Organigrama completării cu aer
Regimul automat de "golire automată", realizează golirea în minimul de timp, fără a
avea dezavantajele menŃionate. Respectiv, la trecerea în regim de "golire automată", se
comandă deschiderea electrovanei EV3. Sub acŃiunea aerului aflat sub presiune în
rezervorul-tampon, nivelul uleiului va scădea rapid până la valoarea de -330mm. Când s-a
atins această valoare, se închide electrovana EV3 şi se deschide electroventilul EV5,
permiŃând golirea către atmosferă a aerului comprimat. Când presiunea în rezervorultampon ajunge la zero, menŃinând deschis electroventilul EV5, se comandă şi deschiderea
electrovanei EV3. Mica cantitate de ulei rămasă se va scurge din rezervorul-tampon în
rezervorul cu nivel liber, sub acŃiunea greutăŃii proprii. In figura nr. 3.18. se prezintă
organigrama, elaborată de autor, a subprocesului tehnologic de golire de ulei şi presiune
de aer a grupului de ulei sub presiune.
In cadrul sistemului de automatizare, cu ajutorul traductoarelor specifice, se
realizează monitorizarea şi a următoarelor limite semnificative:
- presiunea în instalaŃia grupului de ulei sub presiune, respectiv:
- > 42 bari - presiune crescută de avarie;
- > 40,5 bari - presiune crescută - semnalizare preventivă;
- < 34 bari - presiune scăzută - semnalizare preventivă;
- < 32 bari - presiune scăzută de avarie;
- nivelul în rezervorul de ulei, cu nivel liber:
- >- 640 mm - nivel de ulei crescut - semnalizare preventivă;
- <- 890 mm - nivel de ulei scăzut - semnalizare preventivă;
- <- 950 mm - nivel de ulei scăzut de avarie;
- temperatura în rezervorul de ulei, cu nivel liber:
- >+ 420C - temperatura crescută de avarie;
- >+ 400C - temperatura crescută - semnalizare preventivă;
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- <+ 100C - temperatura scăzută - semnalizare preventivă;
La depăşirea limitelor de variaŃie ale parametrilor menŃionaŃi, se comandă oprirea
hidroagregatului, dacă este vorba de o limită de avarie, sau se generează o semnalizare
preventivă, dacă este vorba de o astfel de limită. In toate aceste situaŃii, sistemul de
automatizare realizează numai funcŃia de monitorizare a parametrilor funcŃionali.

Figura nr. 3.18. Organigrama golirii automate a GUP-ului

3.9. PROCESUL TEHNOLOGIC AL VANEI RAPIDE
Vana rapidă este situată amonte de turbină şi de aparatul director, pe conducta
forŃată. Ea permite accesul apei la turbină şi serveşte ca vană de siguranŃă în cazul
apariŃiei situaŃiilor periculoase. Vana rapidă poate fi de tip sferic, de tip fluture sau de tip
plan, funcŃie de presiune şi de debit. Vana rapidă de tip fluture este prezentată în figura nr.
2.2., iar vana tip plană este prezentată în figura nr. 2.3.
Indiferent de tipul vanei, din motive de sigurantă, ea este realizată astfel încât să se
închidă sub acŃiunea contragreutăŃilor sau a greutăŃii proprii. AcŃionarea vanei la
deschidere se face cu ajutorul servomotoarelor hidraulice acŃionate cu ulei sub presiune.
InstalaŃia tehnologică aferentă vanei rapide cuprinde, pe lângă servomotoarele hidraulice
menŃionate şi o electropompă de ulei cu roŃi dinŃate [37]. Uleiul este preluat dintr-un
rezervor cu nivel liber.
In vederea închiderii vanei, este suficient să se elimine uleiul sub presiune din
servomotoare, pentru aceasta fiind prevăzută o electrovană.
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Procesul tehnologic al vanei rapide presupune deschiderea ei, menŃinerea în
această stare şi închiderea ei. Sistemul de automatizare este de tip secvenŃial.
Pentru că deschiderea vanei rapide trebuie să se facă având presiune egală pe
ambele feŃe, la vanele sferice şi fluture este prevăzut un ventil de ocolire. Vana plană se
deschide cu o oprire după efectuarea unei curse de circa 10cm. Astfel se crează un
interstiŃiu prin care pătrunde apa şi umple conducta forŃată, situată în aval, egalizând
presiunile pe cele două feŃe ale vanei.
In timpul funcŃionării, vana fiind deschisă, datorită inevitabilelor pierderi din circuitul
hidraulic, apare fenomenul de tasare, respectiv, vana tinde să se închidă. De aceea,
periodic, este necesară efectuarea operaŃiei de repompare, adică se porneşte pompa de
ulei care, prin presiunea creată, readuce vana în poziŃia de deschidere completă. Sunt
două limite de repompare. Prima limită este cea normală şi este folosită în mod curent de
către sistemul de automatizare. A două limită situată sub precedentă este o limită de
avarie. Se presupune că, dintr-un motiv oarecare, pompa de ridicare nu a pornit sau a
pornit şi nu reuşeşte să creeze o presiune suficientă necesară ridicării vanei. FuncŃionarea
cu vana rapidă parŃial deschisă, generează vibraŃii puternice, care sunt periculoase pentru
integritatea vanei sau chiar a întregii construcŃii. De aceea, dacă în timpul funcŃionării, se
constată că vana rapidă a depăşit a doua limită se dă comanda de oprire de avarie a
hidroagregatului, cu închiderea vanei.
InstalaŃia tehnologică a vanei rapide este prevăzută cu o singură electropompă de
ulei, având în vedere ciclul redus de funcŃionare. Pompa de ulei este prvăzută, pe refularea
sa, cu o electrovană care la pornire este deschisă, uleiul scurgându-se în rezervor. In acest
fel, pompa porneşte în gol, numai ulterior trecând în sarcină.
Pe tot timpul funcŃionării instalaŃiei tehnologice a vanei rapide, se realizează
monitorizarea presiunii în instalaŃia hidraulică, pentru a prevenii apariŃia unor suprapresiuni
periculoase.
Organigrama, elaborată de autor, a procesului tehnologic aferent vanei rapide de tip
fluture, din figura nr. 2.2., este prezentată în figura nr. 3.19.
Deschiderea vanei rapide începe chiar dacă există o mică diferenŃă de presiune,
nepericuloasă, între apa aflată în conducta forŃată, din amonte şi apa din camera spirală,
situată în aval. Această diferenŃă este posibil să existe datorită pierderilor de apă prin
aparatul director, pierderi care crează o cădere de presiune pe rezistenŃa hidraulică a
conductei şi a armăturilor de ocolire.
Deoarece procesul tehnologic aferent vanei rapide este primul proces tehnologic
care se derulează cu ocazia pornirii hidroagregatului, vana de ocolire trebuie să fie în bună
stare, în aşa fel încât să fie aptă de a fi folosită la o nouă pornire. De aceea funcŃionarea cu
vana de ocolire indisponibilă nu este permisă, chiar dacă s-ar putea executa pornirea în
curs. Acesta este rostul introducerii temporizărilor ∆t1 şi ∆t4.
Temporizarea ∆t1 are rolul de a elimina eventuale impulsuri parazite, de scurtă
durată. Odată ce, în timpul funcŃionării, vana rapidă a ajuns la o poziŃie care este sub
poziŃia corespunzătoare de tasare 2, se dă comanda de oprire a hidroagregatului şi de
închidere a vanei rapide.
Comanda de oprire de avarie a hidroagregatului, cu închiderea vanei rapide, este o
comandă care se dă în mai multe situaŃii. Cele prezentate mai sus sunt câteva dintre
acestea.
Inchiderea vanei rapide se face simplu, prin eliminarea uleiului sub presiune din
servomotoarele hidraulice. Eliminarea uleiului, ca şi închiderea vanei, se realizează sub
acŃiunea contragreutăŃilor, sau a greutăŃii proprii a vanei, în cazul vanelor plane.
Comenzile de închidere şi de deschidere a vanei rapide sunt comenzi
complementare, respectiv ele nu pot fi date simultan.
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Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune sisteme de automatizare
aferente instalaŃiilor tehnologice ale vanei rapide la câteva hidocentrale [22, 23, 34],
precum şi la microhidrocentrala Munteni II (1x0,63MW).

Figura nr. 3.19. Organigrama deschiderii vanei rapide

3.10. PROCESUL TEHNOLOGIC DE RIDICARE/INJECTIE - FRANARE
Procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare poate fi considerat ca fiind alcătuit
din trei procese tehnologice distincte. Ele intervin în funcŃionarea unui hidroagregat în
perioadele de pornire, respectiv oprire.
Procesul tehnologic de ridicare se referă la ansamblul rotoric, se execută înaintea
pornirii şi are drept scop asigurarea ungerii lagărului axial. Prin ridicarea rotoarelor se
permite uleiului, aflat în cuva lagărului axial, să pătrundă între patină şi segmenŃi. Ridicarea
rotoarelor se face cu ajutorul unor servomotoare (cricuri) hidraulice, montate sub rotorul
generatorului. Cursa de ridicare este de circa 10 mm.
InstalaŃia tehnologică de ridicare rotor este prevăzută cu o singură electropompă de
ulei, având în vedere ciclul redus de funcŃionare. Pompa de ulei este prevăzută, pe
refularea sa, cu o electrovană care la pornire este deschisă, uleiul scurgându-se în
rezervor. In acest fel, pompa porneşte în gol, iar după circa şapte secunde trece în regim
de sarcină, electrovana închizându-se. In multe situaŃii, ca rezervă, este prevăzută o
pompă de ulei cu acŃionare manuală.
Pentru a realiza coborârea rotoarelor este prevăzută o electrovană, normal închisă,
care dirijează uleiul din servomotoare către rezervorul cu nivel liber
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Pe tot timpul funcŃionării instalaŃiei tehnologice de ridicare rotor, se realizează
monitorizarea presiunii în instalaŃia hidraulică, pentru a prevenii apariŃia unor suprapresiuni
periculoase.
Organigrama, elaborată de autor, a procesului tehnologic, aferent ridicării
ansamblului rotoric, din figura nr. 2.5., este prezentată în figura nr. 3.20.

Figura nr. 3.20. Organigrama ridicării - coborârii rotorului
Specific acestui proces tehnologic este faptul că se execută o singură dată,
respectiv la pornire. Ridicarea rotoarelor se poate executa la fiecare pornire sau numai
după o perioadă de staŃionare mai mare, perioadă care poate să ajungă şi la 120 de ore,
funcŃie de specificaŃiile producătorului.
Procesul tehnologic de ridicare ansamblu rotoric cuprinde două subprocese
tehnologice care se execută succesiv: prima dată se execută ridicarea rotorului cu ajutorul
pompei de ulei, apoi, după o pauză de circa 1 minut, se execută coborârea, cu ajutorul
electrovanei de golire a uleiului din servomotoarele hidraulice.
Pentru ca cele două subprocese tehnologice să se execute o singură dată, s-a
introdus un numărător care este incrementat la fiecare trecere.
Ca şi la alte procese tehnologice prevăzute cu sisteme de automatizare de tip
secvenŃial, şi aici există condiŃia ca operaŃiile de ridicare, respectiv coborâre, să se
efectueze în intervale de timp determinate. Depăşirea acestor intervale de timp înseamnă
că sunt pe cale să se producă defecŃiuni importante ale instalaŃiilor tehnologice şi, în
consecinŃă, secvenŃa este abandonată şi se generează comandă de oprire, bineînŃeles cu
semnalizările corespunzătoare.
Depăşirea timpului de ridicare, poate însemna că pompa are o funcŃionare
necorespunzătoare sau există o pierdere importantă de ulei pe traseul hidraulic. Depăşirea
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timpului alocat coborârii rotorului înseamnă că există o defecŃiune la electrovana de
coborâre sau s-a gripat unul ori mai multe din cricurile de ridicare a rotorului.
Procesul tehnologic de injecŃie a uleiului sub presiune în segmenŃii lagărului axial se
constituie ca o alternativă modernă la procesul tehnologic de ridicare a ansamblului rotoric.
Scopul comun al acestor procese tehnologice este realizarea ungerii la nivelul lagărului
axial.
InstalaŃia tehnologică de injecŃie a uleiului sub presiune în lagărul axial este
prevăzută cu o singură electropompă de ulei, de obicei de tip cu pistonaşe radiale. Această
pompă preia uleiul din cuva lagărului axial
Pompa introduce ulei sub presiune începând dinainte de pornirea hidroagregatului şi
până când acesta ajunge la o viteză de rotaŃie de circa 20% din valoarea nominală. De
asemenea, se introduce ulei sub presiune şi la oprire, respectiv când turaŃia scade sub
20% din valoarea nominală şi până după oprirea completă a hidroagregatului.
InstalaŃia tehnologică de injecŃie a uleiului sub presiune este protejată împotriva
suprapresiunilor cu ajutorul unei supape de siguranŃă.
Procesul tehnologic de frânare a hidroagregatului are rolul de a reduce timpul de
funcŃionare al acestuia la turaŃii reduse, unde ungerea lagărului axial este deficitară.
Frânarea se execută o singură dată, la oprirea hidroagregatului. InstalaŃia tehnologică
cuprinde un electroventil care introduce aer comprimat de joasă presiune în cilindrii de
frânare. Cilindrii de frânare sunt situaŃi sub rotorul generatorului şi apasă pe un disc de oŃel,
fixat pe rotor. Aceşti cilindrii sunt prevăzuŃi, la partea superioară, cu plăci de ferodou. Aerul
comprimat, necesar acŃionării cilindrilor de frânare, este preluat din instalaŃia de aer
comprimat de joasă presiune a centralei.
Procesul tehnologic de frânare presupune acŃionarea cilindrilor de frânare când
turaŃia hidroagregatului, aflat în curs de oprire, scade sub 30% din turaŃia nominală. După
oprirea hidroagregatului, accesul aerului comprimat către instalaŃia de frânare, încetează.
OperaŃiunea de frânare se execută într-un interval de timp determinat. Depăşirea
acestui interval este semnalizată corespunzător şi nu este de dorit, deoarece există
pericolul apariŃiei unei uzuri exagerate a lagărului axial.
Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune sistemele de automatizare
aferente instalaŃiilor tehnologice de ridicare-frânare la un număr de trei hidrocentrale din
Ńara noastră hidrocentrale [22, 23, 34].
3.11. PROCESUL TEHNOLOGIC AL APEI DE RACIRE A HIDROAGREGATULUI
Procesul tehnologic al apei de răcire a hidroagregatului este, aşa cum îl arată şi
numele un proces specific hidroagregatului.
In timpul funcŃionării unui hidroagregat se produc cantităŃi semnificative de căldură,
prin efect Joule-Lentz, în înfăşurări şi prin frecare, în lagăre. Pentru evacuarea căldurii, se
utilizează ca mediu secundar de răcire, aerul, în cazul înfăşurărilor şi uleiul, în cazul
lagărelor. Ca agent principal de răcire se foloseşte apa. Aceasta, prin intermediul
radiatoarelor, preia căldura de la aer şi, prin intermediul răcitoarelor, preia căldura de la
uleiul din lagăre.
Procesul tehnologic al apei de răcire a hidroagregatului are rolul de a asigura
circulaŃia acesteia. Consumatorii de apă de răcire sunt radiatoarele montate la nivelul
statorului generatorului şi răcitoarele montate în cuvele de ulei ale laărelor. De asemenea,
tot din apa de răcire se preia o mică cantitate necesară asigurării etanşarii lagărului
turbinei.
O instalaŃie tehnologică tipică de apă de răcire a hidroagregatului este prezentată în
figura nr. 3.21. Este vorba de o hidrocentrală de înaltă cădere, supraterană, echipată cu
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două hidroagregate tip Francis având puterea unitară de 10MW. Apa de răcire este
preluată din conducta forŃată sau, de rezervă, din bieful aval, cu ajutorul a patru
electropompe, câte două pentru fiecare hidroagregat.
Diametrele Ńevilor şi debitele de apă de răcire consumate, în situaŃii normale, sunt
prezentate în tabelul nr. 8.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Consumator
Răcitori generator
Lagăr axial - radial
Lagăr radial
Lagăr turbină
Etanşare capac
turbină

Tabelul 8
Debit nominal Diametrul Ńevii
60 m 3/h.
30 m 3/h.
15 m 3/h.
7,5 m3/h.
3,5 m3/h.

Φ = 3,5"
Φ = 2,5"
Φ = 2"
Φ = 1"
Φ = 3/4"

Presiunea necesară pentru apa de răcire este de 2bari, deoarece aceasta este
presiunea nominală la care sunt proiectate să funcŃioneze schimbătoarele de căldură. De
aceea, pentru cazul când alimentarea cu apă de răcire se face din conducta forŃată, s-au
prevăzut două reductoare de presiune, R1 şi R2, corespunzătoare celor două secŃiuni ale
conductei forŃate, secŃiuni care corespund celor două hidroagregate.

Figura nr. 3.21. InstalaŃia de apă de răcire
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InstalaŃia tehnologică de apă de răcire cuprinde două conducte magistrale M1 şi M2,
corespunzătoare celor două hidroagregate. Din aceste magistrale sunt alimentaŃi, prin
intermediul a câte două filtre (unul de lucru şi celălalt de rezervă) consumatorii de apă de
răcire şi cele două centuri de incendiu ale generatoarelor.
Sistemul de automatizare aferent procesului tehnologic al apei de răcire este alcătuit
din treductoare de presiune montate înainte şi după filtre, traductoare de debit pe fiecare
consumator de apă de răcire şi un echipament de luare a deciziilor, automat programabil
sau relee electromagnetice, în cazul unei automatizări clasice. Determinarea căderii de
presiune pe filtre se face calculând diferenŃa între presiunea din amonte şi presiune din
aval sau se măsoară cu ajutorul unui traductor de presiune diferenŃială, această soluŃie
fiind mai scumpă.
Filtrele de apă de răcire sunt de tipul cu autocurăŃare. Dacă filtrul de lucru este
înfundat, atunci se trece pe celălalt filtru, cu semnalizarea situaŃiei. Gradul de înfundare al
unui filtru se determină, în mod obişnuit, prin măsurarea căderii de presiune pe el.
Intr-o soluŃie nouă, propusă de autor, gradul de înfundare se propune a se
determina prin măsurarea rezistenŃei sale hidraulice. RezistenŃa hidraulică se defineşte în
conformitate cu relaŃia (34):

ℜ=

∆p
Q

(34)

în care:
∆p = căderea de presiune pe filtru, în bari;
Q = debitul apei prin filtru, în m3/h;
Alimentarea cu apă de răcire se face din conducta forŃată sau din bieful aval, la
alegerea operatorului. Când alimentarea se face din conducta forŃată, apa circulă sub
acŃiunea greutăŃii proprii. Aceasta este situaŃia întâlnită curent. Când alimentarea cu apă de
răcire se face din bieful aval, se folosesc electropompele. Acestea funcŃionează în
sistemul: o pompă "de lucru" şi o pompă "de rezervă", fiind comandate în mod automat,
funcŃie de valoarea presiunii pe distribuitorul respectiv. In mod normal, la funcŃionarea
hidroagregatului, o singură pompă asigură debitul de apă necesar, la presiunea corectă.
Dacă presiunea scade sub valoarea de 0,8 bari, atunci porneşte automat şi cea de a doua
pompă.
Schema instalaŃiei de apă de răcire, prezentată în figura nr. 3.21, se regăseşte şi la
hidrocentralele de joasă cădere, bineînŃeles că nu mai sunt necesare reductoarele de
presiune.
In cazul hidrocentralelor de mare cădere cădere, instalaŃia de apă de răcire este
similară cu cea prezentată mai sus, mai puŃin pompele, care nu mai sunt necesare
deoarece apa de răcire se preia gravitaŃional din bazinul de apă de răcire general pe
centrală.
Procesul tehnologic al apei de răcire este demarat înaintea pornirii hidroagregatului
şi este stopat după oprirea acestuia.
Autorul a proiectat, a realizat şi a pus în funcŃiune sistemele de automatizare
aferente instalaŃiilor tehnologice de apă de răcire a hidroagregatului, la hidrocentrale [22,
23, 25, 34] şi la microhidrocentrala Munteni II (1x0,63MW).
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3.12. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PORNIRE - OPRIRE AUTOMATA
Procesul tehnologic de pornire - oprire automată a hidroagregatului (pe scurt:
procesul automat) este un proces tehnologic de maximă importanŃă într-o hidrocentrală. In
cadrul acestui proces tehnologic se realizează trecerea hidroagregatului din starea "oprit"
în starea "în funcŃiune" şi invers, prin parcurgerea unor secvenŃe (paşi) specifice. Aceste
secvenŃe se execută sub comanda sistemului de automatizare dedicat. In mod cu totul
excepŃional, în cazul instalaŃiilor de automatizare clasică, era prevăzută şi posibilitatea ca
paşii specifici să poată fi executaŃi şi prin comandă în regim manual.
In regimul normal, automat, avem de-a face cu o automatizare de tip secvenŃial,
automatizare care:
- urmăreşte ca instalaŃia tehnologică să ajungă în starea curentă, specifică;
- verifică că s-au realizat toate condiŃiile tehnice care caracterizează această stare;
- informează nivelul ierarhic superior că s-a ajuns în starea considerată;
- comandă trecerea instalaŃiei tehnologice în starea următoare;
- dacă, după depăşirea unui interval de timp de aşteptare, condiŃia nu se realizează,
se comandă automat, oprirea de avarie a hidroagregatului.
Autorul a stabilit soluŃia tehnică, a proiectat şi a pus în funcŃiune, sisteme de
automatizare moderne a procesului tehnologic de pornire-oprire automată, la
hidrocentralele Clopotiva şi Izvoarele [23, 34].
Sistemul de automatizare poate fi realizat în variantă clasică, cu relee
electromagnetice, sau modern, cu ajutorul tehnicii de calcul.
Un hidroagregat pentru a fi considerat disponibil trebuie să indeplinească o serie de
"condiŃii de funcŃionare", atât în timpul funcŃionării cât şi în timpul staŃionării sale. In plus, în
timpul staŃionării, un hidroagregat disponibil, trebuie să îndeplinească şi o serie de "condiŃii
de pornire".
"CondiŃiile de funcŃionare" se referă la corecta funcŃionare a proceselor tehnologice
secundare, toŃi parametrii funcŃionali trebuind să fie în domeniile nominale de lucru.
"CondiŃiile de pornire" se referă la îndeplinirea unor condiŃii numai în perioada
premergătoare pornirii, ulterior îndeplinirea lor nemaifiind obligatorie.
Precizăm că procesul automat poate să difere funcŃie de tipul hidrocentralei şi de
condiŃiile concrete de exploatare. Mai jos prezentăm situaŃiile reprezentative.
3.12.1. Procesul tehnologic de pornire
In momentul în care sunt realizate atât "condiŃiile de funcŃionare", cât şi "condiŃiile de
pornire", se consideră că hidroagregatul este în starea "gata de pornire". Procesul
tehnologic care are loc începând din acest moment, este descris în continuare.
"CondiŃiile de funcŃionare" sunt următoarele:
- instalaŃia de apă de răcire să fie în funcŃiune la parametrii normali
(debite şi presiuni)
- instalaŃiile generale (aer comprimat de joasă şi înaltă presiune şi
epuismente) să funcŃioneze normal;
- inatalaŃiile grupului (grupul de ulei sub presiune şi epuismentul capac
turbină) să funcŃioneze normal;
- temperaturile să fie în limite normale;
- nivelul de ulei din lagăre să fie cel normal;
- presiunea apei în conducta forŃată să fie suficient de mare, respectiv
nivelul din lac să fie corespunzător;
- protecŃiile electrice să fie în stare de funcŃiune, neacŃionate;
- aparatul director să aibă bolŃurile valide;
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- cricurile destinate frânării hidroagregatului să fie coborâte;
- tensiunile operative (3x0,4kV şi 220Vcc) să fie prezente;
- să fie deschis accesul uleiului de reglaj de la GUP către regulatorul
automat de viteză;
In afară de "condiŃiile de funcŃionare" menŃionate, mai trebuie îndeplinite o serie de
condiŃii nu neapărat tehnologice, dar esenŃiale pentru funcŃionarea corectă a unui
hidroagregat. MenŃionăm aici, de exemplu, prezenŃa unei presiuni corecte a apei de stins
incendii, presiune care are semnificaŃia că instalaŃia respectivă este gata de intervenŃie.
Dacă minim una din "condiŃiile de funcŃionare" nu mai este îndeplinită în timpul
funcŃionării grupului, se comandă oprirea automată a acestuia.
"CondiŃiile de pornire" sunt următoarele:
- întreruptorul de borne (sau de bloc, după caz) să fie deschis;
- aparatul director să fie deblocat şi închis;
- palele rotorice (în cazul turbinelor Kaplan) să fie în poziŃia "pentru pornire";
- turaŃia să fie nulă;
- dispozitivul de încărcare să fie pe poziŃia "minim";
- limitatorul de deschidere să fie pe poziŃia "minim";
- circuitul de excitaŃie să fie deconectat şi reglajul tensiunii să fie pe minim;
O serie de alte condiŃii se realizează, după caz, după ce s-a dat comanda de
pornire.
O "condiŃie de pornire" care se realizează ulterior comenzii de pornire, dar numai
dacă hidroagregatul a staŃionat mai multe ore decât cele precizate de fabricant, este
refacerea peliculei de ulei de ungere la nivelul lagărului axial. Rezolvarea acestei chestiuni
se face de către procesul tehnologic de ridicare/injecŃie - frânare, aşa cum s-a arătat mai
sus.
Dacă sunt îndeplinite simultan "condiŃiile de funcŃionare" şi "condiŃiile de pornire",
atunci hidroagregatul este "gata de pornire". Comanda de pornire propriiu-zisă se poate da
local, din centrală sau de la distanŃă, de la dispecerat. Comanda de oprire nu se poata da
în condiŃiile în care este activă comanda de oprire. In schimb, comanda de oprire este
prioritară, respectiv dacă în timp ce comanda de pornire este activă (deci în curs de
execuŃie) şi se generează o comandă de oprire, atunci şi hidroagregatul va fi adus în starea
de oprit.
Un element important în desfăşurarea ciclului de pornire - oprire, este dispozitivul de
măsurare a vitezei de rotaŃie. In mod curent acest dispozitiv este dublat sau chiar triplat.
Măsurarea turaŃiei se face electric şi mecanic, acest al doilea procedeu fiind, uneori, dublat.
Măsurarea electrică a turaŃiei se bazează pe măsurarea frecvenŃei tensiunii
generate. Chiar şi în lipsa tensiunii de excitaŃie, la bornele hidrogeneratorului apare o mică
tensiune dată de magnetismul remanent al rotorului. Această tensiune este suficientă
pentru a permite măsurarea vitezei de rotaŃie a agregatului. O astfel de soluŃie a fost
proiectată, realizată şi pusă la punct de autor la CHE Clopotiva [23] şi la CHE Izvoarele
[34], cu bune rezultate.
Măsurarea mecanică se face prin mai multe procedee, respectiv:
- optic, prin reflexie. Pe arborele generatorului sunt aplicate o serie de
benzi alternante, albe şi negre. Un fascicol de lumină este trimis către aceste
benzi şi este reflectat sau nu către un element fotosensibil (fototranzistor sau
fotodiodă);
- optic, prin transmisie. Pe arborele generatorului este fixat un disc cu
creneluri. Printre aceste creneluri este trimis un fascicul luminos care este sau
nu
recepŃionat de un element fotosensibil.
- cu element de proximitate. Pe arborele generatorului este fixat un disc
metalic cu creneluri, având o grosime semnificativă (minim 5mm). In
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vecinătatea sa, pe un suport fix, este plasat un senzor de proximitate, care
sesizează trecerea crestăturilor.
Practic, toate dispozitivele de măsurare a turaŃiei, oferă la ieşire un semnal digital.
Vechile sisteme cu tahogeneratoare care furnizau un semnal de tensiune continuă,
proporŃional cu turaŃia, nu se mai utilizează decât, eventual, la microhidroagregate.
Organigrama, elaborată de autor, a procesului tehnologic de pornire automată este
prezentată în figura nr. 3.22. S-a considerat cazul unui hidrogenerator echipat cu turbină
Francis.
In condiŃiile în care hidroagregatul este pregătit pentru pornire, se poate da comanda
de pornire de la faŃa locului, respectiv din centrală sau de la distanŃă, de la dispecerat.
SelecŃia direcŃiei de unde poate să sosească comanda de pornire se face la nivelul
hidrocentralei.

Pag. 65
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

Figura nr. 3.22. Organigrama pornirii automate
Odată procesul de pornire demarat, se verifică dacă hidroagregatul a staŃionat mai
mult decât este specificat de fabricant, din motive de ungere a lagărului axial. Dacă
perioada de staŃionare a depăşit limita specificată, se execută o operaŃiune de ridicarecoborâre a ansamblului rotoric. Este important ca rotoarele să coboare corect, respectiv să
nu rămână niciun cric gripat în poziŃia ridicat. OperaŃiunilor de ridicare şi coborâre li se
alocă un interval de timp ∆t1.
După efectuarea acestei manevre sau direct, dacă nu a fost cazul, se comandă
demararea procesului tehnologic care asigură apa de răcire a hidroagregatului. Procesul
tehnologic se consideră încheiat când presiunea pe distribuitorul hidroagregatului este
corespunzătoare. Pornirii procesului tehnologic de apă de răcire pe hidroagregat i se alocă
un interval de timp ∆t2.
Urmează deschiderea vanei rapide, operaŃiune care se execută aşa cum s-a arătat
la capitolul respectiv.
In acest moment sunt îndeplinite condiŃiile de punere în mişcare de rotaŃie a
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ansamblului rotoric. Apa din lacul de acumulare are calea deschisă spre vana de reglaj
(aparatul director), ungerea şi răcirea sunt asigurate. De asemenea regulatorul automat de
viteză este pregătit, el fiind permanent sub tensiune. Ultima condiŃie necesară pentru a
începe rotirea este punerea în funcŃiune a regulatoaului automat de viteză (RAV), prin
acŃionarea electrodistribuitorului intern.
Regulatorul automat de viteză îşi realizează sarcina, respectiv aceea de a aduce
hidroagregatul la o viteză de rotaŃie de cca. 90 % din valoarea nominală. Aceasta este
mărimea de consemn pentru situaŃia funcŃionării în gol a hidroagregatului. Punerea în
mişcare de rotaŃie se face prin deschiderea corespunzătoare a aparatului director.
Pentru ca turaŃia hidroagregatului să ajungă la valoarea de 0,9nn, este necesar un
interval maxim de timp ∆t4.
Viteza de rotaŃie având valoarea de 90% din valoarea nominală, se trece la
excitarea generatorului. Pentru aceasta, mai întâi se cuplează înfăşurarea de excitaŃie la
regulatorul automat de tensiune (RAT), iar apoi se comandă creşterea treptată a curentului
de exciaŃie prin comanda corespunzătoare a RAT-ului. Ceşterea curentului de excitaŃie
determină creşterea corespunzătoarea a tensiunii la borne. Viteza de creştere a curentului
de excitaŃie, respectiv a tensiunii la borne, trebuie să fie sub limita maximă impusă de
fabricant. Comanda de creştere a curentului de excitaŃie încetează când tensiunea la borne
ajunge la valoarea de cca. 90% din valoarea nominală.
Pentru ca tensiunea la bornele hidrogeneratorului să ajungă la valoarea de 0,9U n,
este necesar un interval maxim de timp ∆t5.
In acest moment, atât turaŃia cât şi tensiunea la borne au valori de cca. 90% din
valorile nominale şi se poate trece la următoarea etapă, respectiv sincronizarea
generatorului la reŃea. Sincronizarea generatorului se efectuează automat, de către un
dispozitiv dedicat, respectiv sincronizatorul automat, numit şi dispozitiv de sincronizare fină
la reŃea. CondiŃia de succesiune corectă a fazelor fiind realizată constructiv, sincronizatorul
automat realizează egalizarea frecvenŃei şi amplitudinii tensiunii la bornele
hidrogeneratorului cu frecvenŃa şi amplitudinea tensiunii sistemului. Acest lucru se
realizează de către sincronizatorul automat prin trimiterea de impulsuri de comandă creşte
- scade, către regulatorul automat de viteză şi către regulatorul automat de tensiune. Când
aceste condiŃii au fost realizate, se aşteaptă apariŃia unui moment când cele două tensiuni
sunt în fază. In acel moment, sincronizatorul automat, dă comanda de închidere a
întreruptorului de borne. Această comandă se dă cu un avans corespunzător întârzierilor
de ordin mecanic, introduse de mecanismul de acŃionare al întreruptorului.
OperaŃiunii de sincronizare la reŃea, finalizată prin închiderea întreruptorului, i se
alocă un interval de timp maxim ∆t6.
Imediat după închiderea întreruptorului de borne, se comandă decuplarea
sincronizatorului automat şi deschiderea la maxim a limitatorului de deschidere. Această
deschidere se execută pentru a permite generatorului să fie încărcat cu puterea dorită. Si
acestei operaŃiuni i se alocă un interval de timp maxim ∆t7.
Pentru a asigura o funcŃionare stabilă, la adăpost de eventualele şocuri care ar
putea proveni dinspre reŃea, se execută aşa-numita "încărcare stimulentă". Această
operaŃiune constă în acŃionarea comenzii de încărcare a hidroagregatului, până când
puterea activă debitată ajunge la circa 5% din valoarea nominală. In acest moment
hidrogeneratorul se consideră apt pentru a fi exploatat, respectiv pentru a fi încărcat cu
putere activă şi reactivă conform cerinŃelor dispeceratului, Ńinând seama de posibilităŃile
sale. Si acestei operaŃiuni i se alocă un interval maxim de timp, respectiv ∆t8.
Incărcarea cu putere activă şi reactivă se poate face în mai multe moduri, respectiv:
- manual, separat pentru puterea activă şi pentru puterea reactivă, prin comandă de
la faŃa locului, prin chei de comandă sau de la panoul operator;
- de la distanŃă, de la dispecerat, separat pentru puterile activă şi reactivă;
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- prin comanda locală sau de la distanŃă numai a puterii active, puterea reactivă fiind
prescrisă în mod automat, ca fiind într-un raport constant cu puterea activă.
De asemenea hidroagregatul, sub comanda regulatoarelor automate de viteză şi de
tensiune şi Ńinând seama de cele arătate mai sus, poate să funcŃioneze în următoarele
regimuri, şi nu numai:
- regimul de consum specific de apă minim. Stiind că acest regim este realizat în
domeniul 85 - 90% din încărcarea nominală şi cunoscând on-line valoarea puterii active şi
a debitului, se poate funcŃiona cu un raport putere-debit maxim;
- regimul de putere maximă, util în momentele când există deficit de putere în
sistem. In acest regim nu se Ńine seama de randament sau de consumul specific de apă;
- regimul de debit turbinat maxim, util în momentele când se anunŃă o viitură şi este
necesară golirea rapidă a lacului de acumulare. In acest regim nu se Ńine seama de
randament sau de consumul specific de apă;
- regimul de debit turbinat constant, util din considerente ecologice. In acest regim,
puterea generată scade treptat, pe măsură ce scade nivelul în lacul de acumulare.
Există un regim special de pornire în care hidroagregatul este adus în apropierea
turaŃiei nominale, având la borne o tensiune apropiată de valoarea nominală şi, în aceste
condiŃii, se aşteaptă o comandă de la dispecerat pentru a efectua sincronizarea la reŃea şi
trecerea în regim de exploatare curentă.
3.12.2. Procesul tehnologic de oprire
Pornind de la starea în care hidroagregatul este în funcŃiune, fiind încărcat cu putere
activă şi cu putere reactivă, la valori nominale, se doreşte aducerea sa în starea de oprit.
Hidroagregatul se consideră ca fiind în starea oprit atunci când:
- hidroagregatul staŃionează de cel puŃin un minut;
- cricurile destinate frânării sunt coborâte;
- pompa de injecŃie a uleiului sub presiune în lagărul axial, este oprită;
- după caz, vana rapidă este închisă sau nu.
La unele hidroagregate vana de închidere rapidă este acŃionată la fiecare pornireoprire. La alte hidroagregate, în general de cădere şi putere reduse, vana rapidă este
menŃinută permanent în poziŃia deschisă. Inchiderea ei se face numai în situaŃii speciale.
Oprirea normală a unui hidroagregat se face reducând treptat puterea activă şi
puterea reactivă, apoi se deschide întreruptorul de borne şi, ulterior, se introduce sistemul
de frânare.
Oprirea de avarie este, după cum îi arată şi numele, o situaŃie excepŃională, nedorită
şi se efectuează fără descărcare de sarcină. La acest tip de oprire, mai întâi se deschide
întreruptorul de borne, apoi se închide aparatul director şi se frânează grupul generator.
Energia hidraulică primită, până în acel moment, de hidroagregat nu se va mai transfera
către sistem, sub formă de energie electromagnetică, ci se va înmagazina, sub formă de
energie cinetică, în piesele aflate mişcare de rotaŃie. Ca urmare, se va produce o creştere
semnificativă a turaŃiei hidroagregatului. In caz că aparatul director nu se închide sau nu se
închide suficient de repede, vor intra în funcŃiune protecŃiile la supraturare care vor
comanda închiderea vanei cu închidere rapidă, vană aflată amonte de aparatul director.
Valorile limitelor protecŃiei la supraturare, pentru un hidrogenerator echipat cu
turbină Francis, având o putere nominală 8,2MW şi o turaŃie nominală de 600 rot/min.,
sunt:
- prima limită de protecŃie la supraturare: 115%;
- a doua limită de protecŃie la supraturare: 135%;
- a treia limită de protecŃie la supraturare: 145%;
- turaŃia de ambalare: 204,5% (1227 rot/min.).
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Primele două limite de protecŃie la supraturare sunt asigurate prin intermediul
traductorului clasic de turaŃie, prezentat în capitolul precedent. A treia limită de supraturare
este asigurată prin intermediul unui traductor centrifugal, dedicat. Acest traductor comandă
atât închiderea aparatului director, prin intermediul închiderii de urgenŃă a RAV, cât şi
închiderea vanei rapide.
In cazul în care vana rapidă refuză să se închidă, atunci, automat, se comandă
închiderea vanei fluture aflată la nodul de presiune. Comanda de închidere se transmite
către vana de lucru. In caz că şi această vană refuză să se închidă, se comandă închiderea
vanei de rezervă, aflată tot la nodul de presiune, în serie cu vana de lucru. Inchiderea vanei
fluture de la nodul de presiune, înseamnă oprirea întregii hidrocentrale.
In figura nr. 3.23. se prezintă organigrama, elaborată de autor, a subprocesului
tehnologic de oprire normală. S-a considerat un caz reprezentativ, respectiv o hidrocentrală
echipată cu două hidrogeneratoare tip Francis, care debitează pe o bară comună şi un
singur transformator ridicător.
Procesul de oprire normală începe considerând hidroagregatul în funcŃiune, la
sarcină nominală. Comanda de oprire se poate iniŃia de la faŃa locului, respectiv din
centrală sau de la distanŃă, de la dispecerat. SelecŃia direcŃiei de unde poate să sosească
comanda de oprire se face la nivelul hidrocentralei.
Procesul de oprire începe cu reducerea treptată a sarcinii active şi reactive, prin
comenzi corespunzătoare aplicate celor două regulatoare, de viteză şi de tensiune.
Puterea activă este scăzută până la valoarea puterii stimulente, respectiv 5% Pn. Puterea
reactivă este scăzută până la zero, deci până la situaŃia care corespunde unui curent de
excitaŃie optim. Numai după ce ambele puteri au ajuns la valorile menŃionate, se dă
comanda de deschidere a întreruptorului de borne. Acest aspect a fost evidenŃiat de autor
cu ocazia punerii în funcŃiune a sistemelor de automatizare aferente procesului automat, la
CHE Clopotiva (2x7MW) şi CHE Izvoarele (2x9MW).
Dacă întreruptorul refuză să se deschidă (situaŃie foarte rar întâlnită), atunci se dă
comanda de oprire de avarie a întregii centrale, cu deschiderea întreruptorului prevăzut pe
partea de înaltă tensiune a transformatorului ridicător.
Dacă întreruptorul de borne s-a deschis, se continuă scăderea curentului de
excitaŃie, până când tensiunea la borne ajunge la o valoare foarte mică, apropiată de zero.
Pentru această secvenŃă este alocat un interval de timp ∆t4. Depăşirea acestui interval, se
semnalizează.
Tot după deschiderea întreruptorului de borne, se comandă decuplarea
electrodistribuitorului intern al regulatoaului automat de viteză. Ca urmare, aparatul director
se închide şi hidroagregatul începe să-şi încetinească mişcarea de rotaŃie, mişcându-se
sub acŃiunea momentului de inerŃie. Se comandă şi limitatorul de deschidere în sensul
aducerii sale pe poziŃia de minim. Acestei operaŃiuni i se alocă un interval de timp ∆t 5.
Când viteza de rotaŃie a ajuns la 30% din valoarea nominală, se comandă
introducerea frânării, prin ridicarea cilindrilor de frânare, acŃionaŃi cu aer comprimat de
joasă presiune. Scăderea turaŃiei până la valoarea de 30% din valoarea nominală, trebuie
să se facă într-un interval de timp limitat, respectiv ∆t6. Depăşirea acestui interval se
semnalizează.
Comanda de frânare se menŃine încă un minut după oprirea hidroagregaului, când
se comandă coborârea cilindrilor de frânare. Comenzii de frânare îi este alocat un interval
de timp ∆t7., iar comenzii de defrânare îi este alocat un interval de timp ∆t8.
După oprirea rotoarelor şi scurgerea intervalului de timp de un minut, se comandă şi
oprirea circulaŃiei de apă de răcire. Oprirea circulaŃiei apei de răcire, trebuie să se realizeze
în intervalul de timp ∆t9 şi este sesizată prin reducerea la zero a presiunii pe distribuitorul
de apă de răcire al generatorului.
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Figura nr. 3.23. Organigrama opririi nomale
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FuncŃie de situaŃia concretă din hidrocentrală, după oprirea hidroagregatului, se
poate efectua operaŃiunea de închidere a vanei cu închidere rapidă, aşa cum s-a arătat la
capitolul 5.1.9.

Figura nr. 3.24. Organigrama opririi de avarie
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In figura nr. 3.24. se prezintă organigrama, elaborată de autor, a subprocesului
tehnologic de oprire de avarie. S-a considerat cazul hidrocentralei menŃionate mai sus.
Comanda de oprire de avarie se iniŃiază numai de la nivel local, fie de către
personalul de exploatare, fie ca urmare a acŃiunii automate a uneia sau a mai multor
protecŃii tehnologice, mecanice sau electrice. Se pleacă tot de la situaŃia în care se
consideră hidroagregatul în funcŃiune, fiind încărcat cu putere activă şi ractivă, la valori
nominale. Comanda de oprire de avarie se poate iniŃia în orice moment şi ea este prioritară
faŃă de alte comenzi, cum ar fi comanda de pornire sau comanda de oprire normală.
Prima secvenŃă care se execută, în cazul opririi de avarie, este deschiderea
întreruptorului de la bornele hidrogeneratorului. In continuare, procesul se desfăşoară
similar cu procesul tehnologic în cazul opririi normale, cu următoarele deosebiri:
- chiar dacă, prin decuplarea electrodistribuitorului intern, regulatorul automat de
viteză va comanda închiderea aparatului director, se comandă şi aducerea sa la valoarea
minimă, pentru a fi pregătit pentru o nouă pornire;
- se comandă şi închiderea vanei rapide, aşa cum s-a arătat mai sus.
In cazuri de avarii deosebit de grave, cum ar fi pericolul de inundare a centralei, se
execută, în mod suplimentar, şi închiderea vanei fluture de la nodul de presiune, evident
numai la centralele care sunt echipate cu acest tip de vană. Procesul tehnologic al vanei
fluture de la nodul de presiune este similar cu procesul tehnologic al oricărei vane fluture.
In mod curent, la nodul de presiune sunt două vane fluture montate în serie. Una este de
lucru şi cealaltă de rezervă, care se închide numai în cazul în care vana de lucru refuză să
se închidă.
3.13. PROCESUL TEHNOLOGIC DE CONTROL TERMIC
Procesul tehnologic aferent regimului termic, numit şi controlul termic, este un
proces de monitorizare a temperaturilor în punctele semnificative ale hidroagregatului.
Pentru fiecare punct este stabilită o limită de semnalizare (preventiv) şi o limită de avarie, la
care are loc oprirea automată, de avarie, a hidroagregatului.
Se monitorizează temperaturile în următoarele elemete: înfăşurări statorice (în mai
multe puncte), miez statoric (în mai multe puncte), apă de răcire stator (intrare şi ieşire), aer
de răcire (intrare şi răcire), lagăre (în mai multe puncte).
Limitele temperaturilor reprezentative ale semnalizărilor şi avariilor, în cazul
controlului termic, sunt prezentate în tabelul nr. 9.

Nr.
crt.

Punct de
măsură

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

lagăr radial superior
lagăr axial
lagăr radial inferior
lagăr turbină
înfăşurare statorică (cupru) faza R
înfăşurare statorică (cupru) faza S
înfăşurare statorică (cupru) faza T
miez statoric (fier) faza R
miez statoric (fier) faza S
miez statoric (fier) faza T
aer ieşire răcitor generator
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Tabelul 9
Temp. de
Temp. de
semnalizare
avarie
[0C]
[0C]
60
70
60
70
60
70
60
70
70
80
70
80
70
80
80
90
80
90
80
90
35
40
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EvoluŃia temperaturilor este înregistrată permanent, pentru a putea sesiza la timp
apariŃia unor tendinŃe de creştere periculoase.
Pentru măsurarea temperaturilor se folosesc, cu precădere, traductoare de tip
termorezistenŃe Pt100. Se mai folosesc traductoare de tip termomanometric şi traductoare
cu semiconductoare, respectiv termistoare.
Din punct de vedere hardware, controlul termic se realizează sub forma unei unităŃi
distincte, specializate sau se poate utiliza un automat programabil dedicat, amplasat într-un
loc în care conductoarele de legătură să fie cât mai scurte. De obicei acest loc este pe
peretele exterior al fosei generatorului.
Toate automatele programabile sunt prevăzute şi cu intrări analogice specializate
pentru conectarea termorezistenŃelor sau termocuplelor.
La nivelul automatului programabil se stabilesc limitele de acŃionare pentru semnalizare şi
pentru avarie. Inregistrarea evoluŃiei temperaturilor se face, în mod continuu, la nivelul unui
calculator central.
Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune sistemul de control termic la
hidrocentralele Leşu [22], Izvoarele [34] şi Mihăileşti [39] şi la microhidrocentrala Munteni II
(1x0,63MW).
3.14. PROCESUL TEHNOLOGIC DE UNGERE A LAGARELOR
Procesul tehnologic de ungere a lagărelor este destinat asigurării unui nivel suficient
de ulei în cuvele lagărelor hidroagregatului. Umplerea cuvelor şi completarea cu ulei se
face manual.
Uleiul folosit este de tip TBA 57E, acelaşi cu cel folosit în instalaŃiile de acŃionări
hidraulice.
Nivelul de ulei din cuvele lagărelor hidroagregatului este monitorizat cu ajutorul
sesizoarelor de nivel sau chiar cu ajutorul traductoarelor de nivel. Sunt stabilite două limite,
respectiv de semnalizare şi de avarie. FuncŃionarea cu ulei insuficient nu este permisă,
datorită pericolului de apariŃie a frecării uscate, care poate determina deteriorarea lagărelor
şi indisponibilizarea hidroagregatului pe o perioad ă mare de timp.
Domeniul de măsurare al traductoarelor folosite este de ordinul a 10cm.
Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune sistemele de monitorizare
aferente instalaŃiilor tehnologice de ungere a lagărelor la microhidrocentrala Munteni II
(1x0,63MW) şi a stabilit soluŃia pentru hidrocentrala Munteni [40].
3.15. PROCESUL TEHNOLOGIC AL ALIMENTARILOR PRINCIPALE CU
ENERGIE ELECTRICA A SERVICIILOR PROPRII
Alimentarea serviciilor proprii ale hidrocentralelor se face cu energie electrică sub
formă de tensiune trifazată având valoarea nominală de 3x0,4kV şi tensiune continuă cu
valoarea nominală de 220V.
Alimentările principale cu energie electrică se referă la consumatorii principali de
energie electrică, consumatori care au câte un circuit dedicat prevăzut în panourile de
distribuŃie de ca şi cc din centrală.
Alimentările principale sunt echipate, corespunzător puterii şi importanŃei, cu:
întreruptoare de joasă tensiune, disjunctoare şi contactoare cu protecŃie contra
suprasarcinilor sau cu siguranŃe fuzibile.
Sistemul de automatizare aferent alimentărilor principale are rolul de a monitoriza
aceste alimentări, sub aspectul:
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- prezentării schemei electrice on-line pe monitorul calculatorului, schemă care
prezintă starea aparatelor de comutaŃie, eventualele disfuncŃionalităŃi şi valorile principalilor
parametrii electrici (tensiune, curent, putere);
- formării bazei de date analogice şi digitale, respectiv evoluŃia grafică a parametrilor
electrici şi lista comutărilor şi a apariŃiei/dispariŃiei disfuncŃionalităŃilor.
AchiziŃia parametrilor electrici se face utilizând traductoare multifuncŃionale de
mărimi electrice. Monitorizarea poziŃiei aparatelor de comutaŃie se realizează prin
intermediul contactelor auxiliare proprii.
Autorul a stabilit soluŃia, a proiecta şi a pus în funcŃiune un sistem de monitorizare a
alimentărilor principale cu energie electrică la hidrocentrala Clopotiva [23].

Figura nr. 3.25. Schema electrică a unei CHE cu Pi >2x25MW
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Figura nr. 3.26. Schema electrică 1, a unei CHE cu Pi <2x25MW
O automatizare specifică electroenergeticii este "anclanşarea automată a rezervei AAR". Această automatizare are rolul de a conecta automat sursa de rezervă, în cazul în
care sursa de bază dispare.
Scopul automatizărilor de tip AAR din centralele electrice, este ca alimentarea
consumatorilor să se facă, cu prioritate, de la bornele generatoarelor, pentru a minimiza
pierderile produse prin circulaŃia suplimentară a energiei electrice [41, 42, 43, 44, 45, 46].
In hidroenergetică întâlnim două feluri de dispozitive de anclanşare automată a
rezervei, respectiv AAR cu trei surse şi AAR cu două surse.
Autorul a realizat un dispozitiv de automatizare tip AAR, varianta cu trei surse,
folosind un automat programabil compact cu o extensie. Dispozitivul a fost testat la
hidrocentrala Retezat [47].
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Figura nr. 3.27. Schema electrică 2, a unei CHE cu Pi <2x25MW
In figura nr. 3.30. se prezintă schema electrică monofilară a unei hidrocentrale
reprezentative, echipată cu două hidroagregate având puterea unitară nominală mai mare
de cca. 25MW. Se observă că sunt prevăzute un număr de trei automatizări de tip AAR cu
trei surse şi o automatizare de tip AAR cu două surse.
Logica de funcŃionare a AAR-ului cu trei surse, este următoarea:
- când generatoarele sunt oprite, alimentarea cu energie electrică se face din linia
electrică a aeriană locală de 20kV;
- dacă un generator este în funcŃiune, atunci alimentarea tuturor serviciilor proprii se
face de la bornele acestui generator, prin intermediul transformatorului de servicii proprii
(TSP) corespunzător;
- dacă sunt în funcŃiune ambele generatoare, atunci alimentarea serviciilor proprii de
grup se face de la bornele generatorului respectiv. Alimentarea serviciilor proprii generale
se face de la bornele unui dintre generator, la alegerea operatorului. In figură este
reprezentată situaŃia când alimentarea serviciilor proprii generale se face de la bornele
hidrogeneratorului G1.
Sursele reprezentate de transformatorul de servicii propriii alimentat din reŃeaua
locală de 20kV şi generatorul Diesel au întreruptoarele prevăzute cu un AAR cu două
surse. BineînŃeles, acest AAR este funcŃional când grupul generator Diesel este în
funcŃiune.
In figura nr. 3.26. se prezintă schema electrică monofilară a unei hidrocentrale
reprezentative, echipate cu două hidroagregate având puterea nominală unitară mai mică
de cca. 25MW. A doua schemă, prezentată în figura nr. 3.27., este o variantă nouă, care
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cunoaşte o tot mai mare răspândire, datorită simplităŃii sale. Cupla longitudinală este
închisă, în schemă normală.
Logica de funcŃionare a AAR-ului cu două surse, este următoarea:
- când generatoarele sunt oprite, alimentarea cu energie electrică se face din linia
electrică a aeriană locală de 20kV;
- dacă cel puŃin un generator este în funcŃiune, atunci alimentarea tuturor
consumatorilor de servicii proprii se face de la bara comună, pe care debitează cele două
generatoare, prin intermediul transformatorului de servicii proprii (TSP1).
In ceea ce priveşte alimentarea consumatorilor de curent continuu, aceasta se face
printr-un sistem dublu de bare. Fiecare sistem de bare este alimentat de câte un redresor.
Bateria de acumulatoare de 220V poate să funcŃioneze în tampon cu unul dintre
redresoare, deci poate fi conectată la unul din cele două sisteme de bare. Cei doi poli, plus
şi minus, sunt izolaŃi faŃă de masele metalice şi nu sunt legaŃi la pământ.
Consumatorii de curent continuu sunt prevăzuŃi cu posibilitatea alegerii sistemului de
bare de pe care se alimentează. Consumatorii de curent continuu sunt: iluminatul de
siguranŃă, regulatoarele de tensiune şi de viteză, sistemul de automatizare, protecŃiile
electrice şi dispozitivele de acŃionare a întreruptoarelor. De asemenea, schema de
alimentare cu curent continuu este prevăzută cu dispozitive de măsură şi de control a
izolaŃiei.
In figura nr. 3.28. se prezintă o schemă electrică reprezentativă, a alimentărilor
principale de curent continuu. Este vorba de schema unei hidrocentrale echipată cu două
hidroagregate având puterea nominală unitară mai mică de 20MW.
3.16. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PORNIRE-OPRIRE MHA
Microhidroagregatele (MHA) sunt, la nivelul Ńării noastre, alcătuite dintr-un generator
asincron şi o turbină Francis sau EOS. MHA au arborele orizontal. Avantajul
microhidroagregatelor este că sunt simple şi uşor de exploatat. Simplitatea lor este
determinată de lipsa instalaŃiilor de sincronizare automată, a regulatoarelor de viteză şi de
turaŃie. Inaintea aparatului director este prevăzută o vană, de obicei de tip fluture, cu rol de
vană rapidă.
Dezavantajul microhidroagregatelor este consumul important de energie reactivă din
reŃea, energie necesară pentru magnetizarea atât a statorului cât şi a rotorului. Acest
dezavantaj se compensează prin utilizarea unor baterii de capacitoare, montate pe barele
de 0,4kV.
Puterea unitară a MHA nu depăşeşte 2MW. Tensiunea la borne este de 0,4kV, iar
tensiunea operativă este de 24Vcc. Pentru păstrarea sincronismului la eventuale şocuri din
reŃea, MHA sunt prevăzute cu un volant, montat pe arbore. AcŃionarea aparatului director
se face electric sau hidraulic.
De la caz la caz, funcŃie de condiŃiile concrete ale centralei sau ale
microhidroagregatului, acestea sunt prevăzute cu instalaŃii de servicii proprii, ca de
exemplu:
- instalaŃie de control termic;
- instalaŃie de ungere a lagărelor;
- instalaŃie de răcire cu apă a lagărelor;
- instalaŃie de încărcare automată a bateriilor de acumulatoare;
- imstalaŃie de evacuare a apei infiltrată în centrală.
InstalaŃiile menŃionate funcŃionează aşa cum s-a prezentat în cadrul lucrării.
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Figura nr. 3.28. Schema electrică de curent continuu
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Bateriile de capacitoare sunt prevăzute cu sisteme de corectare automată a
factorului de putere, sisteme care comandă cuplarea şi decuplarea automată a
capacitoarelor. Autorul a proiectat şi a pus în funcŃiune un sistem de compensare automată
a factorului de putere la MHC Munteni II (1x0,63MW).
In vederea cuplării automate la reŃea, este necesar ca microhidroagregatul să fie
prevăzut cu traductor de turaŃie.
In vederea pornirii, având condiŃiile de pornire şi de funcŃionare îndeplinite, se
deschide vana rapidă, aşa cum s-a indicat, şi apoi se comandă deschiderea aparatului
director. Când turaŃia MHA a depăşit 0,8nn, se dă comanda de închidere a întreruptorului
de borne, aparatul director continuând să se deschidă până la maxim. Gama de turaŃii
permisă pentru realizarea cuplării la reŃea este (0,8 ... 1,05)nn.
Pentru oprire normală, se începe închiderea aparatului director, când puterea
debitată a scăzut sub valoarea de 0,05P n, se dă comandă de deschidere a întreruptorului
de borne, aparatul director continuând să se închidă până la minim. FuncŃie de situaŃia
concretă, ulterior, se poate comanda şi închiderea vanei rapide.
Pentru oprirea în caz de avarie, se comandă deschiderea întreruptorului de borne şi,
simultan, se comandă închiderea aparatului director până la minim. Ulterior se comandă şi
închiderea vanei rapide.
ConsideraŃiile făcute pentru hidroagregatele de puteri mari, sincrone, sunt valabile şi
în cazul microhidroagregatelor, cu particularităŃile care se vor detalia în continuare.
In cadrul procesului automat de pornire-oprire, avem de-a face cu o automatizare de
tip secvenŃial, automatizare care:
- urmăreşte ca instalaŃia tehnologică să ajungă în starea curentă, specifică;
- verifică că s-au realizat toate condiŃiile tehnice care caracterizează această stare;
- informează nivelul ierarhic superior că s-a ajuns în starea considerată;
- comandă trecerea instalaŃiei tehnologice în starea următoare;
- dacă, după depăşirea unui interval de timp de aşteptare, condiŃia nu se realizează,
se comandă automat, oprirea de avarie a hidroagregatului.
Autorul a stabilit soluŃia tehnică, a proiectat şi a pus în funcŃiune, sisteme de
automatizare moderne a procesului tehnologic de pornire-oprire automată, la
microhidrocentralele Munteni II (1x0,63MW) şi Hemeiuşi [26].
Sistemul de automatizare poate fi realizat în variantă clasică, cu relee
electromagnetice, sau modern, cu ajutorul tehnicii de calcul.
Un hidroagregat pentru a fi considerat disponibil trebuie să indeplinească o serie de
"condiŃii de funcŃionare", atât în timpul funcŃionării cât şi în timpul staŃionării sale. In plus, în
timpul staŃionării, un hidroagregat disponibil, trebuie să îndeplinească şi o serie de "condiŃii
de pornire".
"CondiŃiile de funcŃionare" se referă la corecta funcŃionare a proceselor tehnologice
secundare, toŃi parametrii funcŃionali trebuind să fie în domeniile nominale de lucru.
"CondiŃiile de pornire" se referă la îndeplinirea unor condiŃii numai în perioada
premergătoare pornirii, ulterior îndeplinirea lor nemaifiind obligatorie.
Precizăm că procesul automat este diferit de la o microhidrocentrală la alta, funcŃie
de tipul hidrocentralei şi de condiŃiile concrete de exploatare. Mai jos se prezintă s situiaŃie
reprezentativă, microhidoagregatul fiind echipat cu vană rapidă şi instalaŃie de răcire, cu
apă, a lagărelor.
3.16.1. Procesul tehnologic de pornire MHA
In momentul în care sunt realizate atât "condiŃiile de funcŃionare", cât şi "condiŃiile de
pornire", se consideră că hidroagregatul este în starea "gata de pornire". Procesul
tehnologic care are loc începând din acest moment, este descris în continuare.
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"CondiŃiile de funcŃionare" sunt următoarele:
- instalaŃia de apă de răcire să fie în funcŃiune la parametrii normali
(debite şi presiuni)
- instalaŃia generală de epuismente să funcŃioneze normal;
- temperaturile să fie în limite normale;
- nivelul de ulei din lagăre să fie cel normal sau, după caz, instalaŃia de
ungere forŃată a lagărelor să fie în funcŃiune ;
- presiunea apei în conducta forŃată să fie suficient de mare, respectiv
nivelul din lac să fie corespunzător;
- protecŃiile electrice să fie în stare de funcŃiune, neacŃionate;
- tensiunile operative (3x0,4kV şi 24Vcc) să fie prezente;
- dispozitivul de acŃionare al aparatului director să fie funcŃional. Aparatul
director este acŃionat fie de către un dispozitiv hidraulic, fie de către un electromotor
alimentat la tensiunea de 24Vcc.
Dacă minim una din "condiŃiile de funcŃionare" nu mai este îndeplinită în timpul
funcŃionării grupului, se comandă oprirea automată a acestuia.
"CondiŃiile de pornire" sunt următoarele:
- întreruptorul de borne să fie deschis;
- aparatul director să fie deblocat şi închis;
Dacă sunt îndeplinite simultan "condiŃiile de funcŃionare" şi "condiŃiile de pornire",
atunci hidroagregatul este "gata de pornire". Comanda de pornire propriiu-zisă se poate da
local, din centrală sau de la distanŃă, de la dispecerat. Comanda de oprire nu se poata da
în condiŃiile în care este activă comanda de oprire. In schimb, comanda de oprire este
prioritară, respectiv dacă în timp ce comanda de pornire este activă (deci în curs de
execuŃie) şi se generează o comandă de oprire, atunci şi hidroagregatul va fi adus în starea
de oprit.
Un element important în desfăşurarea ciclului de pornire - oprire, este dispozitivul de
măsurare a vitezei de rotaŃie. Precizările făcute la capitolul 3.12.1. sunt valabile şi în acest
caz.
Organigrama, elaborată de autor a procesului tehnologic de pornire automată este
prezentată în figura nr. 3.29.
In condiŃiile în care hidroagregatul este pregătit pentru pornire, se poate da comanda
de pornire de la faŃa locului, respectiv din centrală sau de la distanŃă, de la dispecerat.
SelecŃia direcŃiei de unde poate să sosească comanda de pornire se face la nivelul
hidrocentralei.
Procesul automat de pornire începe cu demararea procesului tehnologic care
asigură apa de răcire a hidroagregatului. Procesul tehnologic se consideră încheiat când
presiunea pe distribuitorul hidroagregatului este corespunzătoare. Pornirii procesului
tehnologic de apă de răcire pe hidroagregat i se alocă un interval de timp ∆t1.
Urmează deschiderea vanei rapide, operaŃiune care se execută aşa cum s-a arătat
la capitolul respectiv. Deschiderii vanei rapide îi este alocat un interval de timp ∆t2. După ce
vana rapidă este complet deschisă, se comandă începerea deschiderii aparatului director,
această operaŃie desfăşurându-se continuu, până când aparatul director este complet
deschis. In momentul când turaŃia microhidroagregatului atinge valoarea de 0,8nn, se
comandă închiderea întreruptorului de borne. Si acestei operaŃii îi este alocat un interval de
timp ∆t3.
Dacă întreruptorul nu se închide, cu toate că s-a dat comanda corespunzătoare,
înseamnă că există o defecŃiune care poate să ducă la ambalarea hidroagregatului într-un
mod periculos. De aceea, dacă s-a depăşit turaŃia de 1,05nn, în condiŃiile în care
întreruptorul de borne este deschis, se comandă oprirea de avarie a agregatului.
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Figura nr. 3.29. Organigrama pornirii automate a MHA
Aparatul director se deschide până la valoarea maximă permisă, încărcând
generatorul cu puterte activă. Deschiderea completă a aparatului director trebuie să se facă
într-un interval de timp prestabilit, respectiv ∆t5. Dacă acest timp este depăşit, înseamnă că
a apărut un blocaj mecanic, deci o situaŃie de avarie.
3.16.2. Procesul tehnologic de oprire MHA
Pornind de la starea în care microhidroagregatul este în funcŃiune, fiind încărcat cu
putere activă, la valori nominale, se doreşte aducerea sa în starea de oprit.
Microhidroagregatul se consideră ca fiind în starea oprit atunci când:
- hidroagregatul staŃionează de cel puŃin un minut;
- după caz, vana rapidă este închisă sau nu;
- circulaŃia apei de răcire este oprită.
La unele microhidroagregate vana de închidere rapidă este acŃionată la fiecare
pornire-oprire. La alte hidroagregate, în general la cele de cădere şi putere reduse, vana
rapidă este menŃinută permanent în poziŃia deschisă. Inchiderea ei se face numai în situaŃii
speciale.
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Figura nr. 3.30. Organigrama opririi nomale a MHA
Oprirea normală a unui hidroagregat se face reducând treptat puterea activă prin
închiderea aparatului director, apoi se deschide întreruptorul de borne şi, ulterior, opreşte
sistemul de răcire.
Oprirea de avarie este, după cum îi arată şi numele, o situaŃie excepŃională, nedorită
şi se efectuează fără descărcare de sarcină. La acest tip de oprire, mai întâi se deschide
întreruptorul de borne, apoi se închide aparatul director până la zero. Energia hidraulică
primită, până în acel moment, de hidroagregat, se va transforma în energie cinetică. Ca
urmare, se va produce o creştere semnificativă a turaŃiei hidroagregatului. In caz că
aparatul director nu se închide sau nu se închide suficient de repede, vor intra în funcŃiune
protecŃiile la supraturare care vor comanda închiderea vanei cu închidere rapidă, vană
aflată amonte de aparatul director.
In figura nr. 3.30. se prezintă organigrama, elaborată de autor a subprocesului
tehnologic de oprire normală. Comanda de oprire se poate iniŃia de la faŃa locului, respectiv
din centrală sau de la distanŃă, de la dispecerat. SelecŃia direcŃiei de unde poate să
sosească comanda de oprire se face la nivelul microhidrocentralei.
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Figura nr. 3.31. Organigrama opririi de avarie a MHA
Procesul de oprire începe cu reducerea treptată a sarcinii, prin închiderea aparatului
director, prin comanda corespunzătoare aplicată dispozitivului de acŃionare. Puterea activă
este scăzută până la valoarea de 5% P n., când se dă comanda de deschidere a
întreruptorului, aparatul director continuând să se închidă. Acestor etape ale procesului
tehnologic de oprire normală, li se alocă câte un interval de timp, ∆t1, respectiv ∆t2.
Dacă întreruptorul refuză să se deschidă (situaŃie foarte rar întâlnită), atunci se dă
comanda de oprire de avarie a întregii centrale, cu deschiderea întreruptorului prevăzut pe
partea de înaltă tensiune a transformatorului ridicător.
Tot după deschiderea întreruptorului de borne, pentru închiderea completă a
aparatului director, se acordă un interval de timp, ∆t3.
După închiderea aparatului director, se comandă şi oprirea circulaŃiei de apă de
răcire. Oprirea circulaŃiei apei de răcire, trebuie să se realizeze în timpul ∆t4.
FuncŃie de situaŃia concretă din hidrocentrală, după oprirea hidroagregatului, se
poate efectua operaŃiunea de închidere a vanei cu închidere rapidă.
In figura nr. 3.31. se prezintă organigrama, elaborată de către autor, a procesului
tehnologic de oprire de avarie. Comanda de oprire de avarie se poate iniŃia în orice
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moment şi ea este prioritară faŃă de alte comenzi, cum ar fi comanda de pornire sau
comanda de oprire normală.
Comanda de oprire de avarie se iniŃiază numai de la nivel local, fie de către
personalul de exploatare, fie ca urmare a acŃiunii automate a uneia sau a mai multor
protecŃii tehnologice, mecanice sau electrice. Se pleacă tot de la situaŃia în care se
consideră microhidroagregatul în funcŃiune, fiind încărcat cu putere activă, la valoarea
nominală.
Prima secvenŃă care se execută, în cazul opririi de avarie, este deschiderea
întreruptorului de la bornele hidrogeneratorului. In continuare, procesul se desfăşoară
similar cu procesul tehnologic în cazul opririi normale, cu deosebirea că se comandă şi
închiderea vanei rapide.
In cazuri de avarii deosebit de grave, cum ar fi pericolul de inundare a
microhidrocentralei, se execută, în mod suplimentar, şi închiderea vanei fluture de la nodul
de presiune, evident numai la centralele care sunt echipate cu acest tip de vană. Procesul
tehnologic al vanei fluture de la nodul de presiune este similar cu procesul tehnologic al
oricărei vane fluture. In mod curent, la nodul de presiune sunt două vane fluture montate în
serie. Una este de lucru şi cealaltă de rezervă, care se închide numai în cazul în care vana
de lucru refuză să se închidă.
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4. CONFIGURATII ALE SISTEMELOR DE CONDUCERE
In acest capitol se abordează nivelul superior automatelor programabile, nivelul de
conducere a întregii hidrocentrale, al întregii hidroamenajări. Se prezintă diferite soluŃii,
unele dintre ele fiind realizate practic de către autor.
Un sistem de conducere a hidrocentralelor este alcătuit din echipamente la nivelul
hidrocentralei, echipamente la nivelul dispeceratului de hidroamenajare şi, la un nivel
ierarhic mai înalt, dispeceratul energetic zonal şi Dispeceratul Energetic NaŃional.
La rândul său, la nivel de hidrocentrală, sistemul de conducere este alcătuit dintr-o
componentă locală, situată în imediata apropiere a echipamentelor primare şi un nivel
ierarhic mai înalt, operativ, situat la nivelul camerei de comandă sau, în cazul în care
aceasta nu există, la nivelul sălii maşinilor.
La nivel local găsim traductoarele şi automatele programabile. La nivelul operativ
găsim un calculator compatibil PC sau şi un panou operator cu ecran de tip touch-screen.
Panoul operator foloseşte pentru comanda şi urmărirea executării comenzilor, la nivel de
hidroagregat, iar calculatorul serveşte pentru comanda întregii centrale.
La nivelul unei hidrocentrale este necesar cel puŃin un calculator, pentru cel puŃin
două funcŃiuni importante:
- realizarea bazei de date atât curente cât şi istorice, în vederea analizelor ulterioare
privind desfăşurarea diverselor evenimente;
- realizarea legăturii de date cu nivelul ierarhic superior - dispecerat.
4.1. ConfiguraŃii de sisteme de conducere
Două sunt sistemele de conducere cele mai răspândite, respectiv sistemul
centralizat şi sistemul descentralizat (distribuit).
Sistemul de conducere centralizat constă dintr-un echipament central, de regulă
calculator, care realizează toate funcŃiile necesare unei conduceri, respectiv: culege dalele
din centrală şi le procesează, generează comenzi, formează baza de date, asigură interfaŃa
om-maşină, asigură interfaŃa cu dispeceratul [48]. Avantajul este că se foloseşte un singur
echipament de calcul. Dezavantajele sunt mai multe, şi anume: sunt necesare multe
conductoare, având lungimi mari, pentru transportul bilateral al datelor, software-ul de
aplicaŃie este dificil de pus la punct, defectarea calculatorului compromite tot sistemul de
conducere. Pe de altă parte, puterea de calcul şi fiabilitatea calculatoarelor moderne, mai
ales în variantă industrială, recomandă această soluŃie cel puŃin pentru hidrocentralele
echipate cu un singur hidroagregat.
Sistemul de conducere de concepŃie distribuită se bazează pe folosirea automatelor
programabile şi a claculatoarelor şi este, în prezent, cel mai răspândit [49, 50]. Automatele
programabile au o putere de calcul suficientă, sunt rezistente la perturbaŃiile
electromagnetice, sunt ieftine şi relativ simplu de utilizat chiar de către specialiştii tehnologi,
nu de către specialiştii în informatică. Automatele programabile sunt destinate consucerii,
în general, a unui singur proces tehnologic, în mod autonom, fără a fi obligatorie existenŃa
unui calculator. Calculatorul realizează baza de date, conexiunea cu nivelul ierarhic
superior şi interfaŃa om-maşină.
In figura nr. 4.1. se prezintă configuraŃia unui sistem de conducere, elaborat de
autor, a proceselor tehnologice dedicat unei hidrocentrale de mare cădere, subterană,
echipată cu două hidroagregate de tip Francis, având puterea unitară de 22MW [25].
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Schema electrică este de tip bloc, transformatoarele fiind situate în staŃia electrică
supraterană.

Figura nr. 4.1. ConfiguraŃie sistem de conducere, var. 1
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Furnitura producătorului de automate programbile cuprinde şi panourile operator de
tip touch-screen, precum şi conexiunea de mare viteză (10MB/s.) între automate.
Automatul programabil AP12 este destinat monitorizării poziŃiei elementelor de comutaŃie
electrică, în aşa fel încât, pe monitorul calculatoarelor să se poată urmării, în timp real,
schema electrică de 110kV, de 20kV, de 10,5kV, precum şi alimentările principale de
curent alternativ şi curent continuu. Automatele programabile AP1 şi AP2 conduc procesele
tehnologice aferente celor două hidroagregate, mai puŃin grupurile de ulei sub presiune şi
controlul termic.
Contoarele inteligente de energie electrică C1 ... C4 sunt destinate monitorizării
parametrilor energiei electrice pe partea de 110kV. Urmează să se monteze contoare
similare şi pe partea de 20kV, 0,4kV şi 220Vcc.
ConcepŃia de realizare a schemei de conducere este de tip distribuit. Lângă fiecare
instalaŃie tehnologică se montează câte o cutie locală care cuprinde atât partea de forŃă
(disjunctoare şi contactoare) cât şi automatul programabil.
Comenzile de pornire-oprire ale hidroagregatelor se dau din panourile operator,
plasate pe uşa cutiei în care se află automatele AP 1 şi AP2. Tot de aici se poate urmării
derularea proceselor tehnologice şi se pot da comenzi de încărcare - descărcare a
hidroagregatelor.
Urmărirea funcŃionării hidroagregatelor se poate face şi de la cele două staŃii de
lucru sau de la dispecerat. Tot de la aceste calculatoare se pot accesa baza de date
curente (din ultimile 8 sau 24 de ore) şi baza de date istorice (din ultimile 8 ... 12 luni)
In server se formează baza de date şi aici rulează programul de aplicaŃie. Cele două
staŃii de lucru au funcŃii similare şi sunt clienŃi ai serverului.
ReŃeaua locală asigură transportul bilateral al datelor între furnizorii de date,
respectiv elementele din câmp (în cazul nostru automatele programabile şi contoarele
electronice) şi utilizatori, respectiv dispecerat, operatorul din centrală şi operatorul din staŃia
electrică supraterană.
Se pune problema ca toŃi aceşti utilizatori să aibă acces neîngradit la toate datele.
SoluŃia modernă de rezolvare a acestei probleme este asigurată prin implementarea
conceptului OPC (OLE for Process Conntrol). Scopul OPC este de a furniza o
infrastructură de bază standard pentru schimbul de informaŃii de control al proceselor [51].
OPC standardizează o tehnologie, nu un produs. Prin folosirea setului de standarde
OPC, datele pot fi transportate de la orice sursă de date către orice aplicaŃie OPC. Aceste
aplicaŃii includ interfeŃe grafice, grafice, foi de calcul, arhivatoare, aplicaŃii de gestionare a
resurselor şi altele.
OPC este un standard de comunicaŃie care furnizează interoperabilitate şi
scalabilitate reală. Aceasta ne permite să vizualizăm, să analizăm şi să ne raportăm cu
aplicaŃii de la oricare vânzător folosind una sau mai multe specificaŃii OPC. Prin selectarea
tehnologiei standard OPC se reduc costurile de implementare şi se asigură construirea
unui sistem scalabil pentru viitor.
OPC este un standard public industrial pentru asigurarea conectivităŃii sistemelor.
FundaŃia OPC menŃine toate specificaŃiile implementării. OPC (OLE pentru controlul
proceselor) foloseşte tehnologia COM şi DCOM de la Microsoft, pentru a permite diferitelor
aplicaŃii să schimbe date între ele de pe unul sau mai multe calculatoare folosind o
arhitectură client - server. OPC defineşte un set comun de interfeŃe, astfel încât aplicaŃiile
primesc date în acelaşi format. Indiferent dacă datele vin de la PLC - uri, DCS - uri sau
traductoare, aplicat la rezultat, OPC este o soluŃie industrială la cheie.
De exemplu producătorii au multe surse de date diferite cum ar fi PLC, DCS, baze
de date, remote terminal units (RTU), traductoare. Aceste date sunt disponibile prin diferite
conexiuni cum ar fi serial, ethernet sau chiar transmisii radio.
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Pentru aplicaŃii de control al proceselor se folosesc diferite sisteme de operare cum
ar fi: Windows, Linux, UNIX, DOS, VWS. In trecut vânzătorii preluau datele în propriiile lor
aplicaŃii de interfaŃă. Datele se păstrau într-un format propriietar, ceea ce înseamnă că
datele se puteau accesa numai folosind unelte furnizate de către acelaşi vânzător care a
înmagazinat datele, utilizatorul fiind forŃat să apleze la acelaşi vânzător de fiecare dată
când era nevoie de o schimbare de sistem sau de extinderea lui.
In cazul nostru, OPC asigură transparenŃa citirii datelor de către dispecer sau de
către operatorul din centrală "direct" din automate, din contoare sau din baza de date.
Datele sunt înmagazinate în baza de date rezidentă în server. OPC server este rezident în
cele două calculatoare din hidrocentrală.
Diferitele protocoale de accesare a automatelor sau a contoarelor sunt recunoscute
de către OPC, chiar dacă este vorba de producători diferiŃi.
In acest caz folosim un server OPC pentru automatele programabile şi un server
OPC pentru contoarele electrice. Din moment ce interfaŃa om-maşină, istoricul de procese
şi aplicaŃia de monitorizare de stare a maşinilor suportă OPC, rezultă un necesar de doar
trei interfeŃe, ceea ce înseamnă o treime din metodele propriietare. Deoarece OPC este un
standard popular de comunicare, interfeŃele sunt disponibile la cheie, astfel încât nu este
nevoie de dezvoltare de software personalizat. Există o singură conexiune între serverul de
OPC şi sursa de date. Când un server de OPC primeşte trei cereri pentru aceeaşi sursă de
date, el trebuie să facă o singură cerere la sursa de date. Aceasta reduce încărcarea de
cereri de date pe fiecare sursă de date, la o treime din soluŃia proprietară şi creşte
semnificativ eficienŃa pentru protocoalele seriale lente.
Baza de date care se formează pe server este alcătuită din:
- înregistrarea continuă a variaŃiei mărimilor analogice (presiuni, temperaturi, nivele,
deplasări, puteri, curenŃi, tensiuni);
- evenimente.
Prezentarea înregistrărilor referitoare la evoluŃia mărimilor cu variaŃie
continuă/analogică, se face sub formă de grafic. In fiecare punct al graficului se poate afişa
valoarea curentă şi momentul când s-a făcut citirea. Intervalul de timp între două citiri este
de cca. o secundă.
Evenimente sunt considerate următoarele acŃiuni:
- toate acŃiunile operatorului, respectiv: comenzile, confirmarea semnalizărilor şi
alarmelor, selectarea unei anume maşini de lucru, resetarea ceasului;
- depăşirea limitelor superioară sau inferioară, de semnalizare sau de alarmă, de
către o mărime analogică în timpul variaŃiei sale continue;
- revenirea unei mărimi analogice în limitele corecte, după ce a existat o depăşire a
limitelor;
- atingerea unei poziŃii limită a unui element bipoziŃional (întreruptor închis, deschis
etc.);
- atingerea unei poziŃii semnificative a unui echipament care execută mişcări
relative (vana fluture la tasare I etc.), precum şi revenirea de pe aceste poziŃii;
- pornirea / oprirea unei maşini de forŃă;
- acŃionarea unei protecŃii electrice şi revenirea după o acŃionare.
Evenimentele sunt prezentate sub formă de tabel, fiecare eveniment fiind însoŃit de
eticheta de timp, care precizează: anul, luna, ziua, ora, minutul şi secunda.
In figura nr. 4.2. se prezintă configuraŃia, elaborată de autor, pentru un sistem de
conducere a proceselor tehnologice destinat unei hidrocentrale de joasă cădere, pe canal,
echipată cu două hidroagregate de tip Kaplan, având puterea unitară de 7MW.
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Figura nr. 4.2. ConfiguraŃie sistem de conducere, var. 2
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Figura nr. 4.3. ConfiguraŃie sistem dispecerizare, var. 1
Schema electrică este cu un singur transformator ridicător 6,3/110kV şi cu trei
transformatoare de servicii proprii, două alimentate la tensiunea generatoarelor, 6,3kV, şi
unul alimentat la 20kV dintr-o linie electrică aeriană locală de 20kV.
Fiecare hidroagregat este condus, cu excepŃia controlului termic, de câte un automat
programabil. Aceste automate primesc, în mod direct, comenzi de oprire de avarie de la
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instalaŃiile specializate ale grupurilor generatoare şi ale centralei. S-a ales această soluŃie
pentru a asigura rapiditatea şi fiabilitatea execuŃiei comenzii.
Contoarele electrice electronice C1 ... C8 măsoară parametrii funcŃionali ai energiei
electrice în punctele semnificative ale schemei electrice de înaltă tensiune.
In figura nr. 4.3. se prezintă o variantă de integrare a schemei precedente într-o
schemă de dispecerizare a hidroamenajării. Transmisia datelor se face prin sistem
wireless, folosind tehnologia VPN (Virtual Private Network). Această tehnologie foloseşte
ca suport, reŃeaua de telefonie mobilă. Are avantajul că este ieftină şi disponibilă imediat,
nefiind necesare decât lucrări minime de instalare [24].
In figura nr. 4.4. este arătată o variantă de sistem de conducere pentru o
hidrocentrală echipată cu un singur grup de tip Francis, având puterea nominală de 5MW.
Puterea este evacuată în reŃeaua locală, printr-un transformator ridicător 6,3/20kV. Sunt
prevăzute două transformatoare de servicii proprii alimentate din staŃia de 20kV şi de la
bornele de 6,3kV ale generatorului [24].
ConcepŃia de conducere, elaborată de autor, este de tip centralizat, folosindu-se un
singur automat programabil.

Figura nr. 4.4. ConfiguraŃie sistem de conducere, var. 3
In figura nr. 4.5. se prezintă o configuraŃie des întâlnită de sistem de automatizare la
nivel de hidrocentrală. Această variantă este potrivită pentru o centrală echipată cu două
grupuri având puterea unitară de maxim 10MW.
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Figura nr. 4.5. ConfiguraŃie sistem de conducere, var. 4
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Figura nr. 4.6. ConfiguraŃie de dispecerat de hidroamenajare
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Fiecare hidroagregat este condus de către un automat programabil. De asemenea
există un automat programabil destinat serviciilor generale. Echipamentele de sine
stătătoare, care se achiziŃionează ca atare (protecŃiile electrice, contoarele electrice
inteligente, RAV-ul, RAT-ul, sincronizatorul automat, turometrul), deoarece sunt prevăzute
cu port Ethernet, sunt conectate prin intermediul câte unui switch. Automatele programabile
conduc efectiv instalaŃiile tehnologice proprii, respectiv generale. Fiecare hidroagregat este
prevăzut, la nivelul sălii maşinilor, cu câte un panou operator de tip touchscreen, de unde
se poate executa comanda grupului şi se poate urmării execuŃia comenzilor.
La nivelul camerei de comandă este prevăzut un automat programabil general, de
unde se pot da comenzi către ambele hidroagregate. Sigur că se instituie o logică a
priorităŃilor, în sensul că, comenzile care se dau din sala maşinilor au prioritate faŃă de cele
care se dau din camera de comandă.
In figura nr. 4.6. este arătată o variantă de echipare a unui dispecerat de
hidroamenajare. Se observă că reŃeaua locală de comunicaŃii este dublată. Alimentarea cu
energie electrică este asigurată, de rezervă, din două surse neîntreruptibile performante.
Dispeceratul este prevăzut cu receptor GPS care permite sincronizarea cu timpul universal,
cu o eroare de maxim +/- 1µs. Astfel, toate calculatoarele, toate automatele programabile şi
celelalte utilaje de calcul, din toate centralele care alcătuiesc hidroamenajarea, vor fi
sincronizate. Acest lucru este foarte util când se face analiza diferitelor evenimente,
deoarece se poate urmări cu mare precizie, succesiunea fenomenelor.
Dispeceratul este echipat cu un afişaj de mari dimensiuni, alcătuit din patru ecrane
alăturate fiecare având diagonala de 50".
4.2. Ecrane
Ecranele sau plaşele sinoptice reprezintă interfeŃele om-maşină, care sunt
implementate pe staŃiile de lucru. O parte din ecrane, cele destinate operaŃiunilor de
comandă şi supravegherea a hidroagregatului, sunt implementate şi pe panoul operator
aferent acestuia.
In realizarea ecranelor s-au cristalizat câteva principii [22, 23, 24, 25, 26], şi anume:
- ecranul este alcătuit dintr-o zonă permanentă (aflată în permanenŃă pe ecran) şi o
zonă nepermanentă, care se schimbă la comanda operatorului;
- în zona nepermanentă este prezentat, de regulă, un singur proces tehnologic;
- în zona permanentă se află o serie de butoane virtuale, care permit accesul în alte
ecrane, corespunzătoare altor procese tehnologice;
- dacă apare o semnalizare de prealarmă, într-un proces tehnologic care nu este
afişat în prezent, atunci butonul corespunzător, situat în zona permanetă a ecranului, va
începe să pâlpâie. Astfel, operatorul poate să comande trecerea în zona de interes, pentru
a afla ce s-a întâmplat;
- dacă apare o situaŃie de alarmă, într-un proces tehnologic care nu este afişat în
prezent, atunci ecranul curent se va schimba automat şi se va afişa ecranul de interes;
- tot în zona permanentă mai sunt afişate o serie de informaŃii, precum:
- sigla fabricantului;
- ora curentă;
- denumirea centrale, hidroagregatului şi a planşei sinoptice curente;
- starea comunicaŃiei de date pe reŃelele care fac legătura între
componentele sistemului de conducere;
- butoanele virtuale de acces către baza de date sau către elementele
care permit efectuarea de comenzi. Accesul la acest butoane este
restricŃionat prin parolare;
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Un exemplu de ecran este schema circuitului hidraulic principal din figura nr. 4.7. In
partea inferioară-stânga se afişează lista ultimilor 10 evenimente. In partea inferioarădreapta se afişează cinci grafice, reprezentând evoluŃia on-line a cinci mărimi analogice
selectate de operator.

Figura nr. 4.7. Ecran circuit hidraulic
In zona centrală a ecranului se poate afişa schema electrică curentă, cu indicarea valorii
principalelor mărimi electrice măsurate, aşa cum se arată în figura nr. 4.8.
In figura nr. 4.9. se prezintă ecranul corespunzător grupului de ulei sub presiune. Se
observă că este deschisă fereastra necesară efectuării operaŃiei de selectare a pompei de
lucru, respectiv rezervă. Starea curentă a pompelor este codificată cu ajutorul culorilor,
conform legendei. FuncŃionarea unei pompe este simbolizată prin colorarea în verde a
pompei şi printr-o animaŃie de curgerea virtuală a uleiului prin conducta respectivă.
O planşă sinoptică reprezentând controlul termic este prezentată în figura nr. 4.10.
Se observă că valorile temperaturilor sunt indicate în locurile corespunzând situaŃiilor din
teren. De asemenea, în partea dreaptă, temperaturile sunt indicate sub formă de bargraph
cu precizarea limitelor de preventiv şi de avarie. Zonele de "preventiv" sunt indicate cu
galben, iar zonele de "avarie" sunt indicate cu culoarea roşie. Aceste semnalizări optice
sunt însoŃite de semnalizări acustice corespunzătoare.
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Figura nr. 4.8. Ecran schema electrică monofilară

Figura nr. 4.9. Ecran pentru grupul de ulei sub presiune
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Figura nr. 4.10. Ecran pentru controlul termic
In figura nr. 4.11. se arată planşa sinoptică aferentă procesului tehnologic al apei de
răcire, pentru cazul unei centrale cu două grupuri, care preia apa de răcire din conducta
forŃată sau, de rezervă, prin pompare, din canalul de fugă. Se observă că valorile
presiunilor, fiind un parametru important, sunt indicate atât digital cât şi analogic, pe două
manometre virtuale. De asemenea, debitele corespunzătoare consumatorilor de apă de
răcire sunt afişate digital. Codificarea culorii pompelor are aceiaşi semnificaŃie ca şi în cazul
grupului de ulei sub presiune.
Se observă că sistemul de conducere al procesului tehnologic aferent apei de răcire,
corespunzător hidroagregatului nr. 2, nu este dat în funcŃiune.
In figura nr. 4.12. este prezentat un exemplu de planşa sinoptică corespunzătoare
exploatării normale a hidroagregatului. Se indică, în timp real, valorile tensiunilor, curenŃilor,
puterii active, puterii reactive şi a frecvenŃei.
In cazul în care se doreşte efectuarea unei manevre de, de exemplu, modificare a
puterii active, atunci se deschide o fereastră de unde se selectează valoarea dorită a
puterii, urmată de comanda propriiu-zisă de execuŃie. Hidrogeneratorul se va încărca,
treptat, până la valoarea prescrisă. In mod curent, software-ul de aplicaŃie este în aşa fel
realizat, încât, simultan cu încărarea cu putere activă, se va realiza, automat, şi încărcarea
cu putere reactivă, într-o proporŃie corespunzătoare.
Acest gen de comenzi se folosesc ca şi comenzi de la distanŃă. Pentru comanda
locală sunt prevăzute două chei, cu revenire, montate pe panoul de comandă.

Pag. 97
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

Figura nr. 4.11. Ecran pentru apa de răcire

Figura nr. 4.12. Ecran de exploatare normală
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In figura nr. 4.13. este arătat un exemplu de ecran, destinat urmăririi procesului
automat de pornire-oprire. Se urmăreşte, în timp real, îndeplinirea tuturor condiŃiilor de
funcŃionare şi a condiŃiilor de pornire, până la apariŃia mesajului de "grup pregătit pentru
pornire". In această situaŃie, secvenŃa de pornire poate să continue astfel:
- se trece automat la pornirea grupului şi conectarea sa la reŃea;
- se rămâne în această stare, comanda de pornire propriiu-zisă urmând
a fi transmisă de la distanŃă, funcŃie de solicitările sistemului;
- se rămâne în această stare, comanda de pornire propriiu-zisă urmând
a fi dată manual, prin acŃionarea butonului virtual OK.
In ecranul menŃionat se poate urmării atât pornirea cât şi oprirea hidroagregatului, cu
urmărirea celor trei parametrii importanŃi: turaŃia (în procente), tensiunea la bornele
generatorului şi puterea activă.
In figura nr. 4.14. este prezentat un alt mod de realizare a ecranelor, aplicat la
hidrocentralele de pe Oltul Mijlociu (Călimăneşti, Turnu, Rm. Vâlcea). Se păstrează zona
permanentă, de unde se poate trece în ecranele corespunzătoare altor instalaŃii.
Semnalizările de "preventiv" şi de "avarie" sunt realizate optic, prin doi clopoŃei de culoare
galbenă, respectiv roşie, precum şi prin semnalizări acustice. Toate informaŃiile importante
privind funcŃionarea serviciilor proprii ale hidroagregatului sunt prezentate în acest ecran.
In figura nr. 4.15. este arătată o variantă de realizare a ecranelor, variantă întâlnită
la hidrocentralele de pe Oltul Superior (Viştea, Voila). De asemenea, se păstrează zona
permanentă, de unde se poate trece în ecranele corespunzătoare altor instalaŃii. Ecranul
indicat prezintă instalaŃia de apă de răcire.

Figura nr. 4.13. Ecran de pornire - oprire
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Autorul a elaborat configuraŃiile sistemelor de conducere pentru hidocentralele:
Izvoarele (2x9MW), Voineşti (1x5MW), Clopotiva (2x7MW), Zăneşti (1x6MW), Săsciori
(2x22MW), Leşu (1x3,4MW), Munteni II (1x0,63MW), precum şi planşele sinoptice
corespunzătoare (în figura nr. 4.16. este arătat ecranul principal al MHC Munteni II).

Figura nr. 4.14. Ecran principal
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Figura nr. 4.15. Ecran apa de răcire

Figura nr. 4.16. Ecran MHC
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5. CONSIDERATII PRIVIND RAT
5.1. GENERALITATI
In acest capitol, chestiunea fiind cunoscută, se face numai o trecere în revistă a
diferitelor tipuri de sisteme de excitaŃie, prezentând avantajele şi dezavantajele fiecăruia
dintre ele. In continuare se propun două soluŃii, dintre care una experimentată cu succes de
către autor, de înlăturare a dezavantajelor.
ExcitaŃia grupurilor hidroenergetice este asigurată, de regulă, în trei soluŃii, respectiv:
- generator de curent continuu cu excitaŃie derivaŃie. Are avantajele că îşi produce
în mod autonom, energia necesară şi că permite montarea dispozitivului
ADR.
Dezavantajele rezidă în prezenŃa colectorului şi a periilor,
precum şi în imposibilitatea
reglării electronice a tensiunii de ieşire;
- generator sincron cu redresor turnant, indusul fiind plasat pe rotor. Avantajele sunt
date de lipsa sistemului colector-perii şi de posibilitatea reglării electronice a curentului
inductor. Regulatorul automat de tensiune este un redresor comandat, care se alimentează
din reŃeaua de 0,4kV a serviciilor proprii şi care modulează curentul de excitaŃie al
excitatricii. Dezavantajul acestei soluŃii este dependenŃa curentului de excitaŃie de prezenŃa
tensiunii de servicii proprii, imposibilitatea măsurării curentului rotoric, precum şi
imposibilitatea instalării unui dispozitiv de tip ADR (automat de dezexcitare rapidă);
- redresor comandat, de putere, alimentat de la bornele hidrogeneratorului. Acest
redresor realizează simultan şi funcŃia de regulator automat de tensiune.
De precizat că lipsa dispozitivului ADR este deosebit de periculoasă, deoarece, în
caz de defect, energia (de valori importante) înmagazinată în rotorul generatorului,
continuă să alimenteze un eventual defect, amplificându-l în mod semnificativ. Rolul
dispozitivului ADR este de a consuma rapid energia remanentă în rotor, pe un rezistor
specializat. In figurile nr. 5.1., 5.2. şi 5.3. sunt arătate cele trei variante menŃionate mai sus.
In România, cele mai utilizate soluŃii sunt cele cu excitatrice rotativă. SoluŃia cu
redresor static comandat este folosită numai în cazul CHE PorŃile de Fier I.
In mod curent, cu ocazia retehnologizărilor care se execută în hidrocentralele din
Ńara noastră, se înlocuieşte excitatricea de curent continuu cu o excitatrice de curent
alternativ, echipată cu redresor turnant. RAT-ul modernizat este comandat cu
microprocesoare, partea de putere este realizată cu tiristoare, iar alimentarea se face tot
din servciile proprii ale hidroagregatului, cu tensiunea de 3x0,4kV. Pentru cazul în care se
defectează regulatorul automat de tensiune, există posibilitatea alimentării circuitului de
excitaŃie al excitatricii, în regim manual, de la bateria de acumulatoare de 220V a centralei.
SoluŃiile noi, supuse analizei, face apel la tehnologia electronică modernă.
5.2. PRIMA SOLUTIE NOUA
Prima soluŃie nouă propusă de autor este prezentată în figura nr. 5.4. Se păstrează
avantajele alimentării independente cu energie electrică şi a prezenŃei ADR. Autorul
propune realizarea unui regulator automat de tensiune care nu necesită alimentare de
forŃă. Elementul de bază al acestui tip de regulator este tranzistorul de putere de tip IGBT.
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Figura nr. 5.1. Generator de cc

Figura nr. 5.2. Generator de ca

Figura nr. 5.3. Redresor comandat static
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în care:
- 1, 2 - rotorul şi statorul hidrogeneratorului;
- 3 - arborele;
- 4 şi 9 - inele şi perii de conatct;
- 5 - colector şi perii colectoare
- 6, 7 - rotorul şi statorul excitatricii;
- 8 - redresor turnant.
Tranzistorul tip IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistors), prin chopare, realizează o
stare similară cu un rezistor având rezistenŃa variabilă între valoarea nominală R ex şi zero.
Această facilitate este posibilă datorită valorilor mari ale inductanŃelor care intervin în
funcŃionarea schemei, inductanŃe care au un efect semnificativ de filtrare. Tranzistorul de
tip IGBT permite alegerea unor frecvenŃe ridicate de chopare.

Figura nr. 5.4. Varianta nouă de reglare a excitaŃie
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Figura nr. 5.5. Varianta nouă de comandă/măsurare
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5.3. A DOUA SOLUTIE NOUA
A doua soluŃie nouă propusă de autor este prezentată în figura nr. 5.5. şi se referă la
sistemul de excitaŃie cu excitatrice de curent alternativ şi redresor turnant. Dezavantajele
care privesc imposibilitatea măsurării curentului rotoric, precum şi imposibilitatea montării
unui dispozitiv de tip ADR sunt eliminate prin montarea unui perechi de echipamente (A şi
B) pentru transmisia bilaterală a datelor, prin unde radio. Cele două echipamente sunt
montate pe rotor şi, respectiv, pe partea fixă a hidrogeneratorului.
Autorul a experimentat noua soluŃie pe teren, cu bune rezultate, la hidrocentralele:
Clopotiva (2x7MW), şi CHE Lugaşu (2x9MW).
Alimentarea cu energie electrică a echipamentului A, montat pe rotor, se face de la
tensiunea de excitaŃie, cu ajutorul unei surse de alimentare în comutaŃie. Transmisia
bilaterală a datelor, între echipamentul A şi echipamentul B, se face cu ajutorul
modemurilor radio, modemuri care funcŃionează într-o bandă liberă, folosind tehnologia
"spectrului împrăştiat". Această tehnologie permite funcŃionarea corectă, în medii cu
perturbaŃii electromagnetice ridicate, aşa cum sunt cele din preajma generatorului.
Echipamentul A, folosind traductoare adecvate, poate să măsoare parametrii
funcŃionali importanŃi ai rotorului, precum: tensiunea şi curentul de excitaŃie, temperaturile
în punctele cu solicitări termice maxime etc. De asemenea, echipamentul A poate să
recepŃioneze comenzi primite din exterior, prin intermediul echipamentului B. Două astfel
de comenzi pot fi cele de anclanşare/declanşare a contactorului static CS. Astfel se
realizează funcŃionarea echipamentului tip ADR. In acest caz, echipamentul tip ADR este
format din contactorul static (CS), rezistorul de stingere a câmpului (Rth) şi dioda D.
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6. NOUA TEHNOLOGIE MCM
In acest capitol se prezintă o tehnologie revoluŃionară, de ultimă oră, în domeniul
realizării unei mentenanŃe predictive, referitoare la motoare şi la generatoare electrice.
In ultimii ani, pe piaŃa mondială a sistemelor cu acŃionare electrică şi-a făcut apariŃia
o nouă tehnologie destinată detectării precoce a defectelor, respectiv detecŃia defectelor
bazată pe model. Noul concept a fost dezvoltat în Statele Unite la NASA şi în industria de
apărare. Transpunerea pentru utilizarea în industria civilă a fost realizată de către firma
Artesis Teknoloji Sistemieri AS din Turcia şi s-a concretizat în realizarea aparatului MCM
(Motor Condition Monitor) şi a variantelor sale [52].
Tehnologia MCM se poate aplica următoarelor sisteme:
- sistem alcătuit dintr-un motor electric şi o maşină de forŃă (compresor,
pompă, ventilator etc.).
- generatoare electrice;
- transformatoare de distribuŃie.
Important este ca fluxul de energie, prin maşina monitorizată să fie, în acelaşi sens.
In vederea monitorizării unui sistem mecanic, aparatul MCM se conectează
permanent pe bornele electromotorului de acŃionare, la fel ca un wattmetru.
In conceptul MCM, electromotorul este asimilat unui traductor a cărui mărime de
intrare este tensiunea de alimentare, iar ca mărime de ieşire este considerat curentul de
alimentare. Curentul de alimentare poartă informaŃii privind atât parametrii electrici cât şi
parametrii mecanici ai sistemului motor - maşină de lucru. Analizând aceste informaŃii şi
evoluŃia lor în timp, aparatul MCM ia decizii privind starea tehnică a părŃilor electrice şi
mecanice ale sistemului examinat. FuncŃie de valorile măsurate şi limitele impuse, MCM
generează semnale de prealarmă şi de alarmă. EvoluŃia parametrilor monitorizaŃi poate fi
pusă în evidenŃă mult mai bine cu ajutorul unui calculator la care se pot conecta unul sau
mai multe aparate de tip MCM.
Defectele electrice care pot fi puse în evidenŃă sunt:
- probleme pe reŃeaua de alimentare (contact slab la bornele
electromotorului, închidere defectuasă a unei faze a contactorului etc.);
- probleme electrice interne ale electromotorului (rezistenŃă de izolaŃie
scăzută, deteriorarea izolaŃiei între tole, întreruperea barelor înfăşurării
rotorice - la motoarele cu rotor în scurtcircuit etc.);
Defectele mecanice care pot fi puse în evidenŃă sunt:
- probleme ale electromotorului (întrefier neuniform, ax curbat, joc în
postament, etc.);
- probleme ale sistemului mecanic acŃionat (cuplaj defect, nealinieri,
defecte ale reductorului cu roŃi dinŃate etc.).
De asemea se poate identifica apariŃia fenomenului de cavitaŃie la pompe.
Schema principială de funcŃionare a aparatului MCM este prezentată în fig. 6.1.
IniŃial, pe durata a 5-10 zile, aparatul MCM "învaŃă" instalaŃia. In timpul acestei
perioade, MCM determină modelul matematic al sistemului format din motorul electric de
acŃionare şi maşina de lucru. Ulterior perioadei de "învăŃare", se aplică modelului
matematic, tensiunea curentă de alimentare. Rezultă un semnal (curent) care este
comparat cu curentul măsurat on-line. Comparând aceste două semnale, rezultă o
diferenŃă care este prelucrată, obŃinându-se, la final, un număr de 22 de parametrii
specifici. Aceşti parametrii sunt: mecanici (în număr de 12), electrici (în număr de 8) şi de
interfaŃă sau reziduali (în număr de 2).
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Figura nr. 6.1. - MCM-schema principială de funcŃionare
EvoluŃia unuia sau a mai multor parametrii specifici (la alegerea operatorului), poate
fi urmărită pe ecranul calculatorului. Dacă valorile parametrilor sunt reduse, aproape de
zero, înseamnă că sistemul funcŃionează corespunzător. Imediat ce unul sau mai mulŃi
parametrii încep să prezinte valori crescătoare, înseamnă că a apărut un defect care se
dezvoltă.
Alarmele de "preventiv" şi "avarie" sunt generate funcŃie de defectele apărute şi
setările alese. Defectele sunt identificate funcŃie de numărul parametrilor găsiŃi diferiŃi,
amplitudinea abaterilor, precum şi durata acestor abateri.
Aspectul fizic al aparatului MCM este prezentat în figura nr. 6.2. Pe panoul frontal se
afişează mărimile electrice măsurate (curenŃi, tensiuni, puterea activă, factorul de putere,
valoarea armonicilor de tensiune şi de curent până la ordinul 13 şi factorul total de
distorsiuni).
Tot pe panoul frontal sunt prevăzute un număr de cinci diode electrolumiscente, care
indică, respectiv:
- ledul verde = nu există nici o problemă, parametrii funcŃionali ai
sistemului sunt în limite normale;
- ledul galben 1 = există probleme în circuitul de alimentare;
- ledul galben 2 = există probleme ale sarcinii acŃionate de motor;
- ledul portocaliu = există defecte care se dezvoltă; sistemul motor maşină de lucru trebuie examinat atent cu prima ocazie. FuncŃionarea
îndelungată în aceste condiŃii este periculoasă;
- ledul roşu = apariŃia unui defect major este iminentă. Sistemul va fi
oprit imediat.
Aparatul poate fi astfel setat încât la aprinderea ledului roşu să se comande un
releu interior, ale cărui contacte se pot utiliza la deconectarea electromotorului sau la
iniŃierea unui semnal de avertizare sonoră.
Identificarea exactă a tipului de defect apărut se face utilizând mijloace de măsurare
specifice, precum:
- inspecŃii vizuale, eventual după demontarea cuplei;
- dispozitive de verificare a alinierii axului motorului cu cel al maşinii de
forŃă;
- măsurători geometrice executate cu ajutorul micrometrului sau al
comparatorului;
- ohmmetre sau megohmmetre pentru măsurarea rezistenŃei
conductoarelor sau a rezistenŃei de izolaŃie;
- cameră cu termoviziune pentru identificarea punctelor fierbiŃi etc.
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Odată identificat şi înlăturat defectul, orice apariŃie ulterioară a sa, va determina
apariŃia acelorlaşi indicaŃii ale MCM şi MCMSCADA.

Figura nr. 6.2. - MCM - aspectul fizic
La un singur calculator compatibil IBM-PC, pot fi conectate un număr de până la 255
de aparate de tip MCM, cu ajutorul unei reŃele de tip RS 485 sau RS 422. Software-ul
specializat, de tip MCMSCADA, care rulează pe calculator, permite identificarea incipientă
a defectelor, precum şi urmărirea dezvoltării acestora. SituaŃia este ilustrată prin câteva
exemple arătate mai jos. In aceste grafice pe abscisă este prezentat timpul iar pe ordonată
este prezentată distribuŃia spectrală de putere corespunzătoare parametrului respectiv.
In figura nr. 6.3. se prezintă o situaŃie apărută la o electropompă de combustibil. In
data de 3 iulie, după schimbarea etanşării, au apărut creşteri alarmante ale parametrilor
mecanici 9 şi 10 simultan cu aprinderea ledului de "probleme ale sarcinii". Analizându-se
situaŃia, s-a descoperit o aliniere necorespunzătoare între axul motorului şi al pompei. S-a
realizat o primă încercare de aliniere empirică a celor două maşini şi indicatiile parametrilor
9 şi 10 au scăzut sub valoarea de 0,4x102. In data de 4 iulie s-a realizat alinierea celor
două axe folosind, de această dată, un instrument cu laser. Imediat, valorile parametrilor
mecanici 9 şi 10 au revenit la zero.
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Figura nr. 6.3. - Defect de aliniere

Figura nr. 6.4. - Defect al reductorului
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In figura nr. 6.4.. se arată evoluŃia unei situaŃii apărute, în data de 24.01.2003, la un
ansamblu electromotor - reductor utilizat pentru acŃionarea unei antene radar din dotarea
NATO. După înlocuirea reductorului, în data de 04.02.2003, situaŃia a revenit la normal. De
această dată, parametrii care au indicat defectul au fost: "stare motor1", "parametrul
rezidual1" şi "parametrul rezidual2". Deasemenea a acŃionat şi ledul "probleme ale sarcinii".
In figura nr. 6.5. se prezintă situaŃia unei electropompe de fosfat. S-a constatat
creşterea treptată a valorii parametrilor mecanici 10 şi 12. S-a trecut la schimbarea
lagărelor şi, după această operaŃiune, parametrii mecanici 10 şi 12, precum şi parametrul
"stare motor1" au crescut spectaculos
In această situaŃie s-au schimbat lagărele şi arborele iar situaŃia a revenit la normal.
Deasemenea s-a aprins şi ledul "probleme ale sarcinii", aflat pe panoul frontal al aparatului
MCM.
In figura nr. 6.6.. nu se prezintă aspecte de mentenanŃă preventivă, ci o evoluŃie
normală a unor parametrii electrici (curent, tensiune, putere, factor de putere). Cu ajutorul
acestor informaŃii şi folosind un software adecvat, implementat pe calculator, aparatul MCM
poate fi folosit pentru realizarea, de exemplu, a balanŃei de energie pentru grupul de
electromotoare monitorizat.
In figura nr. 6.7. se indică evoluŃia curentului de dezechilibru. O creştere anormală a
acestui curent poate să indice o scădere periculoasă a izolaŃiei conductoarelor.

Figura nr. 6.5. - Defect al lagărelor
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Figura nr. 6.6. - Parametrii: curent, tensiune, factor de putere, putere activă

Figura nr. 6.7. - Curentul de dezechilibru
Pag. 112
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

Figura nr. 6.8. - Creştere suspectă a factorului de distorsiuni
In figura nr. 6.8. se indică evoluŃia factorului total de distorsiuni armonice. O creştere
bruscă a distorsiunilor armonice poate să indice o creştere periculoasă a pierderilor, ceea
ce determină reducerea duratei de viaŃă a maşinii.
In prezent, în lume, se află în exploatare un număr de peste 3000 de aparate tip
MCM, iar rezultatele sunt foarte bune.
6.1. Rezultatele aplicării tehnologiei MCM în România
Autorul a experimentat un aparat MCM care a fost montat la un electrocompresor de
160kW din cadrul StaŃiei de comprimare a gazelor naturale de la Berca (în judeŃul Buzău)
[53].
In data de 29.04.2007 în celula de întreruptor de 6kV, a compresorului a avut loc un
incident care a constat în străpungerea transformatorului de măsurare de curent de pe faza
S. S-a scos transformatorul şi instalaŃia a fost repusă în funcŃiune, dar aparatul MCM nu a
mai fost alimentat.
Analizând evoluŃia parametrilor electrici E1 ... E8, se constată că, începând cu data
de 19.04.2007, deci cu zece zile înainte, aceştia indică existenŃa unor probleme, aşa cum
se poate vedea în figurile nr. 6.9., 6.10. şi 6.11.
Se observă că parametrii mecanici nu indică nimic neobişnuit.
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Figura nr. 6.9. - EvoluŃia parametrilor electrici pe termen scurt

Figura nr. 6.10. - EvoluŃia parametrilor electrici 1 ... 6
Pag. 114
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

Figura nr. 6.11. - EvoluŃia parametrului electric 6
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7. STUDIUL COMPORTARII UNUI MOTOR ELCTRIC DIN CADRUL SERVICIILOR
PROPRII ALE UNEI HIDROCENTRALE

7.1. INTRODUCERE
Autorul îşi propune să analizeze comportarea, în regim dinamic, a unui motor
electric şi a unui hidrogenerator, în cazul trecerii bruşte de la funcŃionarea normală, în
cadrul sistemului energetic, la funcŃionarea pe o reŃea izolată de sistem [54, 55].
Rolul acestei analize este de a studia comportarea unui proces tehnologic, în situaŃii
limită. Se consideră procesul tehnologic ca fiind reprezentat de un electromotor care
acŃionează o pompă de apă de răcire. Automatizarea aferentă procesului comandă
pornirea pompei în două momente "delicate" pentru hidroahgregat, respectiv:
- cu cinci secunde înainte de separarea hidrogeneratorului de sistem şi
- cu cinci secunde după separarea hidrogeneratorului de sistem.
In ambele situaŃii hidrogeneratorul rămâne în funcŃiune pe o reŃea izolată.
Studiul se realizează utilizând programul de simulare specializat, Simulink.

Figura nr. 7.1. ReŃeaua considerată, din cadrul sistemului
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Considerăm o situaŃie reprezentativă, respectiv o zonă din Sistemul Energetic
NaŃional, formată dintr-un hidrocentrală (2 x 10MW), un consumator local şi un motor
electric asincron. Schema electrică monofilară este reprezentată în figura nr. 7.1.
7.2. PREZENTAREA SITUATIEI STUDIATE
Zona din Sistemul Energetic NaŃional supusă analizei este formată dintr-o
hidrocentrală, a cărei legătură cu sistemul este asigurată printr-o linie electrică aeriană de
110kV. Din staŃia de 110kV a centralei se alimentează un grup de consumatori, având
puterea activă momentană totală de 2MW. Puterea consumatorilor de servicii proprii este
de 307,5kW, repartizată astfel: 7,5kW sunt reprezentaŃi de un motor electric, iar 300kW
sunt reprezentaŃi de restul serviciilor proprii.
Motorul electric de 7,5kW, notat cu M în figura nr. 6.1, este supus analizei. El este
un electromotor de tip asincron, cu rotorul în scurtcircuit şi antrenează o pompă de apă de
răcire. InstalaŃia tehnologică de apă de răcire este prevăzută cu un sistem de automatizare.
Hidrogeneratoarele au următorii parametrii nominali:
- rotor cu poli aparenŃi
- înfăşurarea statorică este conectată în stea, având neutrul izolat.
- puterea aparentă nominală: 10MVA;
- tensiunea de linie nominală: 10,5kV;
- reactanŃa sincronă longitudinală: Xd = 1,096 [ur];
- reactanŃa tranzitorie longitudinală: X'd = 0,25 [ur];
- reactanŃa supratranzitorie longitudinală: X"d = 0,241 [ur];
- reactanŃa sincronă transversală: Xq = 0,638 [ur];
- reactanŃa supratranzitorie transversală: X"q = 0,22 [ur];
- reactanŃa de pierderi: Xl = 0,2 [ur];
- constanta de timp pe axa d, în scurtcircuit;
- constanta de timp pe axa q, în gol;
- constanta de timp tranzitorie longitudinală: 4,2s.;
- constanta de timp supratranzitorie longitudinală: 0,05s.;
- constanta de timp supratranzitorie transversală: 0,05s.;
- rezistenŃa înfăşurării statorului Rs=0,0043 [ur];
- coeficientul de inerŃie H(s) = 3,5 (raportul dintre energia stocată în rotor la
turaŃia nominală şi puterea nominală);
- factorul de fricŃiune (sau de amortizare) = 0[ur] (raportul dintre moment şi
deviaŃia de turaŃie);
- numărul de perechi de poli = 8;
- condiŃii iniŃiale:
- dw = 0[%];
- th = - 95,9387(grade);
- ia = 0,59387[ur];
- ib = 0,59387[ur];
- ic = 0,59387[ur];
- defazaj faza A = - 6,04235[ur];
- defazaj faza B = - 126,042[ur];
- defazaj faza C = 113,985[ur];
- tensiunea de fază Vf = 0,9[ur]
Transformatorul de putere, ridicător de la 10,5kV la 110kV, are următorii parametrii
funcŃionali nominali:
- transformator trifazat cu două înfăşurări;
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- puterea aparentă nominală: 25MVA;
- frecvenŃa: 50Hz;
- schema de conexiuni a primarului transformatorului: triunghi;
- parametrii înfăşurării primare:
- tensiunea de linie: V1 = 10.500V
- rezistenŃa: R1 = 0,027[ur]
- reactanŃa: x1 = 0,06[ur]
- schema de conexiuni a secundarului transfromatorului: stea, având nulul legat
direct la pământ;
- parametrii înfăşurării secundare:
- tensiunea de linie: V2 = 110.000V
- rezistenŃa: R2 = 0,027[ur]
- reactanŃa: x2 = 0,06[ur]
- rezistenŃa magnetică: Rm = 200[ur]
- rectanŃa magnetică: Lm = 300[ur]
Transformatorul de servicii proprii, coborâtor de la 10,5kV la 0,4kV, are următorii
parametrii funcŃionali nominali:
- transformator trifazat cu două înfăşurări;
- puterea aparentă nominală: 400.000VA;
- frecvenŃa: 50Hz;
- schema de conexiuni a primarului transformatorului: triunghi;
- parametrii înfăşurării primare:
- tensiunea de linie: V1 = 10.500V
- rezistenŃa: R1 = 0,027[ur]
- reactanŃa: x1 = 0,06[ur]
- schema de conexiuni a secundarului transfromatorului: stea cu nulul legat direct
la pământ;
- parametrii înfăşurării secundare:
- tensiunea de linie: V2 = 400V
- rezistenŃa: R2 = 0,027[ur]
- reactanŃa: x2 = 0,06[ur]
- reluctanŃa magnetică: Rm = 200[ur]
- rectanŃa magnetică: Lm = 300[ur]
Sistemul Energetic NaŃional este reprezentat printr-un generator, care, la nivelul
considerat, are următorii parametrii:
- puterea: 2000MVA
- tensiunea de linie: 110.000V;
- unghiul de defazaj al fazei A: 00;
- frecvenŃa = 50Hz;
- conexiunea: Y, cu nulul legat direct la pământ;
- puterea de scurtcircuit = 10.000MVA;
- raportul x/R = 10
Consumatorul local este echivalent unui grup de consumatori alimentaŃi la tensiunea
de 110kV. Consumatorul este trifazat, montaj în stea, cu neutrul legat direct la pământ.
Fiecare fază este formată dintr-un grup RLC paralel. Parametrii consumatorului sunt:
- tensiunea de linie nominală: 110.000V
- frecvenŃa nominală: 50Hz
- puterea activă trifazată momentană: P = 2MW
- puterea reactivă trifazată inductivă: Qi = 0,3MVAr
- puterea reactivă trifazată capacitivă: Qc = 0
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Motor electric asincron M, din cadrul serviciilor proprii ale hidrocentralei, este
destinat acŃionării unei pompe de apă de răcire. Modelarea s-a făcut în coordonatele d şi q
raportate la rotor. Infăşurările statorică şi rotorică sunt conectate în stea, având neutrul
izolat.
Datele de calcul ale electromotorului M sunt:
- tipul înfăşurării rotorice: în scurtcircuit (colivie de veveriŃă);
- puterea activă nominală: 7,5kW;
- tensiunea de linie nominală: 0,4kV;
- frecvenŃa nominală: 50Hz;
- rezistenŃa înfăşurării statorice: Rs = 0,0201 [ur];
- inductanŃa de scăpări statorică: Lls = 0,0349 [ur];
- rezistenŃa înfăşurării rotorice: R'r = 0,0377 [ur];
- inductanŃa de scăpări rotorică: L'lr = 0,0349 [ur];
- inductanŃa mutuală: Lm = 1,2082 [ur];
- constanta de inerŃie: H = 3,7;
- factorul de fricŃiune: F = 0 [N x m x s];
- numărul de perechi de poli: p = 2;
7.3. IMPLEMENTAREA IN MEDIUL SIMULINK
In mediul de simulare Simulink, fiecare element de circuit este simulat prin schema
electrică echivalentă specifică.
Maşina sincronă este simulată printr-un bloc, care poate acŃiona ca generator sau ca
motor, după cum este semnul puterii mecanice, respectiv pozitiv pentru generator şi
negativ pentru motor. Partea electrică a maşinii este reprezentată printr-un model spaŃial
de ordinul şase. Modelul Ńine cont de comportarea dinamică a statorului, a câmpului de
excitaŃie şi a înfăşurării de amortizare.
Circuitul echivalent al modelului este reprezentat în figurile nr. 7.2a şi 7.2b, în
coordonatele d şi q, referitoare la rotor. ToŃi parametrii rotorici şi mărimile electrice sunt
văzute dinspre stator. Acestea sunt considerate ca variabile primare.
NotaŃiile folosite sunt următoarele:
- d, q: mărimile pe cele două axe d şi respectiv q;
- R, s: mărimile rotorice şi statorice;
- l, m: inductanŃele de pierderi şi proprii;
- f, k: mărimile aferente câmpului de excitaŃie şi înfăşurării de amortizare;

axa q

axa d

Figura nr. 7.2a şi 7.2b Circuitele echivalente ale HG
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Modelul matematic al maşinii sincrone este implementat cu ajutorul ecuaŃiilor (35) ....
(46):

d
'
ϕ d − ω Rϕ q (35) ϕ d = Ld id + Lmd i ' fd + i kd (36)
dt
d
ϕ q = Lq iq + Lmq i ' kq
Vq = Rs iq + ϕ q + ω Rϕ d (37)
dt
d
'
V ' fd = R ; fd i i fd + ϕ ' fd (39) ϕ ' fd = L' fd i ' fd + Lmd id + i kd
dt
d
'
V ' kd = R ; kd i i kd + ϕ ' kd (41) ϕ ' kd = L'' kd i ' kd + Lmd id + i fd
dt
d
ϕ ' kq1 = L' kq1i ' kq1 + Lmq iq
V ' kd 1 = R ; kd 1i i kq1 + ϕ ' kq1 (43)
dt
d
V ' kq 2 = R ; kq 2i i kq 2 + ϕ ' kq 2 (45)
ϕ ' kq 2 = L' kq 2i ' kq 2 + Lmq iq
dt

(

Vd = Rs id +

)

(38)

(

)

(

) (42)

(40)

(44)
(46)

Regulatorul automat de viteză este modelat conform schemei bloc din figura nr. 7.3.

Figura nr. 7.3. Schema bloc a RAV
în această figură:
- wref, we - turaŃia de referinŃă, turaŃia măsurată (curentă);
- Pref, Pe - puterea electrică de referinŃă, puterea electrică măsurată (curentă);
- gate - aparat director (deschiderea aparatului director);
- dw - abaterea momentană de turaŃie, faŃă de turaŃia nominală;
- Pm - puterea mecanică la arbore;
Amplificarea statică a regulatorului este egală cu inversul statismului permanent, Rp,
din bucla de reacŃie. Regulatorul de tip PID este caracterizat de coeficienŃii: Kp, pentru
proporŃional, Ki, pentru integral şi Kd, pentru derivativ.
Servomotoarele sunt caracterizate de amplificarea Ka şi constanta de timp Ta (în
secunde).
Se stabilesc limitele maximă şi minimă ale vitezei de acŃionare a aparatului director,
precum şi limitele de deschidere - închidere ale AD.
Turbina hidraulică este caracterizată de timpul de pornire (Tw), în secunde şi de
coeficientul de amortizare a variaŃiei de viteză de rotaŃie (β).
Se observă că reglajul turbinei se poate face după "gate" (deschiderea aparatului
director), după abaterea de putere electrică sau după o valoare fixă.
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Regulatorul automat de tensiune este modelat conform schemei bloc din fig. nr. 7.4.

Figura nr. 7.4. Schema bloc a RAT
în această figură:
- vref, vstab - tensiunea de referinŃă, o tensiune stabilizată;
- vd, vq - tensiune măsurată (componentele d şi q);
- vf - tensiunea la bornele înfăşurării rotorice, de excitaŃie.
Rolul filtrului trece-jos, având constanta de timp Tr, este îndeplinit de transformatorul
de măsurare de tensiune.
Regulatorul automat de tensiune reglează curentul de excitaŃie al hidrogeneratorului,
prin intermediul unei excitatrice de curent continuu, care are ca mărime de intrare mărimea
ef (primită de la regulator), iar ca mărime de ieşire, tensiunea Vf. Excitatricea este modelată
ca un amplificator-integrator, având funcŃia de transfer reprezentată de relaŃia (47):

V fd
1
=
ef
K e + sTe

(47)

ReacŃia este de tip derivativ.
Maşina asincronă este simulată printr-un bloc, care poate acŃiona fie ca generator,
fie ca motor, după cum este semnul puterii mecanice, respectiv pozitiv pentru motor şi
negativ pentru generator. Partea electrică a maşinii este reprezentată printr-un model
spaŃial de ordinul patru. Partea mecanică este reprezentată de un model spaŃial de ordinul
doi.
Toate variabilele şi toŃi parametrii de natură electrică se referă la stator. Atât
mărimile referitoare la stator cât şi cele referitoare la rotor, sunt raportate la două axe de
referinŃă, respectiv d şi q. Circuitele electrice echivalente, corespunzătoare celor axe de
referintă, sunt prezentate în figurile nr. 7.5a şi nr. 7.5b.
NotaŃiile folosite sunt următoarele:
- d, q: mărimile pe cele două axe: d şi respectiv q;
- R, s: mărimile rotorice şi statorice;
- l, m: inductanŃele de scăpări şi proprii;

axa q

axa d

Figura nr. 7.5a şi 7.5b Circuitele echivalente ale motorului asincron
Pag. 121
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

Modelul matematic al maşinii asincrone este implementat cu ajutorul ecuaŃiilor (48)
... (58):

d
(48)
ϕ qs + ωϕ ds
dt
d
(50)
Vds = Rs ids + ϕ ds − ωϕ qs
dt
d
Vqr' = Rr' iqr' + ϕ qr' + (ω − ωr )ϕ dr'
dt
d
Vdr' = Rr' idr' + ϕ dr' − (ω − ωr )ϕ qr'
dt
'
Tc = 1,5 p(ϕ ds iqs − ϕ qs' ids )
Vqs = Rs iqs +

ϕ qs = Ls iqs + Lmiqr'

(49)

ϕ ds = Ls ids + Lmidr'

(51)

(52)

ϕ qr' = L'r iqr' + Lmiqs

(53)

(54)

ϕ dr' = L'r idr' + Lmids

(55)

(56)

Ls = L'ls + Lm

(57)

L'r = L'lr + Lm

(58)

Modelul matematic al sistemului mecanic este implementat cu ajutorul ecuaŃiilor (59)
şi (60):

d
1
ωm =
(Te − Fω m − Tm )
dt
2H

(59) şi

d
θ m = ωm
dt

(60)

S-au folosit următoarele notaŃii:
- Rs, Lls = rezistenŃa înfăşurării statorice şi inductanŃa de pierderi;
- R's, L'ls = rezistenŃa înfăşurării rotorice şi inductanŃa de pierderi;
- Lm = inductanŃa;
- Ls , L'r = inductanŃa totală a statorului, respectiv a rotorului;
- Vqs, iqs = tensiunea şi respectiv, curentul statorice, după axa q;
- V'qr, i'qr = tensiunea şi respectiv, curentul rotorice, după axa q;
- Vds, ids = tensiunea şi respectiv, curentul statorice, după axa d;
- V'dr, i'dr = tensiunea şi respectiv, curentul rotorice, după axa d;
- φqs, φds = fluxurile statorice după axele q şi respectiv d;
- φ'qr, φ'dr = fluxurile rotorice după axele q şi respectiv d;
- ωm = viteza unghiulară a rotorului;
- θm = poziŃia unghiulară a rotorului;
- p = numărul de perechi de poli;
- ωr = ωm x p = viteza de rotaŃie a câmpului electromagnetic;
- θr = θm x p = poziŃia unghiulară a câmpului electromagnetic al rotorului;
- Te = cuplul electromagnetic;
- Tm = cuplul mecanic la arbore;
- J = coeficientul combinat de inerŃie al sarcinii şi al rotorului. Are valoarea
infinit, când rotorul este calat [kg x m2];
- H = constanta combinată de inerŃie a sarcinii şi a rotorului. Are valoarea
infinit, când rotorul este calat;
- F = coeficientul combinat de frecare vâscoasă a sarcinii şi a rotorului
[Nxmxs]
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7.4. REZULTATE OBTINUTE
Datele menŃionate mai sus au fost introduse în programul de simulare Simulink.
Acesta le-a prelucrat conform ecuaŃiilor arătate anterior, iar rezultatul acestor prelucrări
este prezentat grafic în continuare. Schema de simulare implementată este prezentată în
figura nr. 7.6.
S-a considerat situaŃia în care este în funcŃiune numai generatorul HG2 şi, brusc, la
momentul t0 = 5s, întreruptorul I9 se deschide, iar HG2 trece la funcŃionare pe reŃea izolată,
având consumatori serviciile proprii şi consumatorii din staŃia de 110kV. Regulatoarele de
viteză şi de tensiune intervin şi, după o perioadă tranzitorie, asigură funcŃionarea în acest
regim de reŃea izolată.
Ne interesează să studiem evoluŃia parametrilor electro-mecanici aferenŃi
generatorului HG2 şi electromotorului M, în două situaŃii de regim tranzitoriu, respectiv:
- după cinci secunde de la demararea procesului de pornire a motorului M,
are loc separarea de sistem, prin deschiderea întreruptorului I9;
- după 10 secunde de la separarea de sistem, prin deschiderea
întreruptorului I9, are loc demararea procesului de pornire a
motorului electric M.
In momentul deschiderii întreruptorului I9, hidrogeneratorul HG2 se afla în funcŃiune,
în regim stabilizat. Imediat după deschiderea întreruptorului I9, apare un regim tranzitoriu,
în cursul căruia regulatoarele de viteză şi de tensiune ale HG2 acŃionează, în sensul
aducerii frecvenŃei şi tensiunii la valori nominale. Salturile de frecvenŃă şi de tensiune care
au loc imediat după separarea de sistem, nu au valori excesiv de mari astfel încât nu se
depăşesc pragurile de acŃionare a protecŃiilor hidrogeneratorului. AcŃionarea protecŃiilor ar
avea ca urmare deconectarea automată a generatorului de la reŃea şi pierderea tuturor
consumatorilor. ProtecŃiile susceptibile să acŃioneze în acest caz, sunt protecŃia contra
supraturării şi protecŃia contra supratensiunii la borne. ProtecŃia la supraturare are trei
limite, pentru siguranŃă, respectiv: 1,2; 1,35 şi 1,45nn. ProtecŃia la supratensiune are o
singură limită, respectiv: 1,2Un.
7.4.1. Cazul 1
In primul caz studiat, separarea de sistem se produce în timp ce electromotorul M se
află în regim tranzitoriu, de pornire. Ne interesează să studiem comportarea generatorului
la separarea de sistem şi trecerea la funcŃionare în reŃea izolată, precum şi comportarea
motorului M când are loc o variaŃie de frecvenŃă şi de tensiune a reŃelei de alimentare, în
timpul procesului de pornire.
EvoluŃia principalilor parametrii funcŃionali, este reprezentată grafic în figurile de mai
jos. Pe abscisă este trecut timpul în secunde, iar pe ordonată sunt trecute mărimile de
interes, în unităŃi relative.
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Figura nr. 7.6. Schema Simulink
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Precizăm că, pe grafice, momentele de timp semnificative sunt următoarele:
- momentul zero secunde, este momentul când motorul este conectat la reŃea şi
începe procesul de pornire;
- momentul 5 secunde, este momentul când are loc deschiderea întreruptorului I9 şi
separarea de sistem.
Durata întregului proces tranzitoriu nu depăşeşte 60 de secunde.

Figura nr. 7.7. Putere HG

Figura nr. 7.8. TuraŃie HG

Figura nr. 7.9. Deschidere AD

Figura nr. 7.10. Tensiune HG

La deschiderea întreruptorului I9, care asigură legătura cu sistemul, puterea debitată
se reduce de la valoarea de 6MW (0,6ur), la valoarea de 2,2MW (0,22ur), corespunzătoare
consumatorilor de 2MW de pe bara de 110kV şi consumatorilor de servicii proprii. Această
situaŃie este evidenŃiată în figura nr. 7.7. Scăderea semnificativă a puterii debitate are ca
efect creşterea vitezei de rotaŃie a hidrogeneratorului (figura nr. 7.8.). Aceasta se datorează
faptului că energia electromagnetică care, iniŃial, era transferată sistemului, după
deconectare, se transformă în energie cinetică a maselor aflate în mişcare de rotaŃie.
Regulatorul automat de viteză intervine şi comandă reducerea debitului turbinat, prin
închiderea aparatului director, corespunzător noii puteri. AcŃionarea la închidere a
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aparatului director se face cu o constantă de timp şi cu o supracreştere, după cum se
observă în figura nr. 7.9.

Figura nr. 7.11. ExcitaŃie

Figura nr. 7.12. TuraŃie motor

Figura nr. 7.13. Tensiune motor
Tensiunea la bornele hidrogeneratorului are, pe moment, o scădere, de circa 7%
(figura nr. 7.10.), datorată reconfigurării circulaŃiei de putere reactivă, respectiv generatorul
trebuie să preia şi consumul de putere reactivă al transformatoarelor de 25MVA şi de
400kVA (TSP) şi consumul de putere reactivă al consumatorilor de 2MW de pe bara de
110kV. Regulatorul automat de tensiune intervine imediat, prin creşterea curentului de
excitaŃie (figura nr. 7.11.) la o valoare stabilizată mai mare decât cea dinainte de
deconectarea întreruptorului I9. Tensiunea la bornele generatorului se stabilizează la o
valoare cu câteva fracŃiuni de procent mai mică decât valoarea iniŃială, reglaj static.
In ceea ce priveşte comportarea motorului electric M, aceasta se studiază prin
ridicarea graficelor de variaŃie a turaŃiei (figura nr. 7.12.) şi a tensiunii la borne (figura nr.
7.13.). Se observă că motorul porneşte din repaos şi, în decurs de circa două secunde
atinge turaŃia nominală, puŃin sub turaŃia de sincronism, corespunzător cu valoarea
alunecării. Odată cu creşterea frecvenŃei tensiunii reŃelei izolate, datorită creşterii turaŃiei
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generatorului, are loc şi creşterea turaŃiei motorului cu circa 12% peste valoarea turaŃiei de
sincronism. Pe măsură ce turaŃia generatorului revine la valoarea nominală şi frecvenŃa
reŃelei izolate, precum şi turaŃia motorului, revin la valorile nominale.
Tensiunea la bornele electromotorului M are o scădere de circa 3%, în momentul
pornirii, datorită curentului mare absorbit la pornire. Ulterior, tensiunea la bornele motorului
electric are aceiaşi evoluŃie ca şi tensiunea la bornele generatorului, lucru firesc, Ńinând
cont de cuplajul existent. Se observă efectul de filtare a tensiunii, efect datorat prezenŃei
transformatorului de servicii proprii TSP.
7.4.2. Cazul 2
In al doilea caz studiat, separarea de sistem şi apariŃia unei reŃele izolate are loc
înainte ca electromotorul M să se afle în regim tranzitoriu, de pornire. Ne interesează să
studiem comportarea generatorului la separarea de sistem şi trecerea la funcŃionare în
reŃea izolată, precum şi comportarea motorului M când are loc o variaŃie de frecvenŃă şi de
tensiune a reŃelei de alimentare, în timpul procesului de pornire.
EvoluŃia principalilor parametrii funcŃionali, este reprezentată grafic în figurile de mai
jos, similar cu primul caz.
Precizăm că, pe grafice, momentele de timp semnificative sunt următoarele:
- momentul 5 secunde, este momentul când are loc deschiderea întreruptorului I9 şi
separarea de sistem.
- momentul 15 secunde, este momentul când motorul este conectat la reŃea şi
începe procesul de pornire;
Durata întregului proces tranzitoriu nu depăşeşte 60 de secunde.

Figura nr. 7.14. Putere HG

Figura nr. 7.15. TuraŃie HG

După cum se observă în figurile nr. 7.14., 7.15., 7.16., 7.17. şi 7.18., fenomenele
privitoare la comportarea hidrogeneratorului sunt similare cu cele descrise în cazul 1.
In ceea ce priveşte comportarea motorului electric M, aceasta se studiază prin
ridicarea graficelor de variaŃie a turaŃiei (figurile nr. 7.19. şi 7.20.) şi a tensiunii la borne
(figurile nr. 7.21., 7.22. şi 7.23.). Se observă că motorul porneşte din repaos şi, în decurs
de circa două secunde atinge o turaŃie mai mare cu circa 10% decât turaŃia nominală.
Acest lucru se datorează faptului că, generatorul fiind în regim tranzitoriu de frânare, turaŃia
lui este mai mare decât valorea nominală. Pe măsură ce turaŃia generatorului revine la
valoarea nominală şi frecvenŃa reŃelei izolate revine la valoarea nominală. Ca urmare şi
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turaŃia motorului revine la valoarea nominală, puŃin sub valoarea de sincronism,
corespunzător alunecării.

Figura nr. 7.16. Deschidere AD

Figura nr. 7.17. Tensiune HG

Figura nr. 7.18. ExcitaŃie

Figura nr. 7.19. TuraŃie motor

Tensiunea la bornele electromotorului M are o scădere de circa 3%, în momentul
pornirii, datorită curentului mare absorbit la pornire. Ulterior, tensiunea la bornele motorului
electric are aceiaşi evoluŃie ca şi tensiunea la bornele generatorului, lucru firesc Ńinând cont
de cuplajul existent. Se observă că supracreşterea tensiunii la bornele generatorului apare
şi la bornele electromotorului, dar cu o valoare mai redusă, corespunzătoare momentului în
care are loc conectarea motorului la reŃea.
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Figura nr. 7.20. TuraŃie motor detaliu

Figura nr. 7.22. Tensiune motor detaliu

Figura nr. 7.21. Tensiune motor

Figura nr. 7.23. Tensiune motor detaliu 1

7.5. Concluzii
1. Comportarea generatorului în cele două cazuri este practic aceiaşi, lucru firesc
Ńinând seama de puterea relativ redusă a motorului electric considerat, faŃă de puterea
generatorului.
2. Cu toate că pornirea/oprirea consumatorilor de servicii proprii este comandată de
instalaŃii automate, deci independent de starea sistemului, se observă că, cel puŃin în
cazurile considerate, nu apar probleme deosebite legate de funcŃionarea electromotoarelor
şi a utilajelor acŃionate de ele.
3. Se observă că regulatorul automat de viteză are constante de timp semnificativ
mai mari decât regulatorul automat de tensiune. Acest lucru este normal, având în vedere
că RAV este predominant de natură mecanică în timp ce RAT este un echipament electric.
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8. CONCLUZII
In lucrare s-au prezentat şi s-au analizat procesele tehnologice secundare care se
desfăşoară la nivelul hidrocentralelor şi sistemele de automatizare / conducere care
echipează hidrocentrale. S-au prezentat, de asemenea, soluŃii practice de realizare a
sistemelor de conducere, majoritatea lor fiind elaborate şi implementate de autor, cu bune
rezulate, în cadrul hidrocentralelor din Ńara noastră.
Autorul a realizat mai multe lucrări de conducere a hidrocentralelor, începând de la
stabilirea soluŃiei, proiectare, elaborare programe de aplicaŃie, implementare, punere în
funcŃiune, elaborare documentaŃie tehnică, instruire personal. Lucrările, de amploare mai
mare sau mai mică, au fost realizate la hidrocentralele: Clopotiva (2x7MW), Retezat
(2x175MW), Leşu (1x3,4MW), Izvoarele (2x9MW), Voineşti (1x5MW), Zăneşti (2x6MW),
Săsciori (2x22MW), Târgu Jiu (2x6MW), Vădeni (2x5MW), Motru (2x27MW) şi Munteni
(2x27MW), precum şi la microhidrocentralele Munteni II (1x0,63MW) şi Hemeiuşi
(1x0,16MW).
Câteva concluzii teoretice şi practice, privind sistemele de automatizare / conducere
a hidrocentralelor, sunt prezentate în continuare:
1. Un sistem de conducere, într-o soluŃie devenită deja clasică, este alcătuit din
automate programabile şi calculatoare. Automatele programabile sunt capabile să conducă
procesele tehnologice chiar şi în lipsa calculatoarelor. Calculatorul are rol de interfaŃă ommaşină, suport pentru baza de date şi interfaŃă cu nivelul ierarhic superior - dispecerat.
2. Sistemul de conducere este un sistem deschis, care să permită dezvoltări
ulterioare.
3. ConcepŃia sistemelor de automatizare este în aşa fel elaborată încât acesta să
asigure, cu maximum de prioritate, posibilitatea opririi în condiŃii de siguranŃă a proceselor
tehnologice conduse. Acest imperativ este mai important chiar şi decât cerinŃa de a asigura
demararea procesului tehnologic respectiv.
4. In ceea ce priveşte configuraŃia adoptată, nu se poate stabili o soluŃie general
valabilă. ConfiguraŃia şi funcŃiile sistemului se determină în funcŃie de situaŃia concretă.
Totuşi, se poate aprecia că la hidrocentralele echipate cu un singur hidroagregat, este
aplicabilă soluŃia de conducere centralizată, în timp ce soluŃia distribuită este oportună în
cazul hidrocentralelor cu mai multe generatoare.
5. Sistemul de conducere permite realizarea regimului de "manual", eventual şi a
regimului de "oprit", regimuri necesare pentru efectuarea de probe, încercări şi lucrări de
mentenanŃă.
6. Sistemul de conducere asigură, pentru instalaŃiile conduse, nu numai funcŃia de
automatizare ci şi funcŃiile de semnalizare "preventivă" şi de "avarie". FuncŃia de
monitorizare este implicită, dar ea cuprinde şi formarea bazei de date cu toate
evenimentele care au loc la nivel de hidrocentrală.
7. In sistemul de conducere se includ şi celelalte echipamente inteligente din
hidrocentrală, respectiv: protecŃiile numerice, regulatoarele automate de viteză şi de
tensiune, sincronizatorul automat, automatizările tip AAR, instalaŃiile de pază contra
incendiilor.
8. Unei intrări digitale în automatul programabil, îi corespunde un singur contact,
logica între diferitele intrări fiind realizată la nivelul automatului programabil. In niciun caz,
nu se va realiza logica mai multor contacte, în regim cablat, urmând ca efectul logic al
acestor contacte să fie "citit" de o singură intrare digitală a automatului programabil.
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9. Trebuie să avem încredere în fiabilitatea echipamentelor electronice şi să le
promovăm cu curaj. Dublarea sistemelor de automatizare nu este justificată decât, poate,
în cazuri cu totul speciale. In situaŃii normale, redundanŃa exagerată a sistemelor de
automatizare nu face decât să le facă greu de înŃeles şi să producă încurcături, care, în
cele din urmă, determină creşterea timpului de reparare şi implicit, scăderea disponibilităŃii.
10. Sunt de evitat situaŃiile în care unele firme, din dorinŃa de aşi vinde produsele,
"încarcă" schema de automatizare cu nenumărate echipamente cu utilitate îndoielnică,
pretextând că este necesară o fiabilitate excepŃională.
11. "Secretul" fiabilităŃii echipamentelor de automatizare constă în înŃelegerea
corectă şi completă a funcŃionării acestora de către personalul de exploatare. Astfel, în caz
de funcŃionare defectuoasă, se vor putea obŃine informaŃii preŃioase care vor evita
deplasările şi munca "în gol". De aceea un sistem de conducere trebuie să fie simplu şi
uşor de înŃeles. Acest lucru contribuie şi la elaborarea mai facilă a software-ului de
aplicaŃie.
12. Posibilitatea de a sesiza apariŃia şi dezvoltarea unor defecte, înainte ca acestea
să se manifeste, este foarte tententă. In acest sens tehnologia MCM este oportun de a fi
aplicată atât la electromotoare cât şi, mai ales, la generatoare.
13. Dacă, după cele prezentate mai sus, cineva şi-ar pune întrebarea: "Oare, a mai
rămas ceva de făcut în acest domeniu, a mai rămas ceva care trebuie îmbunătăŃit,
perfecŃionat?", răspunsul va fi: "Cu siguranŃă, da!. Atâta timp cât se poate obŃine o
economie, chiar minoră, de bani, de efort uman sau de resurse naturale, da, cu siguranŃă,
da!". Când se va întâmpla aceasta?. Cu siguranŃă, niciodată!
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ANEXA 1. ACTIONARI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE
A1. 1 ACTONARI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE

Analizând procesele tehnologice care se desfăşoară la nivel de hidrocentrală, se
desprind următoarele concluzii:
- maşinile de forŃă utilizate în cadrul hidrocentralelor sunt, practic în exclusivitate,
motoarele electrice trifazate, asincrone, cu rotor în scurtcircuit, alimentate de la reŃeaua
electrică de joasă tensiune de 3 X 0,4kV.
- maşinile de lucru utilizate în cadrul hidrocentralelor sunt:
- compresoarele cu piston pentru aer comprimat;
- pompele centrifuge pentru apă (de răcire, de epuisment general, se
epuisment capac turbină);
- pompele cu roŃi dinŃate pentru ulei (GUP, ridicare/injecŃie rotor);
- ventilatoarele.
- cuplajul dintre maşinile de forŃă şi maşinile de lucru corespunzătoare este
realizat direct, cu excepŃia compresoarelor de aer, care folosesc curele de transmisie.
Dacă sistemul motor-mecanism acŃionat se află într-o mişcare de rotaŃie cu viteză
unghiulară constantă sau nulă, cuplurile care intervin sunt cuplul motor (sau cuplul
activ), generat de maşina de forŃă şi cuplul rezistent, generat de maşina de lucru. Cele
două cupluri sunt în echilibru şi deci se poate scrie relaŃia (1).
M = Mr
(1)
Am considerat că sistemul are momentul de inerŃie constant, deci nu apare în
regimul de funcŃionare staŃionar. In cazul în care cuplul activ şi cuplul rezistent nu sunt
egale, pot să apară accelerări sau decelerări.

Figura nr. A1.1. Caracteristici mecanice ale electromotoarelor
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Diferitele tipuri de motoare electrice posedă mai multe familii de caracteristici
mecanice. Caracteristica mecanică este reprezentată de relaŃia n = f(M) sau Ω = f(M).
Această relaŃie este numită caracteristică mecanică naturală, dacă parametrii tehnicofuncŃionali au valori nominale şi caracteristică mecanică artificială dacă cel puŃin unul din
parametrii tehnico - funcŃionali are o valoare diferită de de cea nominală. In figura nr.
A1.1. se prezintă caracteristicile mecanice tipice pentru următoarele tipuri de
electromotoare.
- fig. A1.1.a, electromotoare asincrone sau de curent continuu cu
excitaŃie derivaŃie ori independentă - caracteristică mecanică semirigidă;
- fig. A1.1.b, electromotoare de curent continuu cu excitaŃie serie caracteristică mecanică moale;
- fig. A1.1.c, electromotoare sincrone - caracteristică mecanică rigidă.
Pentru acŃionările din cadrul hidrocentralelor se folosesc motoare electrice
asincrone. In ultima vreme au început să apară şi electromotoare asincrone alimentate
prin intermediul convertizoarelor de frecvenŃă.
Electromotoarele care au o caracteristică mecanică semirigidă, se caracterizează
prin aceea că, la cuplu nominal (Mn), viteza unghiulară (Ωn) diferă puŃin de viteza de
mers în gol. Caracteristica mecanică semirigidă se consideră a fi o dreaptă având panta
m, constantă pe tot intervalul, reprezentată de expresia (2).

m=

dΩ Ω n − Ω 0
Ω − Ωn
=
=− 0
dM
Mn − 0
Mn

(2)

Panta este între -1% pentru motoarele asincrone având puteri nominale mai mari
de 1000kW şi -5%, pentru motoarele asincrone având puteri nominale sub 1kW. In
aceste condiŃii se consideră că puterea este proporŃională cu cuplul (P = ΩM), deoarece
viteza unghiulară Ω este aproximativ constantă.
Maşinile de lucru generează cuplul rezistent, cuplu care trebuie învins de cuplul
activ al motoarelor electrice. Maşinile de lucru se caracterizează prin caracteristica lor
mecanică. Caracteristica mecanică reprezintă dependenŃa cuplului rezistent Mr de
viteza de rotaŃie, de unghiul de rotire α, de drumul parcurs h, sau de timp. In funcŃie de
aceste mărimi, maşinile de lucru pot fi împărŃite în cinci categorii, astfel:
- categoria I: cuplul rezistent este practic constant, deci puterea este
proporŃională cu viteza unghiulară. In această situaŃie sunt ascensoarele, podurile
rulante, benzile transportoare.
- categoria II: cuplul rezistent depinde de viteza de rotaŃie. In această situaŃie sunt
compresoarele, pompele centrifuge şi ventilatoarele. Expresia generală a
caracteristicilor mecanice este de forma (3).

Ω
M r = M 0 + ( M n − M 0 ) 
 Ωn 

γ

(3)

unde:
M0 este cuplul de frecări sau de mers în gol al maşinii;
Mn este cuplul nominal al maşinii la turaŃia nominală nn;
γ este un coficient care poate să ia valori între 0 şi 4.
In figura nr. A1.2. se prezintă caracteristica mecanică a unei maşini de lucru la
care coeficientul γ are valoarea 2.
- categoria III: cuplul rezistent depinde de unghiul de rotire. In această situaŃie
sunt maşinile cu sistem bielă-manivelă precum pompele şi compresoarele cu piston,
ferăstraiele mecanice. In figura nr. A1.3. se prezintă o caracteristică mecanică tipică
A1/Pag. 3
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pentru maşini de lucru din categoria III. In hidrocentrale această caracteristică se
întâlneşte la compresoarele de aer.
- categoria VI: cuplul rezistent depinde de drumul parcurs şi uneori de viteză. In
această situaŃie sunt locomotivele, tramvaiele.
- categoria V: cuplul rezistent este funcŃie de timp.

Figura nr. A1.2. Caracteristici mecanice

Figura nr. A1.3. Caracteristici mecanice la compresoare
Dacă se analizează funcŃionarea ansamblului maşină de forŃă - maşină de
lucru în regim dinamic, atunci trebuie să se Ńină seama de prezenŃa momentului dinamic
Mj, conform relaŃiei (4).

dΩ
M − Mr = M j = J
dt

(4),

în care

GD 2
J=
4g

(5)

unde:
- J = momentul de inerŃie
- G = greutatea maselor în mişcare de rotaŃie
- D = diametrul de giraŃie
EcuaŃia fundamentală a dinamicii mecanismelor acŃionate electric este prezentată
în expresiile (6) sau (7).
A1/Pag. 4
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dΩ
M = Mr + J
dt

[Nm] (6)

sau

GD 2 dn
M = Mr +
375 dt

[Nm] (7)

In figura nr. A1.4. sunt reprezentate cele trei carecteristici mecanice care intervin
în funcŃionarea unui sistem de acŃionare mecanică, respectiv cuplul activ M, cuplul
rezistent Mr (corespunzător unei maşini de lucru de categoria II) şi cuplul de accelerare decelerare Mj.
In exploatare pot să apară variaŃii ale vitezei de rotaŃie a ansamblului motormecanism acŃionat, datorate atât modificării caracteristicii cuplului rezistent cât şi
modificării caracteristicii cuplului activ, dat de electromotor.
In figura nr. A1.5. se observă că modificarea caracteristicilor mecanice ale
sarcinii, respectiv diferite momente rezistene (Mr1, Mr2 ...), determină modificarea
corespunzătoare a vitezelor de rotaŃie (Ω1, Ω2, ...). Punctul de funcŃionare, în regim
staŃionar, se află la intersecŃia caracteristicilor mecanice ale sarcini şi ale motorului.

Figura nr. A1.4. Cupluri mecanice

Figura nr. A1.5. Caracteristici ale sarcinii
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In figura nr. A1.6. este prezentată situaŃia când se modifică caracteristicile
mecanice ale motorului electric de acŃionare, de exemplu prin modificarea frecvenŃei
tensiunii de alimentare cu ajutorul unui convertizor de frecvenŃă. Considerăm că iniŃial
punctul de funcŃionare staŃionară este în punctul A. Dacă are loc o modificare bruscă a
caracteristicii mecanice din M1(Ω) în M2(Ω), atunci, în primul moment, datorită inerŃiei
maselor aflate în rotaŃie, turaŃia rămâne constantă şi punctul de funcŃionare trece din A
în B. Această trecere din punctul A în punctul B se realizează sub acŃiunea unui cuplu
de frânare Mf = -BA. Sub acŃiunea cuplului de frânare are loc scăderea turaŃiei de la Ω1
la Ω2. Astfel, cuplul de frânare scade asimptotic, iar viteza de rotaŃie se apropie, tot
asimptotic, de valoarea Ω2, corespunzător noului punct de funcŃionare staŃionară C.

Figura nr. A1.6. Puncte de funcŃionare

Figura nr. A1.7. Timpul de pornire
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In cazul acŃionărilor electrice se menŃionează doi parametrii de timp.
Constanta de timp nominală de pornire a ansamblului motor - maşină de lucru
(Tm) este prezentată în relaŃiile (8) şi (9).

Ω n GD 2 nn
Tm = J
=
M n 375M n

(8)

Dacă, în relaŃia precedentă, se consideră numai valoarea momentului de inerŃie
(giraŃie) al motorului electric, atunci timpul de pornire nominal, în funcŃie de puterea
motorului electric asincron este dat de graficul din figura nr. A1.7.
In figura nr. A1.8. se prezintă graficul evoluŃiei în timp a vitezei de rotaŃie. Cu
ajutorul acestui grafic se defineşte constanta electromecanică de timp, Tm,.

Figura nr. A1.8. Constanta de timp

Tm = J

ΩS
dΩ
= −J
M j0
dM j

t12 = Tm ln

Ω S − Ω1
ΩS − Ω2

(9)

(10)

în care:
Mj0 = cuplul de accelerare la viteza unghiulară zero
ΩS = viteza unghiulară sincronă
t12 = timpul de accelerare de la viteza Ω1 la viteza Ω2 (relaŃia (10))
In altă exprimare, putem spune că Tm reprezintă întârzierea cu care cuplul activ
urmăreşte cuplul rezistent.
In figura nr. A1.9.. se pune în evidenŃă relaŃia care există între timpul nominal de
pornire Tn şi constanta electromecanică de timp Tm. Constanta Tn reprezintă timpul în
care motorul se accelerează la viteza unghiulară Ω 0, sub cuplul motor constant Mn şi
cuplu rezistent nul (în figura nr. A1.9., segmentul a - b).
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Figura nr. A1.9. Constanta de timp nominală şi electromecanică
Constanta de timp electromecanică Tm, este timpul în care motorul se
accelerează de la viteza Ωn până la Ω0, la cuplu rezistent egal cu zero. Masele aflate în
rotaŃie fiind aceleaşi şi cuplul motor fiind acelaşi, se pot scrie relaŃiile (11) şi (12).

Tm cb Ω 0 − Ω n
= sn
=
=
Ω0
Tn ab

(11)

sau

Tm = Tn sn

(12)

In această relaŃie s reprezintă scăderea de viteză de rotaŃie, procentuală, care
apare când se realizează încărcarea motorului cu sarcina nominală. In cazul motoarelor
asincrone, s se numeşte alunecare. Alunecarea fiind mică, rezultă că şi Tm este mic, de
ordinul sutimilor sau, cel mult o zecime de secundă.
A1.2. CONCLUZII

1. AcŃionările din cadrul hidrocentralelor sunt de tip electric. Maşina de forŃă este
motorul electric trifazat asincron.
2. Maşinile de lucru sunt: pompe centrifuge pentru apă, pompe cu pistonaşe sau
cu roŃi dinŃate, pentru ulei hidraulic, compresoare cu piston şi ventilatoare.
3. FuncŃionarea ansamblului motor-maşină de lucru este stabilă şi la turaŃii mai
mici decât cea nominală. Acest lucru ne determină să propunem studierea funcŃionării la
turaŃii reduse, în vederea identificării posibilităŃilor de realizare a eventualelor economii
de energie.
4. Sistemele de acŃionare cu motoare electrice, folosite în hidrocentrale. au un
timp mort foarte mic. Acest fapt este un argument important în introducerea
automatizărilor de tip bipoziŃional.
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A2. TRADUCTOARE IN HIDROCENTRALE
A2.1. GENERALITATI
Traductoarele sunt elemente esenŃiale, componente ale sistemelor de
automatizare. In hidrocentrale, tinând seama de procesele tehnologice specifice,
interesează măsurarea parametrilor următoarelor mărimi fizice; deci se folosesc
următoarele tipuri de traductoare:
- traductoare pentru măsurarea presiunii, aplicabile la:
- uleiul din instalaŃiile de acŃionare hidraulică;
- apa de răcire;
- apa turbinată;
- aer comprimat de înaltă şi de joasă presiune;
- traductoare pentru măsurarea nivelului, aplicabile la:
- apa din lacurilor de acumulare şi din bieful aval;
- apa din bazinele de epuisment;
- apa scăpată la capacul turbinei;
- uleiul din rezervorele tampon ale grupurilor de ulei sub
presiune;
- uleiul din rezervorele grupurilor de ulei sub presiune;
- uleiul din lagărele hidroagregatului;
- traductoare pentru măsurarea debitului, aplicabile la:
- apa turbinată;
- apa de răcire - în conducte;
- apa evacuată în canale deschise;
- traductoare pentru măsurarea temperaturii, aplicabile la:
- uleiul din lagărele hidroagregatului;
- uleiul din instalaŃiile de acŃionare hidraulică;
- bobinajul de cupru al hidrogeneratoarelor;
- miezul de fier al hidrogeneratoarelor;
- aerul de răcire al hidrogeneratoarelor;
- traductoare pentru măsurarea deplasărilor unghiulare, aplicabile la:
- vane: segment, sferice, fluture;
- traductoare pentru măsurarea deplasărilor liniare, aplicabile la:
- servomotoarele: aparatului director, palelor rotorice, vanei
plane;
- vana plană
- traductoare pentru măsurarea mărimilor electrice, aplicabile la
- bornele hidrogeneratorului;
- feederii serviciilor propri şi generale;
- liniile electrice.
In continuare se vor face referiri la noile principii fizice aplicate la realizarea
traductoarelor. Aplicarea de noi principii fizice se datorează, în măsură covârşitoare,
apariŃiei şi dezvoltării microprocesorului. Cu toate că principiile fizice în discuŃie erau
cunoscute de multă vreme, ele nu au putut fi aplicate la realizarea traductoarelor (sau
nu puteau fi aplicate la realizarea traductoarelor cu performanŃe suficient de ridicate)
datorită neliniarităŃii senzorilor şi datorită influienŃei exercitate de diferiŃi factori externi
perturbatori, cel mai important dintre aceştia fiind temperatura.
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Autorul a sesizat că puterea mare de calcul a microprocesoarelor a fost cea care
a permis compensarea neliniarităŃilor şi a influienŃei factorilor externi. In mod concret, la
un traductor modern se măsoară pe lângă parametrul fizic care se urmăreşte şi factorii
externi de influienŃă, în aşa fel încât la ieşire se prezintă un semnal de ieşire proporŃional
cu parametrul fizic măsurat. Ca urmare se pot obŃine clase de exactitate remarcabile.
In figura nr. A2.1. este prezentată schema bloc a unui traductor modern.

Figura nr. A2.1. Schema bloc a unui traductor
Un traductor este alcătuit din două părŃi: senzor şi adaptor. Senzorul transformă
variaŃia mărimii fizice măsurate în variaŃie a unei mărimi electrice (în cele mai multe
cazuri), iar adaptorul corectează mărimea electrică şi o prezintă la ieşire sub formă de
semnal unificat, riconoscibil de către sistemele de achiziŃie de date.
De precizat că prezenŃa microprocesoarelor în traductoarele moderne a facilitat şi
realizarea de interfeŃe seriale care permit conectarea traductorului direct cu utilajele de
calcul. InterfaŃele seriale pot fi de tip Ethernet, RS232 sau RS485. O interfaŃă serială
specifică traductoarelor este interfaŃa HART.
Un avantaj major al micoprocesoarelor, al părŃii electronice în general, este preŃul
redus, preŃ care se daorează automatizării proceselor de producŃie. Costul software-ului
este de asemenea redus, având în vedere volumul mare al producŃiei. Cea mai mare
parte a preŃului unui traductor este datorată consumului de resurse materiale (cupru,
oŃel inox, aluminiu) şi cheltuielilor cu forŃa de muncă.
A2.2. PROTOCOLUL HART
Incă de la realizarea primelor traductoare moderne, s-a simŃit nevoia
standardizării semnalelor de ieşire. Semnalul normalizat cu cel mai mare succes a fost
semnalul de curent continuu, în gama (0)4 ... 20mA, datorită, în principal, bunei sale
imunităŃi la zgomote. Odată cu apariŃia traductoarelor inteligente, s-a dorit utilizarea
microporcesoarelor incorporate şi pentru alte funcŃiuni, precum: parametrizarea
traductorului, indicarea unor informaŃii specifice aplicaŃiei etc., în acelaşi timp cu
păstrarea funcŃionalităŃii iniŃiale a traductorului. In aceste condiŃii s-a adoptat soluŃia de a
suprapune peste semnalul de ieşire, de curent continuu, în gama 4 ... 20mA, un semnal
de curent alternativ care să poarte informaŃiile suplimentare. Acest semnal nu
influienŃează în nici un fel funcŃionarea traductorului în regim normal, dar este foarte util
în perioadele de punere în funcŃiune şi de urmărire a funcŃionării.
Protocolul de comunicaŃie adoptat a apărut la sfârşitul anilor '80 şi a fost denumit
HART, ca o abreviere a expresiei Highway Addressable Remote Transducer.
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Principiul comunicaŃiei HART este ilustrat în figura nr. A2.2. Se observă semnalul
analogic, de curent continuu, crescător, în gama 4 ... 20mA, peste care este suprapus
un semnal de curent alternativ. Semnalele de "0" logic au o frecvenŃă dublă faŃă de
semnalele de "1" logic. Acest procedeu de modulaŃie se numeşte "frequency shift keying
- FSK", adică cu "salt de frecvenŃă". Viteza de transmisie a datelor este relativ redusă,
respectiv de 1.200bps.

Figura nr. A2.2. Principiul comunicaŃiei HART

Figura nr. A2.3. Schema electrică HART
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Avantajele protocolului HART sunt:
- permite parametrizarea echipamentului (traductorului);
- permite diagnosticarea traductorului (citirea erorilor);
- se pot citi informaŃii privind producătorul, seria de fabricaŃie etc.
In plus, în timpul funcŃionării şi fără a deranja ieşirea de semnal 4 ... 20mA,
comunicaŃia HART permite citirea altor parametrii măsuraŃi de traductor. La un moment
dat ieşirea de curent 4 ... 20mA este asignată unui singur parametru. CeilalŃi parametrii,
necesari efectuării măsurătorii, nu se afişează. In această situaŃie se află, de obicei,
temperatura. ComunicaŃia HART asigură cunoaşterea acestor parametrii, ascunşi, care
pot fi utili în alte aplicaŃii.
HART este un protocol de tip master - slave, respectiv calculatorul este cel care
iniŃiază comunicaŃia şi trimite comenzi către traductor, iar acesta răspunde. Protocolul
HART permite existenŃa a doi master-i, aşa cum este arătat în figura nr. A2.3. Aici există
un master primar (calculatorul), care foloseşte un convertor HART/RS232 sau
HART/USB şi un master secundar, consola HART.
A2.3. TRADUCTOARE INTELIGENTE
Practic, la ora actuală, numai în cazuri cu totul izolate se mai folosesc traductoare
"neinteligente", adică fără microprocesor incorporat. Marea putere de calcul a
microprocesoarelor a permis realizarea de traductoare performante, a căror funcŃionare
se bazează pe principii de funcŃionare care presupun efectuarea unui volum mare de
calcule. O astfel de situaŃie se întâlneşte, de exemplu, la măsurarea debitului folosind
diafragma. Pricipiul metodei este ilustrat în figura nr. A2.4. de mai jos.

Figura nr. A2.4. Principiul metodei diafragmei
Debitul masic, conform ISO5167, este dat de formulele (1) şi (2).

QM =

β=

π 2
C
ε
d 2∆pρ1
1
4
4
1− β

d
;
D

(1)

(2)

în care:
ρ1 = densitatea fluidului în amonte de ştrangulare;
ε1 = factorul de expansiune (în amonte). Acest factor Ńine seama de
compresibilitatea fluidului. El este determinat experimental. Pentru lichide (fluide
incompresibile), ε1 = 1. Pentru gaze (fluide compresibile), ε 1 < 1. Pentru cazul
unei ştrangulări de tip placă cu orificiu circular, ISO51167-1:1991 oferă pentru
calcularea lui ε1, formula (3).
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ε 1 = 1 − (0,41 + 0,35β 4 )

∆d
kp1

(3)

în care k este un exponent isentropic care depinde de presiunea şi temperatura
fluidului.
Coeficientul de descărcare C, se defineşte pentru lichide. El Ńine seama de faptul
că în interiorul conductei există rugozităŃi şi că nu are loc o curgere laminară ci una
turbulentă. Si formula coeficientului de descărcare este stabilită tot experimental. Ea
este dată de ISO5167-1:1991 şi are forma (4).

10 6 0, 75
C = 0,5959 + 0,0312 β − 0,184 β + 0,0029 β (
) +
Re D
+ 0,09 L1 β 4 (1 − β 4 ) −1 − 0,0337 L'2 β 3
(4)
'
în care L2 şi L1 sunt parametrii geometrici ai orificiului din diafragmă.
2 ,1

8

2,5

Numărul lui Reynolds pentru debitul considerat în partea amonte a conductei,
este dat în formula (5).

Re D =

ρ1v1 D
µ1

(5)

în care v1 şi µ1 reprezintă viteza şi respectiv vâscozitatea fluidului în partea
amonte a conductei. Vâscozitatea este o caracteristică de material care depinde de
presiune şi de temperatură.
Schema bloc a traductorului complex de debit, care funcŃionează pe principiul
diafragmei şi care respectă standardul ISO5167, este prezentată în figura nr. A2.5.

Figura nr. A2.5. Traductor inteligent de debit
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ProprietăŃile fizice ale fluidului al cărui debit se măsoară sunt introduse şi stocate
în unitatea de calcul (adaptorul) traductorului complex. Unitatea de calcul este prevăzută
cu afişaj şi tastatură; de asemenea există contacte de ieşire de alarmă, comunicaŃie RS
485 sau Ethernet şi ieşiri de curent unificat 4 ... 20mA şi de impulsuri.
Programarea şi parametrizarea acestui traductor complex se face cu ajutorul unui
software specializat, care rulează pe un calculator şi care, odată pus la punct, este
transferat în unitatea de calcul. In software-ul specializat se introduc următoarele date:
- limitele de presiune;
- limitele de temperatură;
- fluidul de măsurat: se alege dintr-o listă cu 100 de poziŃii, sau se
sintetizează un fluid alcătuit, în proporŃii cunoscute, din cele 100 de
fluide predefinite;
- dimensiunile conductei;
- tipul de diafragmă conform ISO5167;
- limitele de de presiune (absolută sau relativă), de temperatură şi de
presiune diferenŃială, care se aşteaptă să apară;
- unităŃile de măsură pentru presiune, viteză, debit, temperatură etc.
Odată introduse aceste date, se dă comanda de execuŃie a calculelor şi rezultă
valorile maxime şi minime ale parametrilor, corespunzătoare limitelor maxime şi minime
ale presiunii, presiunii diferenŃiale şi temperaturii, aşa cum au fost acestea introduse. In
total rezultă un număr de opt seturi de parametrii care corespund combinaŃiilor între cele
două limite ale presiunii, două limite ale presiunii diferenŃiale şi două limite ale
temperaturii, limite care au fost stabilite de operator.
Parametrii care rezultă din calcule sunt: densitatea, vâscozitatea, constanta
isentropică, debitul volumic, debitul masic, viteza, numărul lui Reynolds (în amonte),
coeficientul de descărcare, factorul de expansiune (în amonte).
Se mai oferă informaŃii privind pierderea de presiune, incertitudinea de măsură şi
eventual, se indică dacă nu sunt satisfăcute condiŃiile standardului ISO5167.
Se setează şi ceilalaŃi parametrii ai traductorului, cum ar fi caracteristicile
semnalului de ieşire, parametrii interfeŃei de comunicaŃie, eventuala amortizare care se
doreşte a fi realizată etc.
Dacă funcŃionarea traductorului se apreciază a fi corespunzătoare, atunci fişierul
de programare este transferat în unitatea de calcul şi traductorul se consideră pus în
funcŃiune.
A2.4. TRADUCTOARE DE TIP CAPACITIV
Traductorul de tip capacitiv se bazează pe modificarea capacităŃii unui
condensator, funcŃie de mărimea fizică măsurată, măsurarea acestei capacităŃi şi
transformarea ei în semnal electric.
Traductoarele capacitive pentru măsurarea deplasărilor liniare folosesc ca
senzori condensatoare plane, la care se pot modifica unul din cei trei parametri ai
relaŃiei care exprimă capacitatea. Capacityatea este dată de formulele (6).

C=

ε ⋅S
ε ⋅S
sau : C =
δ
δ±x

(6)

Traductorul de tip capacitiv se poate utiliza pentru măsurarea nivelului unui lichid
dielectric, de exemplu ulei. Traductorul este alcătuit dintr-un electrod sub formă de bară,
izolat corespunzător. Această bară izolată se introduce în poziŃie verticală în vasul cu
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ulei. Cei doi electrozi (cele două armături) ale traductorului capacitiv sunt bara de metal
şi vasul cu ulei, care este realizat tot din metal.
În varianta teoretică, senzorul unui traductor de nivel capacitiv este realizat din doi
electrozi cilindrici ficşi 1 şi 2 (figura nr. A2.6.) între care se deplasează un manşon izolator (cu
o constantă dielectrică diferită de cea a aerului) alunecând cu frecare minimă. Considerăm că
electrodul fix 2 este plasat echidistant faŃă de pereŃii electrodului cilindric 1 şi că manşonul
dielectric (de formă cilindrică) este coaxial cu electrodul fix 2.

Figura nr. A2.6. Senzor capacitiv, cu modificarea dielectricului
VariaŃia capacităŃii, datorată deplasării manşonului dielectric pe distanŃa X, se
exprimă prin relaŃia (7).

C = 2π

ε0 ⋅ x
D
ln
d

+

2πε 0ε r (l − x)
D
ln
d

(7)

în care:
εr = primitivitatea dielectrică relativă a manşonului;
ε0 = primitivitatea aerului .
L = lungimea electrozilor ficşi 1 şi 2.
Traductorul capacitiv se bazează pe măsurarea capacităŃii C. Se observă că relaŃia între
deplasare şi capacitate este neliniară. Acastă neliniaritate este rezolvată de puterea de calcul a
microprocesorului inclus în traductor. In mod concret, după montarea traductorului, se aduce
nivelul la câteva valori cunoscute (măsurate cu rigla) şi apoi aceste valori se introduc în
traductor cu ajutorul tastaturii cu care este prevăzut acesta.
De menŃionat că pentru conversia capacităŃii în semnal util este necesar un etaj de
amplificare cu impedanŃă de intrare mare, deoarece pentru modificări relativ mici de capacitate,
de ordinul (20…200) pF, chiar utilizând frecvenŃe ridicate (400 KHz), rezultă impedanŃe de
ieşire Z e = 1 / ωC de ordinul sutelor de KΩ şi chiar megohmilor. În acest caz etajul de
amplificare trebuie sã aibă o impedanŃã de intrare (Zi) de minimum 2 MΩ.
A2.5. TRADUCTOARE CU CONTACTE REED
Contactul Reed este un contact electric de mici dimensiuni, închis într-o fiolă de sticlă
vidată. Contactul Reed comută în prezenŃa unui câmp magnetic suficient de puternic.
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Contactul Reed poate fi, ca orice contact electric, normal deschis, normal închis şi
comutator.

Figura nr. A2.7. Traductor cu contacte Reed
Pe principiul contactului Reed s-au construit traductoare de nivel. Traductorul de nivel
cu contacte Reed este format dintr-o Ńeavă metalică, nemagnetică, cufundată vertical în
A2/Pag. 9
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lichidul a cărui nivel se doreşte a fi măsurat. In interiorul Ńevii sunt plasate o serie de contacte
Reed aşa cum se arată în figura nr. A2.7. Pe exteriorul Ńevii se deplasează un plutitor în care
se află un magnet permanent. deplasarea plutitorului, deci şi a magnetului, determină
închiderea succesivă a contactelor. Contactele sunt integrate într-o reŃea de rezistoare
electrice care sunt scurtcircuitate pe rând. Microprocesorul realizează măsurarea rezistenŃei
totale a reŃelei de rezistoare şi transformă această informaŃie într-o formă de semnal potrivită
pentru utilizare. RezoluŃia unui astfel de traductor este de 5mm.
Trebuie făcută precizarea că o variantă a acestui tip de traductor este traductorul
care, în locul contactelor Reed, foloseşte mici inductanŃe (bobine).
A2.6. TRADUCTOARE MAGNETOSTRICTIVE
Din punct de vedere constructiv, traductorul magnetostrictiv se aseamănă cu
traductorul cu contacte Reed şi se foloseşte tot pentru măsurarea nivelului

Figura nr. A2.8. Traductorul cu magnetostricŃiune
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Principiul metodei care utilizează magnetostricŃiunea este arătat în figura nr. A2.8. In
interiorul tubului de măsură este întins un fir (1) realizat dintr-un material magnetostrictiv.
Circuitul situat la partea superioară a traductorului emite un impuls de curent (2), prin firul
întins. Acest impuls de curent generează un câmp magnetic circular (3). In plutitor se află un
magnet permanent (4).
Câmpul magnetic generat de magnetul permanent produce o magnetizare axială a
firului întins. Când cele două câmpuri magnetice, axial şi circular, se suprapun, în zona
magnetului, are loc o torsiune mecanică a firului magnetostrictiv. La rândul ei, această
torsiune generează o undă (5) care călătoreşte în ambele direcŃii, spre capetele firului. O
componentă a undei merge spre capul traductorului, în timp ce cealaltă componentă este
reflectată de capătul firului. Măsurând timpul parcurs între momentul când a fost emis
impulsul de curent şi momentul când s-a recepŃionat componenta undei de torsiune, care a
mers către capul traductorului, se poate determina poziŃia flotorului.
Traductoarele care funcŃionează pe baza principiului magnetostricŃiunii se
folosesc şi la măsurarea forŃelor, presiunilor sau vibraŃiilor. Senzorul este realizat din
materiale care au proprietatea de a-şi schimba caracteristicile magnetice (adică ciclul de
histerezis) sub acŃiunea unei forŃe.

Figura nr. A2.9. Ciclu histerezis pentru nichel şi permaloy
Dintre materialele magnetice cu proprietăŃi magnetostrictive, cele mai utilizate
sunt: nichelul pur şi permalloy-ul (aliaj de fier cu 68% nichel). Efectul forŃei asupra
curbei de histerezis este prezentat în figura nr. A2.9.
Se observă că la nichel panta caracteristicii de histerezis scade o dată cu
creşterea efortului (magnetostricŃiune negativă), iar la permalloy această pantă creşte
(magnetostricŃiune pozitivă).
Deoarece variaŃia de pantă a caracteristicii de histerezis poate fi convertită într-o
variaŃie de tensiune electromotoare, rezultă că elementele sensibile magnetostrictive
sunt de tip generator fiind sunt utilizate în măsurarea vibraŃiilor (în special acustice)
având ca principale avantaje: o impedanŃă mecanică ridicată la intrare (adică deflexie la
efort neglijabilă) şi o impedanŃă electrică la ieşire joasă (faŃă de cristalele piezoelectrice
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care au impedanŃa electrică de ieşire ridicată) .Aceste proprietăŃi recomandă utilizarea
senzorilor magnetostrictivi la măsurarea forŃelor (în special dinamice).
În figura nr. A2.10 se prezintă schema de principiu a unui traductor de forŃă
magnetostrictiv cu variaŃia permeabilităŃii. VariaŃia permeabilităŃii magnetice, produsă la
aplicarea forŃei (F) asupra miezului feromagnetic, provoacă o variaŃie de inductanŃă în
bobina asociată, care este preluată de circuitul de adaptare de tip punte. De obicei, se
utilizează un montaj diferenŃial cu două elemente magnetostictive, unul supus la
compresiune şi celălalt la întindere.

Figura nr. A2.10. Traductorul magnetostrictiv cu variaŃia permeabilităŃii magnetice
InductanŃa traductorului depinde de amplitudinea şi frecvenŃa curentului de
excitaŃie furnizat de adaptor.
FrecvenŃa trebuie bine stabilizată la variaŃia temperaturii cu ajutorul unor
rezistoare de compensare, limitând eroarea de temperatură la 0,05%.
O altă soluŃie de utilizare a senzorilor magnetostrictivi, constă în preluarea de
către adaptor a variaŃiei inducŃiei remanente, figura nr. A2.11. Miezul magnetic al
elementului sensibil este adus la saturaŃie şi se află în starea normală (nesolicitat la
efort) la inducŃia remanentă B r ,(F=0). Sub acŃiunea efortului σ, inducŃia remanentă
0

B r 0 se modifică la valoarea B r (de ex. pentru permalloy creşte), conform relaŃiei (8).
∆B = B r − B r

0

≅ CB ⋅ σ

(8)

unde: CB este constantă de material (variabilă în raport cu B), iar σ - efortul unitar
(datorat forŃei F).

Figura nr. A2.11. Traductor magnetostrictiv cu variaŃia inducŃiei remanente
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∆B provoacă o variaŃie a tensiunii indusă în bobină e, conform expresiei (9).

e = nC B

dBr
dt

(9)

unde n este numărul de spire al bobinei de ieşire
Adaptorul conŃine un circuit de integrare, astfel încât la ieşire se obŃine un
semnal de tensiune Ue, determinat de relaŃia (10).
Br
1
1
Ue =
edt =
⋅ nC B σ
(10)
∫
RC B
RC
r0
Un senzor magnetostrictiv particular numit magnetoelastic, este prezentat în
figura nr. A2.12. Acesta este realizat dintr-o coloană (formată din tole de fier moale)
găurită în 4 locuri, astfel încât cele două bobine (cu câte o spiră) care trec prin cele 4
găuri să se întretaie la 90° (unghi drept).

Figura nr. A2.12. Element sensibil magnetoelastic
Cele două bobine reprezintă primarul (P) şi secundarul (S) al unui transformator.
VariaŃiile de permeabilitate (µ) datorate variaŃiilor de efort generează modificarea
cuplajului magnetic între cele două bobine şi, ca urmare, permeabilitatea (µ) scade pe
direcŃia de aplicare a forŃei de compresiune (F), deci fluxul creşte în plan transversal şi
prin aceasta creşte tensiunea indusă în secundarul (S). Efectul este invers la solicitarea
de întindere a coloanei.
A2.7. TRADUCTOARE ULTRASONICE
Măsurarea debitului unui fluid, folosind principiul de măsurare ultrasonic se
bazează pe determinarea vitezei fluidului cu ajutorul ultrasunetelor. SecŃiunea de
curgere fiind constantă şi cunoscută, debitul rezultă ca fiind produsul dintre viteza
fluidului şi aria secŃiunii transversale. Metoda este utilizată, de exemplu, la măsurarea
debitului de apă în conductele forŃate, dacă acestea sunt accesibile pe exterior.
Principiul metodei de măsurare cu ultrasunete a vitezei de curgere este ilustrat în
figura nr. A2.13. A şi B sunt doi senzori care pot să funcŃioneze atât ca emiŃător cât şi ca
receptor de ultrasunete. Impulsul ultrasonic este emis succesiv de A şi recepŃionat de B
şi apoi invers, emis de B şi recepŃionat de A, în ambele cazuri sub un acelaşi unghi Ψ.
Timpul necesar acestor tranziŃii este diferit, dacă mediul măsurat se află în mişcare. In
cazul nostru, când fluidul se deplasează din amonte în aval, duratele tranziŃiilor
impulsului ultrasonic, în cele două sensuri, sunt exprimate de relaŃiile (11) şi (12).
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t AB =

2L
C0 + Vm cos Ψ

(11)

şi, respectiv

t AB =

2L
C0 − Vm cos Ψ

(12)

în care:
2L = distanŃa între A şi B
Vm = viteza medie a fluidului măsurat
C0 = viteza sunetului în mediul măsurat, în repaos
tAB; tBA = durata de propagare a impulsului ultrasonic în cele două sensuri
Eliminând viteza sunetului în fluidul măsurat şi făcând calculele, rezultă viteza de
deplasare a fluidului (13):

Vm =

L(t BA − t AB )
t AB t BA cos Ψ

(13)

In acest caz, măsurarea duratei de tranziŃie a sunetului în cele două sensuri, a
permis eliminarea constantei de material, respectiv viteza sunetului în fluidul măsurat.
Dacă viteza sunetului în fluid este cunoscută, atunci ea poate fi luată în calcul.

Figura nr. 3.13. Principiul debitmetrului ultrasonic
In figura nr. A2.14.a s-a prezentat varianta numită "cu o singură cale". O cale
este asigurată de o singură pereche de senzori emiŃător şi receptor. Pentru mărirea
preciziei de măsurare se pot monta mai multe căi, de obicei două, decalate la 900 între
ele.
In figura nr. A2.14. se prezintă diferite variante de amplasare a traductorului
ultrasonic pe conductă. Pentru diametre mari, cuprinse între 200 şi 4000mm se
foloseşte amplasarea din figura nr. A2.14.a; pentru diametre între 50 şi 400mm se
foloseşte varianta prezentată în figura nr. A2.14.b, iar pentru diametre mici, între 15 şi
100mm se adoptă varianta din figura nr. A2.14.c.
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a.

b.
Figura nr. A2.14. Debitmetrul ultrasonic

c.

Pentru măsurarea diferenŃei de timp tAB - tBA, se mai pot utiliza măsurarea
diferenŃei frecvenŃelor şi măsurarea diferenŃei de fază, între cele două semnale (în
sensul curgerii fluidului şi în sensul invers).
Adaptorul traductorului cu ultrasunete este o unitate puternică de calcul,
prevăzută cu tastatură şi afişaj cu cristale lichide. In memoria ei se introduc o serie de
date, precum: unităŃile de măsură, diametrul conductei, grosimea conductei şi a
căptuşelii, materialul conductei, al căptuşelii şi al fluidului şi mai multe informaŃii,
precum: beneficiarul, locul de montaj, tipul şi domeniul semnalului de ieşire cu eventuale
alarme etc. Materialul conductei, al căptuşelii şi al fluidului măsurat se pot introduce ca
atare, dintr-o listă predefinită, sau se introduc valorile mărimilor de material
caracteristice, respectiv: densitatea, vâscozitatea, viteza sunetului.
Unitatea de procesare oferă informaŃii de genul: debitul, volumul de fluid, o listă
întreagă de erori referitoare la funcŃionarea traductorului
A2.8. TRADUCTOARELE RADAR CU UNDA GHIDATA
Traductoarele radar cu undă ghidată, se utilizează pentru măsurarea cu precizie
a nivelului lichidelor, în speŃă a apei, în cazul hidrocentralelor. Acest tip de traductor a
fost dezvoltat din
Echipamentul transmite impulsuri electromagnetice de mică intensitate, având
durata de aproximativ o nanosecundă, de-a lungul unui conductor rigid sau flexibil.
Acest impuls se propagă cu viteza luminii. Când impulsul ajunge la suprafaŃa mediului,
al cărui nivel se măsoară, el se reflectă cu o intensitate care depinde de constanta
dielectrică (εr) a mediului. De exemplu, în cazul apei, care are o constantă dielectrică
mare, impulsul reflectat are o intensitate de 80% din cea a impulsului incident.
Traductorul măsoară timpul scurs între momentul transmiterii impulsului şi
momentul recepŃionării impulsului reflectat. Jumătate din acest interval de timp este
echivalent cu distanŃa între flanşa traductorului şi suprafaŃa lichidului (mediului) măsurat.
Valoarea acestui interval de timp este convertită în semnal de ieşire, respectiv curent
unificat în gama 4 ... 20mA, sau alt tip de semnal.
Aburii, spuma, vaporii, suprafaŃa agitată, suprafaŃa în fierbere, schimbările de
temperatură, schimbările de presiune sau schimbările de densitate, nu afectează
performanŃele echipamentului.
RezoluŃia unui astfel de traductor este de 1mm. Precizia sa este, în cazul
lichidelor, de +/-3mm, pentru distanŃe mai mici de 10m şi de +/- 0,03%, pentru distanŃe
mai mari de 10m.
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Dacă se măsoară nivelul unui lichid care prezintă o suprafaŃă netă de separaŃie,
atunci funcŃionarea traductorului poate fi urmărită în figura nr. A2.15. In partea de jos a
figurii este o reprezentare similară cu cea de pe ecranul unui osciloscop.
SecvenŃa de funcŃionare este următoarea:
1. - timpul 0: impulsul electromagnetic este generat de către traductor;
2. - timpul 1: impulsul merge de-a lungul probei, cu viteza luminii în aer, v1;
3. - timpul 2: impulsul este reflectat;
4. - timpul 3: impulsul se întoarce de-a lungul probei, având viteza v1;
5. - timpul 4: traductorul recepŃionează impulsul şi înregistrează semnalul;
6. - impulsul electromagnetic de deplasează cu viteza v1;
7. - impulsul transmis;
8. - jumătate din acest timp este echivalent cu distanŃa de la punctul de referinŃă
al echipamentului (faŃa flanşei) până la suprafaŃa lichidului;
9. - impulsul electromagnetic recepŃionat.

Figura nr. A2.15. FuncŃionarea traductorului radar cu undă ghidată
In cazul în care în rezervor sunt două lichide, având două constante dielectrice
diferite, atunci funcŃionarea traductorului este cea descrisă în figura nr. A2.16.,
respectiv:
1. - timpul 0: impulsul electromagnetic este generat de către traductor;
2. - timpul 1: impulsul merge de-a lungul probei, cu viteza luminii în aer, v1;
3. - timpul 2: parte din impuls este reflecta, restul îşi continuă drumul;
4. - timpul 3: parte din impuls urcă cu viteza v1. Impulsul rămas coboară având o
viteză v2, egală cu viteza luminii în mediul aflat deasupra;
5. - timpul 4: echipamentul recepŃionează parte din impuls şi înregistrează
semnalul. Impulsul rămas este reflectat la interfaŃa celor două lichide
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6. - timpul 5: impulsul rămas urcă de-a lungul probei cu viteza v2;
7. - timpul 6: Impulsul rămas urcă de-a lungul probei având viteza v1;
8. - timpul 7: traductorul recepŃionează impulsul rămas şi înregistrează semnalul;
9. - impulsul electromagnetic se deplasează cu viteza v1;
1.0. - impulsul electromagnetic de deplasează cu viteza v2;
1.1. - impulsul electromagnetic transmis;
1.2. - impulsul electromagnetic recepŃionat (distanŃa până la interfaŃa superioară);
1.3. - impulsul electromagnetic recepŃionat (distanŃa până la interfaŃa celor două
lichide);

Figura nr. A2.16. SitauŃia a două lichide având ε r diferite
In cele arătate mai sus, s-a considerat situaŃia în care există o diferenŃă
semnificativă între constantele dielectrice ale celor două medii.
Dacă constanta dielectrică a mediului măsurat este redusă (εr < 1,6), atunci
numai o mică parte din impulsul electromagnetic este reflectată de suprafaŃa de
separaŃie. Cea mai mare parte a impulsului este reflectă de capătul probei. In aceast
caz se foloseşte, pentru măsurarea distanŃei, metoda indirectă, care constă în
compararea a două intervale de timp:
- timpului necesar impulsului pentru parcurgerea completă, dus-întors, a
întregii probe, atunci când mediul de măsurat lipseşte (rezervorul este gol);
- timpului necesar impulsului pentru parcurgerea completă, dus-întors, a
întregii probe, atunci când există mediul de măsurat (rezervorul este parŃial
gol).
Nivelul mediului de măsurat se calculează ca fiind diferenŃa de timp.
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A2.9. TRADUCTOARE ELECTROMAGNETICE
Traductoarele electromagnetice se utilizează la măsurarea debitelor prin
conducte sub presiune. In hidroenergetică putem întâlni acest tip de traductoare la
măsurarea debitului de apă de răcire.
Principiul de funcŃionare al traductorului electromagnetic este principiul inducŃiei
electromagnetice. Respectiv, tensiunea electromagnetică indusă într-un conductor (de
lungime D), care se mişcă cu viteza vmed, într-un câmp magnetic constant (de inducŃie
B), este dată de relaŃia

e=

dΦ
dA
Ddl
=B
=B
= BDvmed
dt
dt
dt

(14)

pe de altă parte, debitul (Q) este dat de formula cunoscută (15):

Q=

πD 2
4

vmed ,

(15) înlocuind, rezultă

Q=

πD
4B

vmed

(16)

în care:
Φ = BA. Fluxul magnetic = inducŃia magnetică x aria secŃiunii determinată
de conductor în mişcarea lui
l = lungimea cursei conductorului în câmp
D = lungimea conductorului
Principala limitare a traductorului electromagnetic de debit este faptul că lichidele
a căror debit se măsoară, trebuie să fie conductoare din punct de vedere electric.

Figura nr. A2.17. Debitmetrul electromagnetic
In figura nr. A2.17. se prezintă o realizare industrială a traductorului
electromagnetic de debit. Se observă că, în acest caz, rolul conductorului este îndeplinit
de lichidul în mişcare. Lungimea "l" a conductorului este chiar diametrul "D" al
conductei, deoarece electrozii (4) care culeg tensiunea indusă în lichid sunt plasaŃi
diametrial opus. Câteva particularităŃi privind realizarea industrială a debitmetrului
electromagnetic, sunt:
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- conducta (tronsonul de măsurare) (1) este realizată din material nemagnetic
(oŃel inoxidabil, mase plastice etc.);
- interiorul conductei este căptuşit cu un material izolator (2), pentru a evita
scurtcircuitarea electrozilor de culegere a tensiunii induse în lichid;
- în vederea evitării polarizării electrozilor, bobinele generatoare de câmp
magnetic (3a şi 3b) sunt alimentate în curent alternativ. Acest fapt crează,
ca efect perturbator, inducerea unei tensiuni alternative suprapusă peste
tensiunea culeasă de electrozi. Problema este rezolvată de blocul adaptor
(6);
- pentru a creşte eficienŃa bobinelor generatoare de câmp magnetic, sunt
prevăzute două armături magnetice (5).
Circuitul adaptor, care efectuează măsurarea tensiunii culese de electrozi, trebuie
să asigure o impedanŃa de intrare mare (cca. 106Ω), având în vedere valoarea redusă a
tensiunii induse. Considerând valorile B=1T, v=0,1m/s şi D=1m, rezultă o tensiune
indusă de circa 10-3V.
Principiul de măsurare al debitmetrului electromagnetic presupune că fluidul de
măsurat este conductor. Conductivitatea specifică minimă trebuie să fie de 0,1mS/m.
Uleiul curat are o conductivitate de 0,15mS/m, iar uleiul uzat are o conductivitate de
max. 80mS/m.
A2.10. TRADUCTOARE DE MARIMI ELECTRICE
ApariŃia microprocesoarelor şi, mai ales, a procesoarelor specializate pe
prelucrarea digitală a semnalelor (DSP - Digital Signal Processor) a permis realizarea
traductoarelor de mărimi electrice, a analizoarelor de reŃea electrică şi a contoarelor
electrice electronice. Toate aceste echipamente folosesc puterea de calcul a
procesoarelor pentru a prelucra o mare cantitate de date în vederea generării de
informaŃii privind mărimile electrice.
Traductoarele de mărimi electrice oferă, la ieşirea lor, semnale proporŃionale cu
valorile efective ale tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, a factorului de
putere, frecvenŃei, factorul de distorsiuni armonice.
Analizoarele de reŃea electrică reprezintă treapta superioară a domeniului, ele
fiind prevăzute cu ecran LCD color. In plus analizoarele măsoara parametrii electrici în
conformitate cu standardul SR EN 50160, privitor la calitatea energiei electrice din
reŃelele de interes public. Se prezintă valori ale flickeru-lui, se face analiza armonică
până la armonica 50 etc.
Contoarele electrice electronice au facilităŃi specifice, precum: posibilitatea
tarifării multiple, a înregistrării curbei de sarcină, a alarmelor etc.
Echipamentele de măsurare a mărimilor electrice, folosind tehnica programată se
conectează la reŃeaua electrica la fel ca un voltmetru, un ampermetru sau un wattmetru,
după caz. Semnalul de ieşire poate fi un semnal unificat de curent continuu sau un
semnal digital conform protocolului RS232, RS485, Ethernet etc.
Principiul de funcŃionare al acestor traductoare constă în măsurarea prin
eşantionare şi cuantizare a celor şase mărimi electrice (trei curenŃi şi trei tensiuni) sau şi
a altor mărimi (de exemplu curentul de nul) şi prelucrarea eşantioanelor obŃinute,
conform unor formule matematice cunoscute. Un exemplu de un set de astfel de formule
este prezentat mai jos.
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Tensiunea de fază = Uf
N

∑ un2

Uf =

n =1

(17)

N

N=128 (nr. de eşantioane pe o perioadă) (f≤65Hz)

Tensiunea de linie = Uxy
N

U xy =

∑ (u xn − u yn ) 2
n =1

(18) N=128 (nr. de eşantioane pe o perioadă) (f≤65Hz)

N

Tensiunea de dezechilibru - U u

Uu =
în care:

1 − 3 − 6β
100% (19)
1 + 3 − 6β
U 124 f −da + U 234 f −da + U 314 f −da
β= 2
(U 12 f −da + U 232 f −da + U 312 f −da ) 2

Uf-da = fundamentala tensiunii de linie

(20)

Curentul de fază = IRMS
N

I RMS =

∑ in2
n =1

(21)

N

N=128 (nr. de eşantioane pe o perioadă) (f≤65Hz)

Curentul de nul = In
N

In =

∑ (i1n + i2 n + i3n ) 2
n =1

(22) N=128 (nr. de eşantioane pe o perioadă) (f≤65Hz)

N

Puterea activă pe fază "f"

Pf =

1 N
∑ (u f N n × i f N n )
N n =1

(23) n=128 (nr. de eşantioane pe o perioadă) (f≤65Hz)

în care: N = numărul de perioade
Puterea activă totală

Pt = P1 + P2 + P3

(24)

Semnul puterii reactive

signQ f (ϕ ) = {

+ 1 dacă ϕ ∈ 0
- 1 dacă

0

...180 0

ϕ ∈180 0...360 0
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Puterea aparentă pe faza f

Sf =Uf × If

(26)

Puterea aparentă totală

St = S1 + S 2 + S 3

(27)

Puterea reactivă pe fază

Q f = signQ f (ϕ ) × S 2f − Pf2

(28)

Puterea reactivă totală

Qt = Q1 + Q2 + Q3

(29)

Unghiul de defazaj total

ϕ S = arctg 2( Pt , Qt )

ϕ S = [− 1800 + 179,99 0 ]

(30)

Factorul de putere pe fază

λf =

Pf
Sf

(31)

Factorul de putere total

λ=

P
S

(32)

Factorul de distorsiuni al curentului, pe faza "f"
63

THDI f (%) =

∑ I n2

n =2

If

100

(33)

I1 - valoarea efectivă a primei armonici

Factorul de distorsiuni al tensiunii de fază, pe faza "f"
63

THDU f (%) =

∑ U n2

n= 2

Uf

100

(34)

U1 - valoarea primei armonici

Factorul de distorsiuni al tensiunii de linie
63

THDU l (%) =

∑ U n2

n=2

Ul

100

(35) U1 - valoarea efectivă a primei armonici

Autorul a stabilit soluŃia, a proiectat şi a pus în funcŃiune traductoare de diferite
tipuri, la următoarele locaŃii, astfel:
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- la hidrocentrala Clopotiva (2x7MW), traductoare de mărimi electrice, de nivel,
de presiune, de deplasare;
- la hidrocentrala Retezat (2x175MW), traductoare de mărimi electrice;
- la hidrocentrala Leşu (1x3,4MW), traductoare de mărimi electrice, de nivel, de
presiune, de deplasare;
- la hidrocentrala Izvoarele (2x9MW), traductoare de mărimi electrice, de nivel, de
presiune, de deplasare, de debit;
- la hidrocentrala Voineşti (1x5MW), traductoare de mărimi electrice, de nivel, de
presiune;
- la microhidrocentrala Munteni (1x0,63MW), traductoare de mărimi electrice, de
nivel, de presiune, de debit;
- la hidrocentrala Motru (2x22MW), traductoare de nivel, de presiune, de
temperatură;
- la hidrocentrala Târgu Jiu (2x5MW), traductoare de nivel, de deplasare;
- la hidrocentrala Vădeni (2x5MW), traductoare de nivel, de deplasare.
A2.11. CONCLUZII
1. Traductoarele folosite în hidrocentrale sunt pentru mărimi fizice diverse.
2. Traductoarele care se utilizează în hidrocentrale trebuie să prezinte o bună
fiabilitate. Pentru aceasta trebuie să fie bine adaptate scopului. Autorul face următoarele
recomandări, privind principiul de funcŃionare funcŃie de instalaŃia tehnologică deservită:
- pentru nivele de apă şi ulei - traductoare cu plutitor;
- pentru temperaturi - termorezistenŃe;
- pentru debite de apă de răcire - debitmetre electromagnetice;
- pentru debite pe conducta forŃată - debitmetre ultrasonice.
3. Traductoarele trebuie să fie adaptate scopului şi sub aspectul preŃului. Adică
nu se recomandă montarea unui traductor performant (cu precizie deosebită, cu
protocol HART etc.) acolo unde nu este cazul.
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A3. CALCULATOARE IN CENTRALE HIDROELECTRICE

A3.1. GENERALITATI
Ca definitie, prin calculator se înŃelege orice mijloc de calcul automat, care
permite sa fie efectuate operaŃii aritmetice sau algebrice conform unui program dinainte
stabilit.
In prezent, nu este de conceput ca o hidrocentrală modernă să nu beneficieze de
avantajele majore pe care le aduce tehnica de calcul, în general şi calculatorul, în
special.
La începutul introducerii tehnicii de calcul în hidrocentrale, calculatorul făcea
totul. El era executat în variantă industrială pentru a se asigura imunitatea la zgomote /
perturbaŃii electromagnetice şi era prevăzut cu plăci de achiziŃie specializate, similare cu
modulele de intrare / ieşire ale automatelor programabile. SoluŃia era greoaie deoarece
presupunea strângerea tuturor informaŃiilor şi comenzilor din centrală, într-un punct
central (aşa-numita concepŃie de conducere centralizată). Alt inconvenient era softwareul de aplicaŃie, care era dificil de pus la punct şi de depanat.
In momentul de faŃă, în hidrocentrale, calculatoarele se situează la un nivel
ierarhic superior fată de automatele programabile, ele asigurând trei funcŃii principale:
- interfaŃa om-maşină, pentru operator;
- interfaŃa cu nivelul ierarhic superior (dispecerat);
- baza de date, pentru analiza ulterioară a evenimentelor.
In tehnica de calcul, prezenŃa unui semnal electric sau magnetic este considerată
"1" logic, iar absenŃa sa, este considerată "0" logic. Calculatoarele, fiind maşini
numerice, operează nemijlocit cu cifre (digiŃi) binare, care reprezintă caractere alfanumerice sau diferite simboluri foloste în limbajul natural.
O cifră binară este numită bit şi poate lua numai două valori, respectiv "1" sau
"0". Un şir de opt biŃi reprezintă un byte. O mie (mai precis 210 = 1.024) de byte
formează un kilobyte (kB). Un milion de byte (mai precis 220 = 1.048.576) formează un
megabyte (MB). Un miliard (mai precis 230 = 1.073.741.824) de byte alcătuiesc un
gigabyte (GB).
A3.2. CIRCUITE BISTABILE
Calculatoarele utilizate în prezent reprezintă informaŃiile ca şiruri de biŃi. Stocarea
unui bit într-un calculator necesită un dispozitiv care are posibilitatea de a se afla întruna din două stări stabile, ca de exemplu un întrerupător (pornit sau oprit), un releu
(deschis sau închis). Una dintre cele două stări este utilizată pentru reprezentarea
simbolului "0", iar cealaltă pentru reprezentarea simbolului "1".
OperaŃiile cel mai des întâlnite în funcŃionarea calculatoarelor sunt operaŃii logice
de tip AND (ŞI), OR (SAU), NICI (NOR) şi XOR (SAU EXCLUSIV). Aceste operaŃii sunt
similare cu operaŃiile aritmetice înmulŃire şi adunare, care combină o pereche de valori,
intrările operaŃiei, pentru a produce o a treia valoare, ieşirea (rezultatul) operaŃiei.
Singurele cifre cu care lucrează operaŃiile AND, OR, NOR şi XOR sunt 0 şi 1, ele mai
putând fi asociate cu valorile adevărat = "1" şi fals = "0". OperaŃiile care lucrează cu
valorile adevărat/fals sunt denumite operaŃii booleene, după numele matematicianului
George Boole.
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Un dispozitiv care produce rezultatul unei operaŃii booleene atunci când i se
aplică intrările operaŃiei este denumit poartă logică. PorŃile logice pot fi realizate
utilizându-se o largă varietate de tehnologii, cum ar fi dispozitive mecanice, relee sau
dispozitive optice. Calculatoarele de astăzi implementează de obicei porŃile logice prin
intermediul unor circuite electronice, de mici dimensiuni, în care valorile "1" şi "0" sunt
reprezentate prin niveluri diferite de tensiune electrică.
PorŃile logice alcătuiesc elementele constructive din care sunt realizate
calculatoarele.
Un exemplu particular este clasa de circuite cunoscute sub numele de circuite
basculante bistabile. Un circuit basculant bistabil este un circuit care are la ieşire una din
două valori posibile; ieşirea lui rămâne stabilă până când un impuls temporar de la alt
circuit are ca efect comutarea lui la cealaltă valoare. Cu alte cuvinte, ieşirea trece de la
o stare la cealaltă sub controlul unor stimuli externi.
Mai jos este prezentat tabelul de adevăr (tabelul nr. 1) al bistabilului de tip R-S,
unul dintre cele mai des întâlnite bistabile, care constituie o memorie elementară, de un
bit. Acest bit se regăseşte pe ieşirea Q . Ieşirea Q este inversul ieşirii Q .
Simbolul circuitului S-R este arătat în figura nr. A3.1. In aceiaşi figură este arătată
tabela de adevăr. NotaŃiile S şi R reprezintă intrările care determină trecerea bistabilului
(mai exact a ieşirii Q ) în starea "1", respectiv "0",
In mod normal, în modul "memorare", ambele intrări S şi R au valoarea "0" şi
menŃin ieşirile Q şi Q în stare constantă, Q fiind complementul lui Q .
Dacă intrarea S este trecută în starea "1", în timp ce intrarea R este menŃinută în
starea "0", atunci ieşirea Q trece în starea "1" şi rămâne în această stare şi după ce
intrarea S revine în starea "0". In mod similar, dacă intrarea R este trecută, pentru scurt
timp, în stare "1", în timp ce intrarea S este menŃinută în stare "0", ieşirea Q trece în
stare "0" şi rămâne în această stare şi după revenirea intrării R în stare "0".
Tabelul 1
Intrări
Ieşiri
S
R
Q
Q
0
0
se păstrează starea
se păstrează
anterioară
starea anterioară
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
combinaŃie interzisă
Figura nr. A3.1. Circuitul bistabil S-R
A3.3. MEMORIILE CALCULATOARELOR
Faptul că sunt complet electronice şi pot fi acŃionate mai rapid decât alte
dispozitive (magnetice sau laser) reprezintă un avantaj în favoarea circuitelor basculante
bistabile. Din acest motiv, ele sunt utilizate pentru stocarea datelor în circuitele interne
ale calculatorului. Însă un circuit basculant bistabil electronic pierde informaŃia stocată în
el atunci când sursa de alimentare este oprită. În schimb, dispozitivele de stocare
magnetice sau cu laser păstrează datele, ceea ce le recomandă pentru realizarea de
sisteme de stocare în care longevitatea este un factor important.
Limitările tehnologice, considerentele economice, precum şi necesitatea stocării
de copii de siguranŃă ale datelor vitale, au făcut ca arareori memoria principală a unui
calculator să satisfacă cerinŃele impuse de diverse aplicaŃii. De aceea, multe
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calculatoare sunt echipate, pe lângă memoria principală, cu sisteme de stocare de
masă, denumite şi memorie secundară. Unul dintre principalele dezavantaje ale
sistemelor de stocare de masă este acela că în general ele necesită mişcare mecanică,
astfel că sunt mai lente la stocarea şi recuperarea datelor în comparaŃie cu memoria
principală a calculatorului, care realizează electronic toate aceste operaŃii. Principalul
avantaj al dispozitivelor de stocare de masă este acela că, în multe situaŃii, sunt mai
ieftine decât memoria principală, iar suportul pe care înregistrează datele poate fi extras
din calculator şi depozitat într-un loc separat, în scopul recuperării ulterioare a datelor.
Cele mai cunoscute şi utilizate dispozitive de stocare de masă sunt discurile
magnetice flexibile (pe cale de dispariŃie) şi rigide (hard disk).
Deoarece funcŃionalitatea discurilor presupune efectuarea unei mişcări mecanice,
atât discurile fixe cât şi cele flexibile au perfomanŃe mai scăzute decât circuitele
electronice. Dacă timpul de întârziere se măsoară în cazul circuitelor electronice în
nanosecunde sau şi mai puŃin, timpul de căutare, timpul de întârziere şi timpul de acces
în cazul discurilor, se măsoară în milisecunde.
În prezent, există sisteme optice care concurează dispozitivele magnetice de
stocare. Cel mai cunoscut este discul compact (CD).
Fără a exista o memorie din care procesorul să poate citi informaŃia sau pe care
să poată scrie, nu ar mai fi posibil de implementat conceptul de calculator numeric cu
program memorat.
A3.3.1. Organizarea memoriei principale
Circuitele de stocare din memoria principală a calculatorului sunt organizate în
unităŃi denumite celule (sau cuvinte), dimensiunea uzuală a unei celule fiind de opt biŃi.
Sirul de biŃi de lungime opt se mai numeşte octet sau byte.
Pentru identificarea celulelor individuale din memoria principală a unui calculator,
fiecare are atribuit un nume unic, denumit adresă. Adresele utilizate sunt în întregime
numerice. De exemplu celulele dintr-un calculator care are 4MB de memorie vor avea
adresele 0, 1, 2, ... , 4192303. Un astfel de sistem de adrese nu numai că ne oferă o
cale de a identifica unic fiecare celulă, ci asociază în plus şi o relaŃie de ordonare între
celule, permiŃându-ne să facem referiri la ″celula precedentă″ sau ″celula următoare″.
Pentru a completa structura memoriei principale a unui calculator, circuitele care
stochează propriu-zis biŃii, sunt completate cu circuite necesare pentru a înscrie datele
şi circuite necesare pentru a citi datele.
Datele stocate în memoria principală a unui calculator pot fi prelucrate în orice
ordine. De aceea memoria principală a unui calculator este adesea denumită memorie
cu acces aleator (random acces memory - RAM). Acest acces aleator la mici unităŃi de
date se deosebeşte radical de sistemele de stocare de masă în cazul cărora şiruri lungi
de biŃi trebuie manipulate ca blocuri.
A3.4. UNITATEA CENTRALA DE PRELUCRARE
Un calculator numeric este un sistem interconectat de procesoare, memorii, şi
dispozitive intrare/ieşire. Aceste trei componente sunt conceptele cheie ale arhitecturii
calculatorului.
Pe lângă abilitatea de a stoca date, o maşină de calcul trebuie să fie capabilă să
manevreze datele conform unui algoritm. Manipularea datelor cere ca maşina să
dispună de un mecanism atât pentru efectuarea de operaŃii asupra datelor, cât şi pentru
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coordonarea secvenŃelor de operaŃii. În cazul calculatoarelor uzuale de astăzi acest
mecanism este denumit unitate centrală de prelucrare (Central Processing Unit - CPU).

Figura nr. A3.2. Organizarea unui calculator simplu cu CPU si doua dispozitive I/O
Unitatea centrală de prelucrare este “creierul“ calculatorului. FuncŃia sa este de a
executa programele stocate în memoria principală prin extragerea instrucŃiunilor,
decodificarea lor şi apoi executarea lor una după alta. Componentele sunt conectate
printr-o magistrală (bus), care este, din punct de vedere fizic, o colecŃie de trasee
electrice pentru transmiterea adreselor, datelor şi a semnalelor de control. Magistrala
poate fi externă CPU-ului, conectând dispozitivele de I/ O şi memoria, sau poate fi
internă CPU- ului.
Organizarea unei structuri de calcul simple, bazată pe o magistrală, este
prezentată în figura nr. A3.2.
CPU este compus din mai multe părŃi distincte. CU (Unitatea de control) este
responsabilă pentru extragerea instrucŃiunilor din memoria principală şi determinarea
tipului lor. ALU (Unitatea Aritmetica – Logica) execută operaŃii aritmetice şi logice, cum
ar fi adunarea sau AND logic, care sunt necesare pentru a realizarea instrucŃiunilor.
CPU contine deasemenea o memorie mică de înaltă viteză folosită pentru a stoca
rezultate temporare şi anumite informaŃii de control. Memoria este alcatuită dintr-un
număr de regiştri, din care fiecare are o anumită mărime şi funcŃiune. De obicei, toti
regiştrii au aceeaşi mărime (lungime). Fiecare registru poate conŃine un număr, până la
un maximum determinat de mărimea registrului. Regiştrii pot fi citiŃi şi scrişi cu o mare
viteză pentru că sunt interni CPUului.
Registrul cel mai important este PC (Numărătorul de program), care indică
adresa următoarei instrucŃiuni care urmează să fie executată. Deasemenea important
este IR (Registrul de instrucŃiune), care memorează codul instrucŃiunii curente care se
execută. Majoritatea calculatoarelor au numeroase alte registre, unele de uz general ca
şi altele pentru scopuri specifice.
Un exemplu de organizare tipică von Neumann pentru CPU este prezentată în
figura nr. A3.3. Această structură este numită cale de date şi este alcatuită din regiştri
(tipic de la 1 la 32), ALU şi mai multe magistrale conectând componentele. Regiştrii sunt
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conectaŃi la doi regiştri de intrare ai ALU, etichetaŃi A şi B in figura A3.3. Aceşti regiştri
memorează intrarea ALU în timp ce ALU calculează. Calea de date este foarte
importantă în toate sistemele de calcul.
Chiar ALU realizează adunarea, scăderea, şi alte operaŃii asupra intrarilor sale şi
oferă rezultatul în registrul de ieşire. Acest registru de ieşire poate fi stocat înapoi într-un
registru. Mai tarziu, registrul poate fi scris (adică stocat) în memorie, dacă se doreşte.

Figura nr. A3.3. Calea de date a unei maşini tipice von Neumann
Nu toate structurile de calcul au A, B, şi registru de ieşire. În exemplu este
presupusă o operaŃie de adunare.
Majoritatea instrucŃiunilor pot fi împărŃite în două categorii: registru - memorie sau
registru - registru.
Unele instrucŃiuni registru - memorie permit aducerea cuvintelor de memorie în
regiştri, unde ele pot fi folosite ca intrări ALU pentru instrucŃiunile corespunzătoare.
Cuvintele (word) sunt unităŃi de date care se mută între memorie şi regiştrii. Un cuvânt
poate fi şi un intreg. Alte instrucŃiuni registru - memorie permit ca registrele să fie stocate
înapoi în memorie.
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Celalalt tip de instrucŃiune este registru - registru. O instrucŃiune registru - registru
tipică aduce cei doi operanzi din registre, îi depune în regiştrii de intrare ALU, realizează
unele operaŃii cu ele (de exemplu, adunarea sau AND logic) şi stochează rezultatul întrunul dintre regiştri. Procesul trecerii a doi operanzii prin ALU şi stocarea rezultatului este
numit ciclu căii de date şi este partea cea mai importantă a majorităŃii CPU - urilor. Prin
extensie, el defineşte ceea ce poate face maşina. Cu cât ciclul căii de date este mai
rapid cu atât maşina respectivă este mai rapidă.
A3.5. INSTRUCTIUNI IN COD MASINA
Tipurile de instrucŃiuni pe care o unitate centrală de prelucrare uzuală le poate
executa sunt denumite instrucŃiuni în cod maşină. Lista instrucŃiunilor în cod maşină este
relativ scurtă. Indată ce un calculator poate executa anumite operaŃii elementare, simple
dar bine alese, adăugarea de facilităŃi suplimentare nu duce la creşterea capacităŃilor
teoretice ale calculatorului. Cu alte cuvinte, dincolo de un anumit punct, adăugarea de
noi caracteristici poate duce la îmbunătăŃirea comodităŃii de utilizare şi a vitezei de lucru,
dar nu creşte cu nimic abilităŃile primare ale calculatorului. Atunci când ne referim la
instrucŃiunile cunoscute de un calculator,
este util ca să observăm că ele pot fi clasificate în trei categorii:grupul instrucŃiunilor de
transfer, grupul instrucŃiunilor aritmetico-logice şi grupul instrucŃiunilor de control.
InstrucŃiunile de tranfer de date sunt instrucŃiunile necesare pentru deplasarea
datelor dintr-un loc în altul. Nu se obişnuieşte ca datele care sunt transferate într-o
locaŃie oarecare din calculator să fie şterse din locaŃia iniŃială.
Un grup important de instrucŃiuni din categoria celor de transfer de date este
dedicat comenzilor pentru comunicaŃia cu dispozitive din afara binomului CPU –
memorie principală. Deoarece aceste instrucŃiuni se ocupă de operaŃiile de intrare/ieşire
(input/output –I/O) din calculator, ele sunt denumite instrucŃiuni de intrare/ieşire (I/O).
InstrucŃiunile aritmetice şi logice sunt instrucŃiunile care indica unităŃi de comandă
să solicite unităŃii aritmetico-logice efectuarea unei anumite operaŃii. Aşa cum sugerează
şi numele, unitatea aritmetico-logică este capabilă să efectueze şi alte operaŃii în afara
operaŃiilor aritmetice elementare. Unele dintre aceste operaŃii sunt operaŃiile logice care
sunt utilizate adesea pentru manipularea individuală a biŃilor dintr-un registru, fără
modificarea restului registrului. Un alt grup de operaŃii care se pot efectua în cadrul
unităŃii aritmetico-logice permite deplasarea la dreapta sau la stânga a conŃinutului
regiştrilor.
InstrucŃiunile de control sunt acele instrucŃiuni care nu manipulează date, ci
dirijează modul de execuŃie al programului. Această categorie de instrucŃiuni conŃine
multe dintre cele mai interesante instrucŃiuni din limbajul calculatorului, cum ar fi familia
de instrucŃiuni de salt, care sunt utilizate pentru a face ca unitatea de comandă să
execute altă instrucŃiune decât cea care urmează.
A3.6. STOCAREA PROGRAMELOR
La primele calculatoare programul executat de fiecare dispozitiv era cablat în
unitatea de comandă ca o parte a sistemului. Pentru a dobândi mai multă flexibilitate
unităŃile de control au fost astfel proiectate încât diversele blocuri să poată fi reconectate
după nevoie. Un pas înainte s-a făcut o dată cu înŃelegerea faptului că, în mod similar
datelor, un program poate fi codificat şi stocat în memoria principală a calculatorului.
Dacă unitatea de comandă este proiectată astfel încât să extragă programul din
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memorie, să decodifice instrucŃiunile şi apoi să le execute, programul unui calculator
poate fi schimbat pur şi simplu prin modificarea conŃinutului memoriei, în loc să se
reconecteze blocurile unităŃii de comandă a calculatorului.
Conceptul de program stocat în memorie a devenit în prezent soluŃia standard de
lucru. Pentru a-l putea aplica, calculatorul este proiectat astfel încât să recunoască
anumite modele de biŃi ca reprezentând diferite instrucŃiuni. Această colecŃie de
instrucŃiuni, împreună cu sistemul de codificare, poartă numele de limbaj maşină,
deoarce defineşte modul în care comunicăm calculatorului algoritmii pe care trebuie să-i
execute.
Versiunea codificată a unei instrucŃiuni maşină constă de obicei din două părŃi:
câmpul codului de operaŃie şi câmpul operandului (vezi figura nr. A3.4.). Şirul de biŃi
care apare în câmpul codului operaŃiei, specifică operaŃia elementară, a cărei execuŃie
este solicitată de instrucŃiune. Modelul de biŃi din câmpul operandului oferă informaŃii
detaliate asupra operaŃiei respective.

Figura A3.4. Exemplu de format al unei instrucŃiuni în cod maşină
A3.7. EXECUTIA PROGRAMELOR
Calculatorul urmăreşte un program stocat în memorie copiind instrucŃiunile din
memorie în unitatea de comandă pe măsură ce are nevoie de ele. O dată ajunsă în
unitatea de comandă, fiecare instrucŃiune este decodificată şi executată. Ordinea în care
sunt extrase instrucŃiunile din memorie corespunde ordinii în care acestea sunt stocate,
cu excepŃia cazului în care o instrucŃiune de salt specifică altceva.
Unitatea de comandă îşi realizează sarcinile repetând continuu un algoritm,
denumit ciclul maşinii, care constă din trei paşi: extragere (fetch), decodificare şi
execuŃie (figura nr. A3.5). În timpul pasului de extragere, unitatea de comandă solicită
memoriei principale să-i furnizeze următoarea instrucŃiune care va fi executată. Unitatea
ştie unde se află următoarea instrucŃiune în memorie deoarece adresa acesteia se află
în registrul contorului programului. Unitatea de comandă plasează instrucŃiunea
recepŃionată din memorie în registrul său de instrucŃiuni şi incrementează apoi contorul
programului astfel încât acesta să conŃină adresa următoarei instrucŃiuni.
Având acum instrucŃiunea în registrul de instrucŃiuni, unitatea de comandă începe
faza de decodificare din ciclul maşinii. În acest punct, ea analizează câmpurile codului
de operaŃie şi operanzilor pentru a determina ce acŃiuni trebuie efectuate.
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După decodificarea instrucŃiunii, unitatea de comandă intră în faza de execuŃie, în
timpul căreia activează circuitele adecvate pentru realizarea acŃiunilor solicitate.

Figura nr. A3.5. Ciclul maşină
După execuŃia instrucŃiunii unitatea de comandă începe un nou ciclu al maşinii cu
faza de extragere.
În ceea ce priveşte viteza, tehnologia a permis realizarea calculatoarele a căror
viteză de lucru se măsoară în milioane de instrucŃiuni pe secunda (MIPS), iar domeniul
uzual în care se situează vitezele de lucru este între 10 MIPS şi 100 MIPS.
Simultan, mai multe programe pot fi stocate în memoria principală a unui
calculator, atâta timp cât ocupă zone de memorie diferite, iar prin setarea adecvată a
contorului programului se poate determina care program se va executa la pornirea
calculatorului.
A3.8. MAGISTRALE
După cum am arătat, un sistem de calcul are trei componente majore:
- 1) UCP – Central Procesing Unit – unitatea centrală de prelucrare a datelor,
- 2) Memoriile - primară şi secundară
- 3) Echipamentele de Intrare / Ieşire cum sunt, de exemplu, imprimantele,
scannere, modemuri etc.
Fizic, majoritatea calculatoarelor personale şi staŃiile de lucru au o structură
cunoscută. Aranjamentul obişnuit este cu o placă mare de circuit imprimat în partea de
jos, numită placă de bază, matherboard. Placa de baza conŃine cipul UCP, câteva sloturi
pentru soclurile de memorie (DIMM-uri de exemplu) şi socluri pentru alte cipuri.
Deasemenea există o magistrală, trasee efectiv imprimate pe cablaj, iar în lungul ei
sloturi în care pot fi introduşi conectorii plăcilor I/O suplimentare. Unele plăci de bază au
două tipuri de magistrale, inclusiv una de viteză mai mică pentru compatibilitatea cu
plăcile I/O mai vechi şi mai lente.
Structura logică a unui calculator simplu este prezentată în figura nr. A3.6.
Această structură are o singură magistrală folosită să lege CPU, memoria şi
dispozitivele intrare/ieşire; majoritatea sistemelor au două sau mai multe magistrale.
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Fiecare dispozitiv I/O este alcătuit din două părŃi: una conŃinând majoritatea electronicii,
numit controler, şi alta conŃinând dispozitivul de I/O însuşi, un exemplu de dispozitiv este
un disc. Controlerul este în mod obişnuit conŃinut de o placă cuplată într-un slot liber,
excepŃie făcând controlerele care nu sunt opŃionale, ca urmare sunt plasate pe placa de
bază.

Figura nr. A3.6. Structura logică a unui sistem de calcul
Din punct de vedere al sistemului gazdă, controlerul este “văzut” cu ajutorul unui
program specializat numit driver. Driver-ul controleză dialogul dintre calculator, care
lucrează cu periferice virtuale şi care foloseşte ordine generice, şi periferic, care
primeşte ordine particulare specifice.
Chiar dacă monitorul nu este o opŃiune, controlerul video este uneori plasat pe o
placă separată de placa de bază, pentru a permite utilizatorului să aleagă între plăci cu
sau fără acceleratoare, memorie în plus şi aşa mai departe. Controlerul este conectat la
dispozitivul său cu un cablu ataşat la un conector pe spatele cutiei.
FuncŃia unui controler este de a verifica dispozitivul său de I/O şi a menŃine
accesul la magistrală pentru el. Când un program vrea date pe disc, de exemplu, trimite
o comandă controlerului discului, care apoi emite comenzi de căutare a poziŃiei şi alte
comenzi specifice către dispozitiv. Când pista şi sectorul corecte au fost găsite,
dispozitivul începe să scoată datele ca un flux în serie de biŃi către controler. Este treaba
controlerului de a sparge lanŃul de biŃi în unităŃi şi să scrie fiecare unitate în memorie aşa
cum a fost asamblată. O unitate tipică este formată din unul sau mai multe cuvinte. Un
controler care citeşte sau scrie informaŃie din şi în memorie fără implicarea CPU se
spune că realizează Direct Memory Acces, mai bine cunoscut prin acronimul său DMA.
Când transferul este complet, controlerul produce o întrerupere, forŃând CPU să
suspende funcŃionarea programului curent şi să lanseze o procedură specială (rutina de
tratare a intreruperii), pentru a verifica dacă sunt erori, pentru a proceda în consecinŃă şi
pentru a informa sistemul de operare că operaŃia de I/O este acum terminată. CPU
continuă să execute programul care a fost oprit temporar, când întreruperea a avut loc.
Magistrala nu este folosită numai de către controlerele I/O, dar şi de CPU pentru
apelarea instrucŃiunilor şi a datelor. Dacă CPU şi un controler I/O, vor să folosească în
acelaşi timp magistrala, intervine un cip numit “bus arbiter” (arbitru de magistrală), care
decide cine este următorul utilizator al magistralei. În general dispozitivele I/O sunt
preferate înaintea CPU, pentru că discurile şi alte dispozitive în mişcare nu pot fi oprite,
iar a le forŃa să aştepte ar duce la pierderea de date. Când nici o operaŃie I/O nu este în
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execuŃie, CPU poate avea la dispoziŃie toate ciclurile magistralei pentru a accesa
memoria.
Una din primele magistrale a fost ISA (Industry Standard Arhitecture). Când
această magistrală a devenit prea lentă s-a trecut la magistrala EISA (Extended ISA –
ISA extinsă). Cea mai populară magistrală a fost PCI (Periphal Component
Interconnect). Magistrala PCI poate să fie folosită în mai multe configuraŃii, dar una
tipica este prezentată în figura nr. A3.7. Aici CPU dialoghează cu un controler al
memoriei pe o conexiune de mare viteză dedicată. Controlerul dialoghează cu memoria
şi cu magistrala PCI direct, astfel că traficul memoriei CPU nu trece pe magistrală PCI.
Totuşi, perifericele cu lăŃime mare de bandă (adică rată ridicată de transfer, viteză
mare), cum ar fi discurile SCSI, se pot conecta direct la magistrala PCI. In plus
magistrala PCI are o conexiune, o punte (bridge) la magistrala ISA, astfel încât
controlerele mai vechi ISA şi dispozitivele lor să poată fi folosite.

Figura nr. A3.7. Sistem cu două magistrale
A3.9. ARHITECTRI CISC SI ARHITECTURI RISC
O structură complexă, care sa poată decodifica şi executa o largă varietate de
instrucŃiuni poarta numele de calculator cu set de complex de instrucŃiuni (complex
instruction set computer CISC). O maşină mai simplă, care dispune de un set limitat de
instrucŃiuni este un calculator cu un set restrâns de instrucŃiuni (reduced instruction set
computer RISC).
Cu cât structura procesorului este mai complexă cu atât este mai simplă
efectuarea programării, deoarece poate fi utilizată o singură instrucŃiune pentru execuŃia
unei operaŃi, în timp ce în cazul calculatorului mai simplu aceeaşi operaŃie ar necesita o
secvenŃă de mai multe instrucŃiuni.
Pe de altă parte structurile complexe sunt mai greu şi mai scump de realizat, iar
realizarea lor poate fi mai costisitoare. În plus o mare parte dintre instrucŃiunile
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complexe sunt destinate unor aplicaŃii particulare, ceea ce poate duce la o creştere
nejustificată a preŃurilor. Pentru a minimiza numărul de circuite necesare, procesoarele
CISC sunt adesea realizate într-o arhitectură pe două niveluri în care fiecare instrucŃiune
maşină este executată de fapt ca o succesiune de instrucŃiuni simple. În cadrul acestor
arhitecturi, unitatea centrală de prelucrare dispune de o memorie interna specială
denumită micromemorie, în care este stocat un microprogram – un program care
controlează ciclul de extragere - decodificare execuŃie al unităŃii centrale de prelucrare. Într-un anumit sens unitatea centrală de
prelucrare este de fapt un mic calculator programat să extragă, să decodifice şi să
execute instrucŃiunile din memoria principală a calculatorului.
Pe lângă faptul că utilizează o arhitectură CISC care nu utilizează circuite extrem
de complexe care altfel ar fi necesare pentru a suporta un set bogat de instrucŃiuni,
soluŃia cu utilizarea unui microprogram permite adaptarea unei unităŃi centrale de
prelucrare pentru a include in limbajul maşină unele instrucŃiuni speciale prin simpla
modificare a microprogramului. Totuşi, faŃă de arhitectura RISC, aceste avantaje nu
justifică dezavantajul complexităŃii suplimentare care se datorează existentei
microprogramului.
Arhitectura RISC elimină complexitatea datorată existenŃei unei micromemorii şi
conduce la obŃinerea unei unităŃi centrale de prelucrare cu o structură mai simplă. Pe de
altă parte, însă, programele reprezentate sunt mai lungi decât cele corespunzătoare
unei arhitecturi CISC, deoarece trebuie executate mai multe instrucŃiuni pentru
realizarea operaŃiilor complexe, codificate printr-o singură instrucŃiune în cadrul
arhitecturii CISC.
În prezent pe piaŃă există atât procesoare CISC, cât şi procesoare RISC.
Procesorul Pentium dezvoltat de firma Intel Corporation, reprezintă un exemplu de
arhitectură CISC; seriile de procesoare PowerPC, dezvoltate de Apple Computer, IBM şi
Motorola, urmează arhitectura RISC.
Începând cu 486, CPU-urile Intel conŃin un nucleu RISC care execută cele mai
simple (şi tipic cele mai frecvente) instrucŃiuni într-un singur ciclu al căii de date, în timp
ce interpretarea instrucŃiunuilor mai complicate se face într-un mod uzual CISC.
Rezultatul net este că instrucŃiunile simple sunt rapide şi instrucŃiunile mai puŃin simple
sunt lente. În timp ce această abordare hibridă nu este aşa de rapidă ca proiectarea
pură RISC pe global este competitivă şi pentru că permite încă programelor vechi să
ruleze nemodificate.
A3.10. PRELUCRARE PARALELA
Există o limită în ceea ce priveşte dezvoltarea de calculatoare mai rapide. Motivul
este acela că semnalele electrice se propagă printr-un cablu cu o viteza care nu poate
depăşi viteza luminii. (Calculatoarele optice, deşi sunt in prezent un domeniu promiŃător
de cercetare, sunt şi ele afectate de această limitare). Cum lumina parcurge o distanŃă
de aproximativ 30 de centimetri într-o nanosecundă (o miliardime de secundă)
înseamnă că este necesar de un interval de cel puŃin două nanosecunde pentru ca
unitatea de comandă din unitatea centrală de prelucrare sa extragă o instrucŃiune dintr-o
celulă de memorie aflată la o distanta de 30 de centimetri. Cererea de citire care trebuie
trimisă memoriei solicită cel puŃin o nanosecundă, iar trimiterea instrucŃiunii din memorie
la unitatea de comandă are nevoie şi ea de cel puŃin o nanosecundă. În consecinŃă
extragerea, decodificarea şi execuŃia unei instrucŃiuni într-un asemenea calculator
consumă mai multe nanoscunde. De aceea, creşterea vitezei de execuŃie a unui
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calculator devine in ultimă instanŃă o problema de miniaturizare şi, deşi s-a avansat
extrem de mult în acest domeniu, există o limită care nu poate fi depăşită.
Într-un efort de rezolvare a acestei dileme, cercetătorii şi-au îndreptat atenŃia de
la viteza de execuŃie către conceptul de capacitate de transfer. În loc să măsoare timpul
consumat pentru realizarea unei anumite operaŃii, capacitatea de transfer se referă la
cantitatea totală de operaŃii pe care le poate efectua calculatorul într-un anumit interval
de timp.
A3.11. PIPELINING
Un exemplu privind modul în care poate fi îmbunătăŃită capacitatea de transfer a
unui calculator, fără ca acest fapt să necesite creşterea vitezei de execuŃie, îl reprezintă
tehnica denumită prelucrare simultană (pipelining). În orice moment, în conducta (pipe)
există mai multe instrucŃiuni, fiecare dintre ele aflându-se într-un alt stadiu de prelucrare.
În particular, în timp ce se execută o instrucŃiune, altă instrucŃiune este decodificată şi
încă o altă instrucŃiune este extrasă din memorie.
Utilizând un astfel de sistem, deşi fiecare instrucŃiune necesită aceeaşi cantitate
de timp pentru a fi extrasă din memorie, decodificată şi executată, capacitatea totală de
transfer a calculatorului creşte de trei ori, deoarece simultan sunt prelucrate trei
instrucŃiuni
Conceptul de pipeline este o strategie de creştere a vitezei de procesare a
informaŃiei la calculatoare. InstrucŃiunea este împărŃită în multiple părŃi, fiecărei părŃi
fiindu-i dedicată o componentă hardware, acestea executându-se în paralel. Figura nr.
A3.8. ilustrează un pipeline cu 5 unităŃi denumite stagii (paşi). Stagiul 1 preîncarcă
instrucŃiunea din memorie şi o pune într-o memorie tampon până când este cerută.
Stagiul 2 decodează instrucŃiunea, determină tipul ei şi ce operanzi necesită. Stagiul 3
localizează şi preîncarcă operanzii din regiştri sau din memorie. Stagiul 4 face operaŃia
de a executa instrucŃiunea. Stagiul 5 scrie rezultatul instrucŃiuni în registru.

Figura nr. A3.8. O conductă (pipe) cu cinci stagii
In figura nr. A3.9. se vede cum funcŃionează o structură pipeline în timp. În primul
ciclu, stagiul S1 lucrează la instrucŃiunea 1, preîncărcând-o în memorie. În ciclul 2 al
ceasului, stagiul S2 decodează instrucŃiunea 1, în timp ce stagiul S1 preîncarcă
instrucŃiunea 2. În ciclul 3, stagiul S3 preîncarcă operanzi pentru instrucŃiunea 1, stagiul
S2 decodează instrucŃiunea 2 şi stagiul S1 preîncarcă instrucŃiunea 3. În ciclul 4, stagiul
S4 execută instrucŃiunea 1, S3 preîncarcă operanzii pentru instrucŃiunea 2, S2
decodează instrucŃiunea 3 şi S1 preîncarcă instrucŃiunea 4. În final în timpul ciclului 5,
S5 scrie rezultatul instrucŃiunii 1, în timp ce celelalte stagii lucrează asupra următoarei
instrucŃiuni.
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Figura nr. A3.9. Starea fiecărui stagiu în timp de nouă perioade de ceas.
Să presupunem că ciclul acestei maşini este de 2ns. Atunci pentru ca o
instrucŃiune să se execute complet durează 10ns. La prima execuŃie cu durata de 10ns
pe instrucŃiune dă impresia că viteza maşinii este de 100 MIPS, dar de fapt este mai
bună. La fiecare 2ns o nouă instrucŃiune este completată, deci viteza este de 500 MIPSuri nu 100 MIPS. Pipeline-urile permit exprimarea unui raport între latenŃă - latency (cât
de mult durează executarea unei instrucŃiuni) şi banda de frecvenŃă a procesorului processor bandwidth (cât de multe MIPS-uri face un CPU). Cu un ciclu de T nsec şi n
stagi în pipeline, “latency” este n x T nsec şi lăŃimea de bandă de 1000/T MIPS-uri.
A3.12. PARALELISM LA NIVEL DE PROCESOR
Cererea pentru calculatoare din ce în ce mai rapide este tot mai mare. Pipelineurile câştigă un factor de creştere a vitezei de execuŃie de 5 sau 10. Pentru a obŃine un
factor de 50, 100 sau mai mult, singura cale este de a crea calculatoare cu mai multe
procesoare. Alte soluŃii pentru creşterea capacităŃii de transfer sunt cele din categoria
prelucrării paralele în care sunt utilizate mai multe procesoare pentru execuŃia operaŃiei
curente. Un argument în favoarea acestei abordări îl reprezintă modelul creierului uman.
Tehnologia prezentului se aproprie de posibilitatea realizării de circuite electronice cu
aproape la fel de multe circuite de comutare câŃi neuroni există în creierul uman (se
presupune că neuronii sunt echivalentul natural al circuitelor de comutare), dar în ciuda
acestui fapt capacitatea calculatoarelor din zilele noastre reprezintă încă doar o
fracŃiune din cea a minŃii umane. Se consideră că acest fapt este rezultatul utilizării
ineficiente a componentelor calculatorului datorita arhitecturii acestuia. La un calculator
cu o memorie foarte mare, dar cu o singură unitate de prelucrare, o mare parte din
circuite vor fi inactive în majoritatea timpului. Din acest motiv, calculatoarele
multiprocesor constituie configuraŃii cu un factor de utilizare mult mai ridicat.
În prezent există diferite tipuri de calculatoare realizate conform acestui principiu.
Una din abordări o reprezintă cuplarea mai multor unităŃi de prelucrare, fiecare dintre ele
fiind similară unei entităŃi centrale de prelucrare dintr-un calculator cu un singur
microprosesor, la o memorie principală unică. În această configuraŃie fiecare procesor
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poate lucra independent de celelalte, coordonarea eforturilor realizându-se prin
transmiterea de mesaje stocate în celulele din memoria comuna. De exemplu, atunci
când un procesor trebuie să execute o activitate complexă, el poate stoca în memoria
comună un program referitor la o parte a acelei activităŃi şi apoi să ceara altui procesor
să execute programul. Se obŃine un calculator în care diferite secvenŃe de instrucŃiuni
sunt executate cu diferite seturi de date, arhitectura care poartă numele de MIMD
(multiple - instruction stream, multiple - data stream - flux multiplu de instrucŃiuni, flux
multiplu de date ) spre deosebire de arhitectura uzuala SISD (single instruction stream,
single - data stream – flux simplu de instrucŃiuni, flux simplu de date).
O altă variantă de arhitectură multiprocesor o reprezintă conectarea
procesoarelor în aşa fel încât să execute la unison aceeaşi secvenŃă de instrucŃiuni,
fiecare cu un set propriu de date; ceea ce rezultă o arhitectura SIMD (single - instruction
stream multiple - data stream). Asemenea calculatoare sunt utile în aplicaŃii în care
aceeaşi operaŃie trebuie efectuată asupra fiecărei mulŃimi de elemente similare dintr-un
bloc mare de date.
Altă abordare a conceptului de prelucrare paralelă o reprezintă construirea de
sisteme de mari dimensiuni alcătuite din conglomerate de calculatoare mai mici fiecare
dintre ele având propria memorie şi propria unitate de prelucrare. În cadrul unei
asemenea arhitecturi, fiecare dintre calculatoarele mici este conectat la vecinii săi, astfel
încât sarcinile repartizate întregului sistem pot fi împărŃite între calculatoarele care-l
compun. În acest fel, dacă o operaŃie alocată unuia dintre calculatoarele interne poate fi
împărŃită în operaŃii mai mici independente, acel calculator poate cere vecinilor săi să
efectueze operaŃii în paralel. În consecinŃă, operaŃia iniŃială se poate realiza într-un timp
mai scurt decât ar fi fost necesar în cazul în care s-ar fi utilizat un calculator cu un singur
procesor.
A3.13. MULTIPROCESOARE
Elementele de procesare într-un procesor matriceal nu sunt CPU independente
deoarece există o singura unitate de control în tot sistemul. Primul sistem paralel cu
multiple procesoare este un multiprocessor, un sistem cu mai mult de un processor
împărŃind acesul la o singură memorie.

Figura nr. A3.10. Sistem cu memorie partajată
Pentru că fiecare CPU poate citi şi scrie orice parte a memoriei ele trebuie să
coopereze (prin program) pentru a nu se încurca reciproc. Sunt posibile diferite
împlementări schematice. Cel mai simplu este să avem o singură magistrală şi mai
multe CPU precum şi o singură memorie. O asemenea structură bazată pe o magistrala
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este prezentată în figura nr. A3.10. Dar, având mai multe procesoare care accesează
aceeaşi memorie vor apare conflicte. O soluŃie la această problemă este prezentată în
figura nr. A3.11., care dă fiecărui procesor puŃină memorie locală care nu este acesibilă
celorlalte procesoare.

Figura nr. A3.11. Sistem cu memorie partajată şi memorii locale
Această memorie poate fi folosită pentru instrucŃiuni sau pentru date care nu
trebuie partajate. Accesul la această memorie privată nu se face prin magistrala comună
astfel micşorându-se traficul.
Multiprocesoarele au avantajul, în comparaŃie cu alte calculatoare paralele, că
modul de programare pentru sisteme cu o singură memorie comună este uşor de
utilizat.
A3.14. MULTICALCULATOARE
Cu toate că multiprocesoarele cu un numar relativ redus de procesoare (până în
64) sunt relativ uşor de construit, cele mai mari sunt surprinzător de greu de construit.
Dificultatea constă în a conecta toate procesoarele la o aceeaşi memorie. Pentru a ocoli
aceste probleme, mulŃi proiectanŃi au abandonat ideea de a avea memorii partajate şi
construiesc doar sisteme constând dintr-un număr mare de calculatoare conectate,
fiecare având memoria sa proprie, dar fără memorie comună. Aceste sisteme se
numesc multicalculatoare.
Au fost construite multicalculatoare cu aproape 10.000 de CPU. Pe când
multiprocesoarele sunt mai uşor de programat, multicalculatoarele sunt mai uşor de
construit. Ca urmare s-a intensificat cercetarea în domeniul sistemelor hibrid care
combină proprietăŃile bune ale fiecărei variante.
A3.15. CONCLUZII
1. Calculatoarele utilizate în hidrocentrale sunt plasate în locuri protejate din
punct de vedere al solicitărilor mediului ambiant. De obicei calculatoarele se montează
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în camera de comandă. De aceea nu este obligatorie folosirea unor calculatoare
industriale. Este obligatoriu însă să fie calculatoare de firmă.
2. Trebuie Ńinut cont şi de uzura morală rapidă la care sunt supuse calculatoarele.
De aceea este util să se înlocuiască calculatoarele la un interval de 4 ... 6 ani.
3. Având în vedere acŃiunea automatizării de tip AAR, la fiecare pornire şi oprire,
a centralei, pentru calculatoare trebuie prevăzute surse de alimentare neîntreruptibile.
Altă soluŃie, propusă de autor, este ca alimentarea calculatoarelor să se facă din bateria
de 220V a centralei. Acest lucru este posibil deoarece calculatoarele sunt prevăzute cu
surse de alimentare în comutaŃie. SoluŃia a fost verificată la CHE Izvoarele (2x9MW) [9].
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A4. AUTOMATE PROGRAMABILE
A4.1. GENERALITATI
Ca o definiŃie, putem spune că automatele programabile sunt utilaje
(echipamente) de calcul destinate conducerii proceselor industriale.
Aspectul de "programabil" este pus evidenŃiat de faptul că un acelaşi automat
poate să conducă instalaŃii tehnologice esenŃial diferite între ele, cu condiŃia ca softwareul de aplicaŃie să fie diferit. Din acest punct de vedere, automatul programabil se apropie
foarte mult de un calculator.
Deoarece automatele programabile sunt destinate conducerii proceselor
tehnologice industriale, ele sunt proiectate şi executate în aşa fel încât să poată să
funcŃioneze în condiŃii specifice industriei, condiŃii dificile din punct de vedere al
solicitărilor fizico-climatice şi al perturbaŃiilor electromagnetice.
In cadrul sistemelor de conducere a hidrocentralelor, automatele programabile
sunt elemente care s-au impus ca un standard industrial. Succesul automatelor
programabile se datorează fiabilităŃii lor, preŃului lor de cost relativ scăzut, precum şi
uşurinŃei în ceea ce priveşte programarea lor.
Automatelor programabile li se datorează răspândirea concepŃiei de conducere
distribuită (descentralizată). Conform acestei concepŃii automatele conduc, în mod
autonom, procesul tehnologic căruia îi sunt asignate. Defectarea nivelului ierarhic
superior (calculator), nu conduce la întreruperea funcŃionării instalaŃiei tehnologice
locale.
Analizând mai multe tipuri de automate programabile, produse de mai mulŃi
fabricanŃi specializaŃi, se pot desprinde concluzii cu caracter general privind construcŃia
şi funcŃionarea acestor echipamente. Standardul care are ca obiect automatele
programabile, este IEC 61131.
A4.2. RESURSELE HARDWARE
Automatele programabile sunt dezvoltate pe structura unui calculator de tip PC,
compatibil IBM. Ele posedă unitate centrală de prelucrare, memorii permanente şi
memorii scrie-citeşte. DiferenŃele faŃă de calculatoare se evidenŃează în special pe lipsa
componentelor care implică piese aflate în mişcare, o dezvoltare importantă a părŃii de
comunicaŃii şi, bineînŃeles, prezenŃa interfeŃei directe cu procesul, reprezentată de intrări
şi ieşiri. FabricanŃii de automate programabile, realizează pe lângă automatele propriuzis şi alte echipamente care să funcŃioneze împreună cu acestea, contribuind
substanŃial la creşterea versatilităŃii lor.
Din punct de vedere constructiv, automatele programabile sunt de tip modular şi
de tip compact.
Automatele programabile de tip modular sunt alcătuite dintr-un sertar (rack),
prevăzut cu sloturi, în care se introduc module specializate. Aceste module pot fi: sursa
de alimentare, modul unitate centrală, modul de comunicaŃii, modul de intrări analogice,
modul de intrări digitale, modul de ieşiri analogice şi modul de ieşiri digitale. FuncŃie de
necesităŃi se introduc un număr adecvat de module. De multe ori modulele sursă,
unitate centrală şi comunicaŃii sunt incluse în sertarul de bază şi urmează să se
introducă numai modulele de intrări şi de ieşiri. Acest tip de automat se foloseşte în
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cazul aplicaŃiilor mari, cu număr mare de intrări şi de ieşiri. Dezavantajul acestui tip de
automat este că nu este posibilă o dezvoltare ulterioară, dacă nu a fost prevăzută în
proiectul iniŃial.
Automatele programabile de tip compact se prezintă sub forma unei cutii în care
se află sursa şi unitatea centrală şi care este prevăzută şi cu un număr de intrări şi de
ieşiri. ConfiguraŃia unui astfel de automat poate fi mărită prin adăugarea de extensii,
reprezentate de module de intrări, module de ieşiri, module de comunicaŃie etc. Toate
modulele se conectează între ele şi cu unitatea centrală prin intermediul unui mănunchi
de conductoare de tip panglică.
Din punct de vedere al circuitelor integrate utilizate la realizarea automatelor
programabile, iniŃial s-au folosit microprocesoarele, apoi microcontrolerele, urmând
dezvoltarea calculatoarelor. Astfel s-au realizat automate programabile cu circuite 286,
386 etc. In ultima perioadă de timp, automatele programabile au cunoscut o dezvoltare
de sine stătătoare, fiind realizate circuite integrate special pentru un anume tip de
automat programabil. Astfel, unitatea centrală a automatului este realizată într-un singur
chip, aşa-numita tehnologie "System on Chips (SoC). In afara acestui chip au rămas
interfeŃele de intrare şi de ieşire. Scopul este de a permite înlocuirea circuitelor distruse
datorită unor tensiuni şi/sau curenŃi accidentale, de valori exagerate. Această tehnologie
a permis creşterea substanŃială a fiabilităŃii echipamentelor şi a vitezei lor de lucru.
Viteza de lucru a unui automat programabil este, în mod curent, de ordinul a 0,33µs. per
instrucŃiune secvenŃială medie.
O caracteristică importantă şi, în acelaşi timp, o problemă mai sensibilă a unui
automat programabil este comunicaŃia. Automatele programabile trebuie să facă schimb
de date între ele sau cu calculatoarele sau cu alte echipamente specializate. De
asemenea automatele programabile trebuie să fie programate. Un automat programabil
este prevăzut cu mai multe interfeŃe de comunicaŃie, fiecare având un protocol specific.
In cele mai dese cazuri, aceste interfeŃe sunt reunite într-un modul special, de
comunicaŃie. Problematica comunicaŃiilor în general, este prezentată în cap. 4.3.
In mod obişnuit, un producător de automate programabile realizează mai multe
serii de automate, începând de la cele mai mici până la cele mai mari, de mii de
intrări/ieşiri, astfel încât să acopere cât mai bine cerinŃele beneficiarului. Aceste serii de
automate pot fi programate cu ajutorul aceluiaşi software de programare specializat.
In afară de automatele programabile propriu-zise, în cadrul aceleiaşi familii de
echipamente, producătorii realizează şi o serie de alte dispozitive necesare exploatării
în condiŃii de maximă eficienŃă a automatelor. Astfel se mai produc:
- consolă de programare. In general, programarea automatelor programabile se
face cu ajutorul calculatorului pe care rulează programul de aplicaŃie, program care a
fost elaborat sub un program de dezvoltare specific, care face parte din furnitura familiei
de automate. Consola de programare se cuplează la automat, se alimentează cu
energie electrică din acesta şi se foloseşte pentru efectuarea de depanări de programe
pe teren;
- panoul operator este o interfaŃa om-maşină alcătuită dintr-un panou de mici
dimensiuni, prevăzut cu un afişaj minimal (2-3 rânduri de caractere alfanumerice) şi
câteva taste. El se montează în apropierea procesului tehnologic condus şi permite
operatorului să urmărească buna funcŃionare a acestuia, eventual să selecteze regimul
de lucru al procesului;
- ecrane de tip touch-screen, care se conectează în aceiaşi reŃea cu automatele
programabile. Ele se utilizează pe post de consolă-operator, având performanŃe ridicate.
O variantă puŃin mai veche era aceea de ecran cu cristale lichide şi taste alăturate.
Această variantă a fost înlocuită cu sistemul touch-screen. Acest tip de interfaŃă ommaşină permite monitorizări fine ale procesului tehnologic, precum şi efectuarea de
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comenzi. In timp, consola-operator a evoluat până la complexitatea şi performanŃele
unui calculator.
A configura un automat programabil însemnă a-i stabili numărul de intrări şi de
ieşiri. Atât intrările cât şi ieşirile pot fi analogice sau digitale.
A4.2.1. Intrările digitale
Intrările digitale acceptă semnale de forma unor curenŃi şi tensiuni care pot lua
două valori logice, respectiv "1" sau "0". In cele mai dese situaŃii se consideră că:
- semnalul "1", este semnalul de tensiune continuă care are valoarea
nominală de 24V. Tensiunea cuprinsă între 11 şi 30V este considerată "1"
logic;
- semnalul "0", este semnalul de tensiune continuă care are valoarea
nominală de 0V, respectiv tensiunea cu valoare mai mică de 5V este
considerată "0" logic.
Curentul absorbit de o intrare digitală, la tensiunea de 24V este de 6mA. Se
observă că există o plajă a tensiunilor de intrare, între 5 şi 11V, care trebuie evitată,
decizia de "1" sau "0" fiind aleatorie.
In ultimul timp au apărut şi intrări digitale care au ca nivel logic "1", tensiunea
alternativă de 230V. Această valoare este mai avantajoasă, deoarece nu presupune
existenŃa unor surse specializate, dar, în acelaşi timp, reclamă o mai mare atenŃie în
timpul lucrului, fiind periculoasă pentru om.
Alte tensiuni şi, respectiv curenŃi, care se utilizează pentru excitarea intrărilor
digitale, sunt: tensiuni de 5, 48, 110Vcc şi 110Vca şi curenŃi de 0,15A, 0,5A, 1A, 2,5A.

Figura nr. A4.1. modul de conectare "sink"
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Figura nr. A4.2. modul de conectare "source"
Intrările digitale, din punct de vedere hardware, sunt realizate, practic fără
excepŃie, pe baza optocuploarelor. Optocuploarele sunt componente electronice care
sunt alcătuite dintr-o diodă electroluminiscentă (LED) şi un fototranzistor. La aplicarea
unui curent corespunzător pe led, acesta se aprinde şi iluminează baza
fototranzistorului, trecându-l din starea de blocare în starea de conducŃie. Schema
electrică de conectare a intrărilor digitale tipice este prezentată în figurile nr. A4.1. şi nr.
A4.2. In prima figură este prezentată aşa-numita conectare "sink", cu borna plus
comună. In a doua figură se reprezintă modul de conectare "source", având borna
minus comună.
Optocuplorul prezintă avantajul că realizează o izolare galvanică între instalaŃia
tehnologică şi circuitele interne ale automatului programabil. In cazul apariŃiei unei
supratensiuni accidentale dinspre instalaŃia tehnologică, optocuplorul se poate distruge,
dar protejează automatul programabil. Inlocuirea optocuplorului defect se poate face
relativ facil.
Semnalele digitale sunt generate de elementele bipoziŃionale (sau la care nu
interesează decât unele poziŃii semnificative) ale instalaŃiilor tehnologice. De exemplu:
poziŃia unui întreruptor sau a unui ventil cu acŃionare electrică ori pneumatică, sau
diferitele poziŃii ale plutitorului care semnalizează nivelele semnificative la instalaŃia de
epuisment.
Există un tip special de intrări digitale, intrările de numărare. In acest caz, intrarea
considerată reprezintă intrarea într-un registru numărător. Se foloseşte în cazul în care
se doreşte numărarea unor impulsuri care au o frecvenŃă mare (spre 1MHz).
A4.2.2. Ieşirile digitale
Ieşirile digitale sunt reprezentate de elemente bipoziŃionale, cum ar fi: relee,
tiristoare, triace, tranzistoare, toate funcŃionând în regim închis-deschis. Releele sunt
des folosite deoarece sunt robuste şi admit o gamă largă de tensiuni şi curenŃi alternativi
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sau continuui. Triacele se folosesc pentru sarcini de curent alternativ. Tranzistoarele se
utilizează în combinaŃie cu relee montate în exteriorul automatului programabil, în
imediata lui apropiere. Astfel se combină dimensiunile mici, viteza şi fiabilitatea
tranzistoarelor cu robusteŃea releelor. In caz de deteriorare a unui releu, acesta poate fi
schimbat fără probleme. Pe de altă parte şi tranzistorul este protejat, deoarece există
numai o posibilitate foarte redusă ca să se producă un defect în spaŃiul restrâns existent
între tranzistor şi releu.
Etajul reprezentativ de ieşire digitală este cel alcătuit dintr-un optocuplor şi un
tranzistor. Ansamblul optocuplor-tranzistor este astfel realizat încât să poată fi uşor
înlocuit în caz de defectare. In figurile nr. A4.3. şi nr. A4.4. se prezintă cele două
variante de realizare a etajului de ieşire digitală, respectiv "sink" şi "source".

Figura nr. A4.3. Conexiunea "sink"

Figura nr. A4.4 Conexiunea "source"

Se observă că tranzistorul de putere este protejat împotriva supratensiunilor cu
ajutorul unei diode Zener.
In figurile nr. A4.4. şi nr. A4.5. se prezintă variantele de ieşiri digitale echipate cu
releu şi echipate cu tiristor. Pentru protecŃia tiristoarelor împotriva supratensiunilor, se
folosesc varistoare şi grupe R-C legate în serie.

Figura nr. A4.4. Ieşire pe releu

Figura nr. A4.5. Ieşire pe tiristor
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A4.2.3. Intrările analogice
Semnalele de intrare de tip analogic sunt, în marea majoritate a cazurilor,
semnale de tip unificat, respectiv curent în gama 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -20 ... +20mA,
sau tensiune în gama: -10 ... +10V, -5 ... +5V, 0 ... 5V, 0 ... 10V.
De multe ori este necesară realizarea condiŃionării semnalului de intrare. Aceasta
înseamnă aducerea semnalului în game acceptate de circuitele electronice interioare
ale automatului şi "curăŃarea" sa.
Aducerea semnalului în domeniul dorit se realizează cu ajutorul amplificatoarelor
programebile. Amplificatoarele programabile realizează nu numai amplificarea
semnalului ci şi, dacă este cazul, atenuarea acestuia sau schimbarea polarităŃii.
Amplificatorul programabil este comandat prin proceduri software, astfel încât semnalul
obŃinut la ieşirea sa să fie compatibil cu circuitele interne ale automatului programabil şi,
în acelaşi timp, să asigure o rezoluŃie maximă.
Tot în cadrul operaŃiunii de condiŃionare, semnalul de intrare este "curăŃat" de
eventuale armonici superioare, suprapuse peste el (aşa-numitul jitter). OperaŃiunea se
realizează cu ajutorul filtrelor centrate pe frecvenŃa semnalului de intrare. Dacă semnalul
de intrare este un semnal de curent continuu, atunci se va utliza un filtru având o
caracteristică de tip "trece-jos".
In figura nr. A4.6. se prezintă un tip de etaj de intrări analogice. Fiecare semnal
analogic de intrare este condiŃionat separat şi aplicat, pe rând, convertorului analog numeric. Aplicarea se face prin intermediul multiplexorului analogic şi a dispozitivului de
eşantionare-memorare (E/M), în aşa fel încât, în timpul efectuării conversiei analog numerice, semnalul pe intrarea convertorului să nu varieze. Comanda multiplexorului, a
dispozitivului de eşantionare-memorare şi a convertorului se face de către unitatea
centrală a automatului programabil. SoluŃia este răspândită fiind şi relativ ieftină.

Figura nr. A4.6. Etaj de intrări analogice
In figura nr. A4.7. se prezintă detaliat multiplexorul analogic. Comutatoarele sunt
de tip static, realizate cu circuite de tip CMOS, care prezintă rezistenŃă mică în stare de
conducŃie (max. 100Ω) şi rezistenŃă mare (zeci de MΩ) în stare de blocare. Repetorul de
la ieşire este un buffer care are rolul de a reduce, practic la zero, influienŃa rezistenŃei în
stare de conducŃie a comutatoarelor multiplexorului.
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La începuturile electronicii industriale cu semiconductoare (sfârşitul anilor 1960,
până la răspândirea microprocesoarelor - începutul anilor 1980), având în vedere
complicaŃia realizării convertoarelor CAN, comutatoarele erau realizate cu relee
electromagnetice de tip Reed.

Figura nr. A4.7. Multiplexor analogic
In figura nr. A4.8. se prezintă un alt tip de etaj de intrări analogice. Semnalul
analogic, aplicat pe fiecare intrare analogică, este convertită în semnal numeric cu
ajutorul unui convertor analog-numeric dedicat. Acest tip de tratare a intrărilor analogice
se întâlneşte numai la automatele programabile deosebit de sofisticate. Trebuie Ńinut
cont că partea care priveşte prelucrarea semnalelor analogice este semnnificativ mai
scumpă decât cea corespunzătoare semnalelor digitale. Totuşi, odată cu evoluŃia
tehnologiilor microelectronice şi, corespunzător, cu scăderea preŃurilor, se tinde ca acest
tip de etaj de intrări analogice să capete răspândire tot mai mare.

Figura nr. A4.8. Alt tip de etaj de intrări analogice
A4.2.4. Ieşirile analogice
ConsideraŃiile din capitolul precedent, privitor la semnalele analogice, se aplică şi
în cazul semnalelor care reprezintă ieşiri analogice din automatul programabil. In figura
nr. A4.9. se prezintă un etaj tipic de ieşiri analogice. Unitatea centrală este cea care
comandă atât demultiplexorul numeric cât şi convertoarele numeric-analogice. In
momentul în care semnalul este stabil pe intrarea convertorului CNA, acesta este
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memorat şi convertorul începe conversia. In acest timp, multilexorul trece la celelalte
canale. Procesul se reia în inel.

Figura nr. A4.9. Etaj de ieşiri analogice
Datorită faptului că elementele semiconductoare permit o comutaŃie rapidă, în
condiŃii de pierderi reduse şi fiabilitate ridicată, ieşirile digitale echipate cu tranzistoare
sau cu triace se pot folosi ca ieşiri analogice. Sarcina trebuie prevăzută cu un filtru
trece- jos sau să prezinte inerŃie mare. Acesta este cazul sarcinilor de tip rezistenŃă de
încălzire. Comutarea rapidă închis-deschis, a elementului comutator de ieşire, este
similară cu modularea în lăŃime a impulsurilor (PWM - pulse width modulation). Acest
semnal este peceput de sarcină ca un semnal cu variaŃie continuă (analogic).
Fenomenul este ilustrat în figura nr. A4.10.

Figura nr. A4.10. Principiul PWM
ModulaŃia impulsurilor în lăŃime, prescurtat PWM, se referă la semnale având
forma de undă dreptunhiulară. Dacă se modifică lăŃimea impulsului, rezultă o modificare
corespunzătoare a valorii medii a semnalului.
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Dacă considerăm un semnal dreptunghiular f(t), având valoarea minimă ymin,
valoarea maximă ymax şi un factor de umplere D, valoarea medie a formei de undă este
dată de expresia (1):

1T
y = ∫ f (t ) dt
T0

(1)

FuncŃia f(t) fiind un semnal dreptunghiular (vezi figura nr. A4.11.), ia valorile:
- ymax pentru 0 < t < DT
- ymin pentru Dt < t < T
în care:
D = factorul de umplere, respectiv raportul dintre durata impulsului şi perioadă
In aceste condiŃii, expresia valorii medii devine (2):

y=

T
1  DT
 DTymax + T (1 − D) ymin = Dy + (1 − D) y
+
y
dt
 ∫ max
∫ ymin dt  =
max
min
T 0
T

DT

(2)

Deoarece în cele mai multe cazuri, ymin = 0, rezultă că valoarea medie are expresia (3):

y = Dymax

(3)

Figura nr. A4.11. Semnalul dreptunghiular

De aici se observă că valoarea medie a semnalului ( ) este direct dependentă de
factorul de umplere (D).
A4.3. FUNCTIONAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE
Automatele programabile moderne asigură prelucrarea datelor la nivel de bit.
Datele sunt organizate în cuvinte de minim 16biŃi. Se implementează structuri complexe,
permitând efectuarea, cel puŃin, a următoarelor tipuri de operaŃii:
- operaŃii matematice:
- adunări, scăderi, înmulŃiri, împărŃiri, rădăcină patrată, valoare
medie, valoare absolută, integrale, comparaŃii, funcŃii trigonometrice;
- operaŃii logice:
- Si, SAU, XOR, NOR, comparaŃii;
- operaŃii de deplasare la nivel de cuvânt şi la nivel de bit;
- operaŃii de translatare şi de rotaŃie la nivel de cuvânt;
- operaŃii de conversie de cod: în BCD, în binar, în ASCII, în hexa etc.;
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- operaŃii de control a execuŃiei programului: salturi, subrutine etc.;
- opearŃii de intrare - ieşire;
- operaŃii privind temporizatoarele şi numărătoarele;
- operaŃii cu tabele;
- operaŃii cu matrici;
- operaŃii privind porturile de comunicaŃie;
O schemă bloc a unui automat programabil este cea prezentată în figura nr.
A4.12. Se observă că se regăsesc elementele principale care formează un sistem de
calcul, respectiv: memoria, CPU, magistralele, precum şi porturile (perifericele) de
intrare-ieşire. In unitatea de control se găsesc: unitatea logico-aritmetică (ULA),
memoria internă (cache) (MI), memoria program (MP), numărătorul de adrese (NA),
registrul (memoria) instrucŃiunii curente (RIC). Tot în unitatea de control se mai găsesc
un buffer de adrese (BA) şi un bloc de comandă (BC).
Principiul de funcŃionare al unui sistem de calcul, deci şi al automatului
programabil, este următorul:
- unităŃii ULA i se precizează ce urmează să execute, printr-o comandă.
Această comandă este o instrucŃiune care soseşte din MP;
- apoi, operanzii trebuie introduşi în ULA, pe rând. Operanzii pot să
sosească din exterior (de la periferice) sau din memoria internă (MI);
- având comanda (deci ştiind ce trebuie să facă) şi operanzii, ULA execută
comanda;
- rezultatul execuŃiei comenzii se află la ieşirea ULA şi este trimis în MI sau
la un port (periferic) de ieşire.
In mod concret lucrurile decurg în modul următor:
- numarătorul de adrese precizează adresa memoriei MI în care se află
codul instrucŃiunii curente;
- codul instrucŃiunii curente trece de la ieşirea din MI în RIC;
- codul instrucŃiunii este decodificat de blocul de comandă (BC).
- BC comandă ULA şi, dacă este cazul (funcŃie de comanda primită prin
instrucŃiune), stabileşte şi legătura între ULA care va primii date de la MI
sau de la un port de intrare;
- ULA execută operaŃia comandată şi trimite rezulatul oŃinut către
perifericul de ieşire sau către MI, prin intermediul magistralei de date.
Bufferul de adrese (BA) memorează adresele pe timpul executării instrucŃiunii.
Perifericul de intrare (sau portul de intrare) formează semnalul digital primit din
exterior şi îl aduce la o formă compatibilă cu nivelele acceptate de circuitele interne ale
automatului programabil (de obicei este vorba de nivele TTL). Dacă avem o intrare
analogică, atunci perifericul execută transformarea semnalului analogic în semnal
digital, folosind pentru aceasta convertorul analog - digital.
Semnalul astfel pregătit de către portul de intrare, poate fi trimis, prin intermediul
magistralei de date, la ULA sau la MI. Acum semnalul de intrare a fost transformat în
cuvânt sau byte. Cuvântul este transferat la ULA sau la MI, în momentul când portul
este selectat (deci decodificatorul de adrese - DCA - a detectat adresa corectă) şi se
transmite şi comanda de transfer, comandă care soseşte de pe magistrala de comandă.
In cazul în care dorim să trimitem în exterior un semnal digital sau analogic,
lucrurile decurg similar. Respectiv, cuvântul soseşte pe magistrala de date de la ULA
sau de la MI şi aşteaptă, la intrarea în circuitul bistabil de tip D, îndeplinirea celorlalte
două condiŃii. Aceste condiŃii sunt: detectarea adresei respectivului periferic (de către
decodificatorul de adrese - DCA) şi sosirea unui semnal corespunzător de pe magistrala
de control. Dacă semnalul de la ieşirea automatului programabil este un semnal
analogic, atunci portul respectiv trebuie să fie echipat cu convertor digital-analog.
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Figura nr. A4.12. Schema bloc a unui automat programabil
Perifericul intern este dedicat operaŃiunilor de numărare (contorizare) şi timing.
Selectarea portului intern se face prin intermediul decodificatorului de adrese - DCA.
Numărarea se referă la numărarea impulsurilor care sosesc din exterior (prin intermediul
portului de intrare digitală), într-un interval de timp. Impulsurile din exterior parcurg
traseul: port de intrare digitală - magistrala de date - circuit de tip D (din perifericul
intern) - numărător. Intervalul de timp este stabilit de către un semnal care soseşte de
pe magistrala de comandă. Rezultatul numărării este trimis, când este selectat portul şi
când se primeşte comanda corespunzătoare de pe magistrala de control, pe magistrala
de date. De aici, cuvântul poate fi trimis în MI sau în ULA.
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OperaŃiunile de timing se referă la crearea diferitelor temporizări similar unui releu
de timp. In acest regim de funcŃionare, perifericul intern funcŃionează cumva invers
decât în cazul contorizărilor. Respectiv la intrarea numărătorului se aplică impulsuri cu
perioadă cunoscută, impulsuri care provin de la ceasul intern al automatului
programabil. Momentul când începe aplicarea impulsurilor şi durata aplicării sunt
determinate de starea intrării digitale de la portul de intrare.
De exemplu: de pe magistrala de date soseşte (de la MI sau de la ULA) un
cuvânt care este înscris în numărător, în momentul în care soseşte comanda
corespunzătoare de pe magistrala de comandă. Numărătorul este trecut în modul de
funcŃionare "numără înapoi". Pe intrarea de numărare sunt pregătite să se aplice
impulsuri de ceas primite de la ceasul intern al sistemului. Când intrarea digitală de la
perifericul de intrare corespunzător, trece în stare logic "1", impulsurile de ceas încep să
se aplice numărătorului. Numărătorul îşi descreşte valoarea şi când ajunge la zero,
generează un semnal care apare pe magistrala de date. Impulsurile de ceas având o
perioadă cunoscută şi numărul încărcat în numărător fiind de asemenea cunoscut,
rezultă că se pot genera intervale de timp precise, de mărime cunoscută.
La automatul programabil prezentat în figura nr. A4.12. se află conectată o
consolă de programare. Această consolă şuntează, sau nu, memoria program (MP),
introducând un alt program care se află scris în memoria consolei de programare
(MCP). In vederea depanării programelor, operatorul trece mai întâi memoria MCP în
modul scriere. Pentru aceasta multiplexorul de adrese (MUX) trece sub controlul
operatorului. Acesta precizează adresele noilor instrucŃiuni, pe care tot el le înscrie în
MCP. Pentru a verifica funcŃionarea automatului programabil cu noile instrucŃiuni,
multiplexorul (MUX) este trecut sub controlul unităŃii de control.
A4.4. RESURSELE SOFTWARE
Resursele software ale unui automat programabil se referă la gama instrucŃiunilor
pe care le poate executa şi la modurile posibile de realizare a programării.
InstrucŃiunile pe care le poate executa un automat programabil sunt de mai multe
categorii, şi anume:
- instrucŃiuni secvenŃiale, de tipul:
- condiŃii de demarare a unei rutine;
- condiŃii de bifurcare a unei rutine;
- sesizare a contactelor pasagere;
- funcŃii logice, un operand fiind un contact;
- instrucŃiuni funcŃionale, de tipul:
- timere (relee de timp);
- număratoare;
- setare, resetare, ştergere a unei zone de memorie/registru;
- basculare între două stări;
- operaŃiuni matematice (adunări, scăderi, înmulŃiri împărŃiri, sumă unui şir
de numere, rădăcină patrată, medii, valori absolute, complement
faŃă de doi, PID, operaŃii cu virgulă mobilă, funcŃii trigonometrice);
- operaŃii logice (SI, SAU, SAU Exclusiv, NU);
- comparaŃii între cuvinte sau între zone;
- operaŃii de transfer (mutare) de biŃi, cuvinte, nibble;
- deplasări şi rotiri de cuvinte;
- conversii de coduri (ASCII, şapte segmente, binar, BCD);
- controlul execuŃiei programului (salturi, subrutine);
A4/Pag. 13
Ing. IoniŃă DAESCU

ContribuŃii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale

- instrucŃiuni de intrare - ieşire;
- operaŃiuni cu tabele;
- operaŃiuni cu matrici;
- întreruperi externe;
- setarea porturilor de comunicaŃie.
O caracteristică împortantă a fiecărui automat programabil se referă la facilităŃile
oferite utilizatorului, în vederea elaborării programului de aplicaŃie. In acest sens, de-a
lungul timpului au fost realizate mai multe tipuri de limbaje de programare, toate având
la bază un program de dezvoltare specific familiei din care face parte automatul
programabil.
Primul limbaj de programare a fost "lista de instrucŃiuni" (Statement List - STL).
Acest limbaj este asemănător limbajului de asamblare folosit la microprocesoare şi de
aceea cei care cunoşteau programarea microprocesoarelor l-au putut utiliza imediat.
Al doilea limbaj de programare s-a adresat proiectanŃilor de scheme de
automatizare clasice, realizate cu relee electromagnetice. Acest limbaj s-a numit
"Ladder Diagram - LAD" şi se foloseşte cu succes şi astăzi, fiind asemănător cu o
schemă cu relee.
Al treilea limbaj de programare este "cu blocuri funcŃionale" (Function Block
Diagram - FBD) şi este o dezvoltare a limbajului "Ladder Diagram". S-a observat la
limbajul LAD, că părŃile care privesc prelucrarea unei intrări sau ieşiri analogice sunt des
întâlnite şi, de aceea s-au realizat blocuri specializate care facilitează programarea
acestui tip de intrări-ieşiri. SoluŃia s-a extins şi la celelalte tipuri de instrucŃiuni.
Aceste tipuri de limbaje sunt cele mai des întâlnite.
Programarea se poate face direct în automat, acesta fiind conectat la un
calculator, sau, mai modern, programarea se poate face prin emulare. Respectiv, nu
este necesară prezenŃa unui automat. In calculator rulază un program care simulează
automatul programabil. Astfel programul poate fi pus la punct şi ulterior, este transferat
în automat.

Figura nr. A4.13. Bloc funcŃional în general şi blocuri funcŃionale numărătoare
Limbajul FBD (Function Block Diagram) este un limbaj grafic. Un program FBD
este alcătuit dintr-o serie de blocuri de funcŃii elementare, conectate între ele prin linii de
legătură. Fiecare bloc are un numar de intrări şi ieşiri. Blocul este reprezentat printr-un
dreptunghi. Intrările sunt în stânga, iar ieşirile sunt în dreapta. Un bloc elementar
execută o singură funcŃie. Intrările unui bloc pot fi conectate la variabile de intrare sau
interne. Ieşirile unui bloc pot fi conectare la variabile de ieşire sau interne. Tipul
variabilelor de I/O este precizat de către furnizor în HELP. Fiecare bloc are o intrare de
validare: EN şi o ieşire de test ENO. Când EN este FALSE, operaŃiile definite de bloc nu
se execută. Când operaŃiile blocului s-au executat ENO devine TRUE. Dacă la execuŃia
blocului a apărut o eroare ENO devine FALSE.
Exemple de blocuri funcŃionale sunt arătate în figurile nr. A4.13. şi nr. A4.14.
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Figura nr. A4.14. Structură cu blocuri funcŃionale - exemplu
Tipurile de blocuri funcŃionale cel mai des întâlnite sunt:
- Blocuri standard:
- Blocuri de manipulare a datelor (asignare: MOV);
- Blocuri pentru operaŃii boolene (AND, OR, XOR);
- Blocuri aritmetice (adunare, scădere, înmulŃire, împărŃire);
- Blocuri de comparaŃie (efectuează operaŃii logice: <, > etc.).
- Blocuri speciale:
- Bistabile R-S şi S-R;
- Blocuri de detecŃie a fronturilor;
- Contoare şi temporizatoare;
- Blocuri de procesare de semnal (regulatoare PID, trigger Schmitt,
integratoare, derivatoare, generatoare de numere aleatoare etc.);
- Blocuri generatoare de semnal (semnal dreptunghiular, PWM etc.);
- Blocuri matemetice (calcul de valoare absolută, exp, log etc)
A4.5. CONCLUZII
1. In practica autorului, care a folosit automate programabile de la diverşi
producători, mai faimoşi sau mai puŃin faimoşi, nu s-a întâmplat niciodată să se
defecteze un automat, datorită unui defect ascuns, de fabricaŃie. Automatele
programabile s-au dovedit a fi robuste şi sigure în exploatare. De altfel acest lucru a fost
avut în vedere, în mod deosebit, pe parcursul proiectării şi fabricării lor. De aceea
dublarea sau triplarea lor nu se justifică decât, poate, în cazuri cu totul speciale.
2. Nu sunt necesare automate programabile cu posibilităŃi software deosebite
(funcŃii de calcul a integralelor etc.). Importatnt este ca personalul de exploatare să le
înŃeleagă şi să ştie să interpreteze informaŃiile primite de la sistemul de automatizare.
3. Automatele programabile fiind ieftine se pot utiliza chiar şi pentru automatizări
de amploare redusă.
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A5. COMUNICATII
A5.1. GENERALITATI
Cu greu ne putem imagina conducerea unei hidrocentrale în condiŃiile inexistenŃei
comunicaŃiilor. Construirea şi darea în exploatare a primelor hidrocentrale sunt
contemporane cu expansiunea telefonului în lume. Este foarte probabil ca primele
hidrocentrale să fi fost prevăzute cu telefon.
Având în vedere că exploatarea centralelor hidroelectrice se face în cadrul
amenajărilor hidroenergetice, telecomunicaŃiile sunt indispensabile atât pentru
informarea personalului din hidrocentrală cu privire la regimurile de funcŃionare, cât şi, în
sens invers, pentru informarea dispecerului cu privire la condiŃiile concrete din centrală.
Sigur că, modern, informaŃiile circulă în mod automat, omul având, eventual, numai un
rol de supervizare.
In afară de comunicaŃiile la distanŃe mari - telecomunicaŃiile, în centralele
hidroelectrice avem de-a face, încă de la începuturile lor, cu comunicaŃii pe distanŃe
relativ reduse. Astfel, prima informaŃie care s-a transmis prin fire de cupru a fost nivelul
apei din lacul de acumulare. Valoarea acestui parametru este un element cheie în
procesul de exploatare a unei hidrocentrale.
Odată cu devoltarea tehnicii, cu apariŃia microprocesorului, au apărut mai multe
tipuri de comunicaŃii între elementele "inteligente" ale sistemului de conducere. Aceste
comunicaŃii sunt caracterizate de o parte hard, care se referă la valorile parametrilor
mărimilor fizice care parcurg canalul de comunicaŃii şi o parte soft, care se referă la
parametrii porturilor de comunicaŃii; prin port de comunicaŃie înŃelegând acea parte
(circuit), din cadrul echipamentelor aflate la capetele reŃelei de comunicaŃie, care
asigură interfaŃa cu linia de comunicaŃie (canalul).
In cazul telecomunicaŃiilor, apare ca un echipament distinct, modulatoruldemodulator (numit pe scurt modem). Acesta face legătura între portul de comunicaŃie şi
linia de comunicaŃie.
Portul de comunicaŃie implementează aşa-numitul protocol de comunicaŃie.
Protocolul reprezintă o convenŃie stabilită la nivel internaŃional, privind regulile care
trebuie respectate pentru a asigura compatibilitatea diferitelor echipamente realizate de
diferiŃi fabricanŃi. Există o multitudine de protocoale adecvate pentru diferite aplicaŃii.
Primele comunicaŃii au fost, dacă putem spune aşa, digitale; ne referim la
telegraf. Ulterior a apărut telefonul şi radioul, când informaŃiile s-au transmis analogic.
La sfârşitul secolului trecut, tehnica analogică şi-a epuizat posibilităŃile şi, odată cu
apariŃia microprocesorului, s-a trecut la tehnica digitală. Această tehnică are avantajul
că permite o mult mai bună exploatare a resurselor fizice aflate la dispoziŃie; ne referim
la canal. Modemurile şi echipamentele de la capatele canalului s-au sofisticat într-o
măsură spectaculoasă, reuşind să folosească aproape la maxim capacităŃile canalului.
Au apărut canale noi, care folosesc medii de transmisie noi. Este cazul fibrei
optice, dar şi al tehnologiei wieeless (fără fir). Cu toate că tehnologia wireless se
bazează tot pe undele radio, ea trebuie considerată ca un mediu nou, deoarece se
bazează de asemenea pe prelucrarea digitală a semnalelor şi pe prezenŃa
calculatoarelor în lanŃul de transmisie-retransmisie.
Ca suport pentru transmisiunile de date, funcŃie de situaŃiile concrete, se
folosesc: liniile telefonice închiriate sau nu, fibra optică, comunicaŃiile radio, sateliŃii de
joasă şi înaltă altitudine, GSM, reŃeaua electrică.
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A5.2. SISTEME DE COMUNICAłIE CU ACCES MULTIPLU
Telefonul a fost, şi încă este, un mijloc principal de comunicare necesar
exploatării unei hidrocentrale. Principiul telefonului a rămas acelaşi de la inventarea sa.
Progresele s-au realizat în centralele telefonice, unde s-au impus echipamentele cu
microprocesor, precum şi în ceea ce priveşte liniile (căile) telefonice. Acestea au rămas
în bună măsură la nivel fizic (de cupru) dar, au apărut şi fibra optică şi liniile fără suport
fizic, aşa numitele "wireless". Faptul că existau liniile de cupru destinate efectuării
legăturilor telefonice, a împins tehnologia în direcŃia utilizării multiple a acestor linii. Până
la începutul anilor 1970 s-a încercat şi s-a reuşit transmiterea mai multor informaŃii
simultan, pe aceleaşi linii de cupru, pentru mai mulŃi utilizatori, fără a exista o
interferenŃă între aceştia. La începutul anilor 1970 în telecomunicaŃii s-a declanşat
revoluŃia care avea să ducă la realizările spectaculoase din zilele noastre. Două au fost
elementele care au deschis acest drum: sateliŃii artificiali şi calculatoarele
Un sistem de comunicaŃie constă din echipamentele de emisie/recepŃie, banda
de frecvenŃă alocată, timpul de lucru disponibil etc., care reprezintă o resursă de
comunicaŃie. Interesul este ca această resursă să fie folosită cât mai eficient. SoluŃia
constă în a permite mai multor utilizatori să aibă acces la resursa de comunicaŃie.
Aceasta se realizează prin o serie de tehnici cunoscute sub denumirea de tehnici de
multiplexare-acces multiplu.
Tehnicile de acces multiplu se folosesc şi în comunicaŃiile analogice şi în cele
numerice. In cazul sistemelor numerice se pot identifica două căi de a mări debitul de
informaŃie transmis prin intermediul unei resurse de comunicaŃie:
a) mărirea capacităŃii resursei:
b) alocarea cât mai eficientă a capacităŃii resursei.
Capacitatea de transmisiune a unei resurse poate fi determinată cu ajutorul
relaŃiei lui Shannon (1)

 P

C = B log 2  S + 1
 2 BN 0 

(1)

în care:
- C = capacitatea de transmisiune a unui resurse (canal);
- B = banda (lărgimea de bandă);
- PS = puterea sursei;
- N0 = Puterea zgomotului;
Deci capacitatea poate fi mărită prin:
- mărirea raportului semnal zgomot (mărirea puterii emise sau micşorarea
pierderilor);
- mărirea benzii alocate.
Considerând aceşti parametrii ca fiind impuşi, rămâne soluŃia alocării eficiente a
capacităŃii existente. Acesta este domeniul unde intervin tehnicile de acces multiplu. Se
pune problema de a crea posibilitatea ca mai mulŃi utilizatori să transmită mesaje prin
intermediul resursei date fără a se perturba unul pe altul. Pentru aceasta una dintre
dimensiunile resursei va fi divizată şi fiecărui utilizator i se alocă o poziŃie pe
dimensiunea aleasă. Plecând de la această idee au fost imaginate următoarele tehnici
de multiplexare/acces multiplu cu aplicaŃie, în special, în comunicaŃiile radio:
1. Diviziunea în frecvenŃă (FD) banda totală de împarte în subbenzi şi fiecare
utilizator are alocată o subbandă:
2. Diviziunea în timp (TD): timpul de lucru se împarte în segmente temporale;
fiecare utilizator ale alocat un segment care se repetă cu o perioadă oarecare.
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3. Diviziunea în cod (CD); în sistemele de comunicaŃie cu spectru împrăştiat
(spread spectrum) informaŃia de transmis este împrăştiată cu ajutorul unui cod.
Recuperarea ei se face numai cunoscând codul. Folosind coduri diferite se pot separa
semnalele transmise de diverşi utilizatori.
4. Diviziunea spaŃială (SD) sau refolosirea frecvenŃelor prin transmiterea cu mai
multe fascicule. Dacă antena de emisie este directivă semnalele lucrând pe aceleaşi
frecvenŃe pot transporta informaŃii diferite care vor fi destinate unor utilizatori amplasaŃi
în poziŃii corespunzătoare; de exemplu sateliŃii cu mai multe fascicule.
5. Diviziunea prin polarizare (PD) sau refolosirea frecvenŃelor prin polarizare.
Două semnale având plane de polarizare perpendiculare sunt ortogonale. Deci
semnalele radio corespunzătoare pot folosi aceeaşi bandă de frecvenŃă. Această
tehnică se poate aplica numai la comunicaŃiile la care nu apare o modificare a polarizării
în cursul propagării (sateliŃi).
In esenŃă toate tehnicile de multiplicare sau acces multiplu se bazează pe
folosirea unor semnale ortogonale în domeniul considerat:
- frecvenŃă;
- timp;
- cod;
- etc.
In timp, mai multe semnale au putut fi transmise pe acelaşi canal de comunicaŃie
prin multiplexare. In această fază, alocarea unei căi de comunicaŃie se făcea local fiind
realizată în cadrul unor rame din centrala telefonică. Odată cu apariŃia comunicaŃiilor
prin sateliŃi, într-o primă fază, procedura a rămas în esenŃă aceiaşi, dar multiplexarea se
realiza de la distanŃă. Treptat au fost introduse tehnici de alocare dinamică şi au apărut
şi sisteme terestre care folosesc asemenea tehnici. Constatându-se depărtarea de
conceptul originar s-a apelat la unul nou accesul multiplu. Trecerea fiind treptată este
dificilă o distincŃie netă. Se poate spune că multiplexarea constă în folosirea resursei de
comunicaŃie în comun prin alocare apriori, combinarea căilor făcându-se foarte aproape
de utilizator. Accesul multiplu constă în folosirea în comun a unei resurse de
comunicaŃie, de la distanŃă, printr-o alocare dinamică a căilor de comunicaŃie.
A5.2.1. Sisteme de acces multiplu cu diviziunea în frecvenŃă – FD
Banda de fecvenŃe necesară unei convorbiri telefonice perfect inteligibile (BO)
este prezentată în figura nr. A5.1. şi cuprinde domeniul 300 ... 3400Hz.
Transmiterea căilor telefonice prin perechi de fire aeriene a ajuns destul de
repede într-un impas datorită dificultăŃii de a mări numărul de căi din punct de vedere
constructiv. Pe de altă parte, banda de trecere a unui cablu coaxial (B) este de ordinul
megaherŃilor, mult mai largă decât cea necesară transmiterii unei căi telefonice.

Figura nr. A5.1. Banda de frecvenŃe necesară unei convorbiri telefonice
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S-a ajuns la ideia divizării benzii B în subbenzi comparabile cu BO, pentru a se
puteau transmite mai multe semnale folosind acelaşi mediu. Banda alocată unui canal
de convorbire telefonică este de 4 kHz, considerând şi o zonă de gardă. Pentru a folosi
şi mai eficient banda, s-a apelat la tehnica de modulaŃie MA-BLU.
O grupă de 12 canale vocale ocupă un spectru de 48kHz. Se defineşte o grupă
primară ca fiind un ansamblu de 12 canale (vezi figura nr. A5.2.).

Figura nr. A5.2. Structura unei grupe secundare
Se disting două tipuri de grupe primare:
• A f = (12 … 60)kHz
• B f = (60 … 108)kHz.
Grupa primară de tip A se formează folosind semnale BLU-S, iar grupa primară
de tip B se formează folosind semnale BLU-I. Cinci grupe primare formează o grupă
secundară. Banda grupei secundare este de 240KHz. Se poate continua cu grupe
terŃiare etc.
Schemele bloc ale unui emiŃător şi unui receptor sunt arătate în figura nr. A5.3.

Figura nr. A5.3. Schemele bloc ale unui emiŃător şi ale unui receptor
EmiŃătorul este un multiplexor alcătuit, pe fiecare canal, din câte un filtru trece-jos
(FTJ), un modulator echilibrat (ME), a cărui frecvenŃă modulatoare este situată la 4kHz
de frecvenŃele modulatoare adiacente şi un filtru trece-bandă (FTB). Toate semnalele
sunt însumate într-un sumator (S). La recepŃie există un demultiplexor. SelecŃia
semnalelor se face cu ajutorul câte unui filtru trece-bandă (FTB) pentru fiecare canal.
Urmează, pentru fiecare canal, un demodulator de produs (DP) şi câte un filtru trece-jos
(FTJ), la ieşirea căruia regăsim semnalul corespunzător de la emisie. FrecvenŃele
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necesare pentru demodulare, au aceleaşi valori cu frecvenŃele folosite la emisie pentru
modulare.
Din păcate soluŃia dată mai sus, simplă din punct de vedere conceptual, nu este
utilizabilă din motive practice, respectv:
- filtrele LC sau RC nu pot fi realizate la orice frecvenŃă;
- la frecvenŃe mari filtrele pot fi realizate în tehnologie piezoceramică sau cu cuarŃ
dar nu pot fi asigurate, în condiŃii economice, pentru orice canal,.
- dacă un echipament ar lucra cu N canale ar trebui N filtre diferite.
Pentru a minimiza aceste dificultăŃi s-a trecut la organizarea sistematică a
semnalului multiplex, rezultând scheme de complexitate sporită.
ComunicaŃiile telefonice la distanŃe mari au fost asigurate prin:
- cablu de mare capacitate
- radiorelee.
Unele dintre staŃiile intermediare dintr-un lanŃ de radioreleu pot fi instalate pe un
satelit. Treptat această soluŃie a devenit tot mai importantă eliminând din competiŃie
cablele transoceanice. Trebuie precizat că odată cu dezvoltarea filtrelor optice, soluŃia
de transmitere prin cablu a revenit, cel puŃin pe distanŃe medii. Oricum sistemul global
de comunicaŃii actual, nu poate fi imaginat fără un număr tot mai mare de componente
de comunicaŃii satelitare.
In cea mai mare parte sistemele fixe de comunicaŃie folosesc sateliŃi geostaŃionari
sau geosincroni. Cu alte cuvinte sateliŃii au orbite circulare în planul ecuatorului, la o
înălŃime astfel aleasă încât viteza de rotaŃie să coincidă cu perioada de rotaŃie în jurul
axei pământului. Calculele au condus la o înălŃime de 35,8 km. In consecinŃă un astfel
de satelit rămâne practic fix, deasupra unui punct situat pe suprafaŃa pământului.
Plasând trei asemenea sateliŃi la intervale de 120° se poate acoperi (acceptabil)
suprafaŃa pământului. ExcepŃie fac zonele polare care din fericire, sunt şi slab populate.
Există şi sateliŃi care nu sunt geostaŃionari.
Din punctul de vedere al procesului de comunicaŃie un satelit este un repetor
neregenerativ cunoscut şi sub denumirea de transponder. Prin aceasta se înŃelege că
satelitul preia semnalul provenit de la o staŃie terestră pe legătura “ascendentă” (up-link)
îl amplifică, îi schimbă frecvenŃa purtătoare şi îl emite pe legătura “descendentă” (downlink) către o altă staŃie terestră.
Cei mai cunoscuŃi sateliŃi comerciali lucrează în banda C (4-6GHz). In acest caz
legătura “ascendentă” are purtătoarea în banda de 6GHz iar legătura “descendentă” în
banda de 4GHz. Prin convenŃie, banda alocată este de 500MHz, şi se divide la 12
transpondere, fiecare folosind o bandă de 36MHz.
Printre cele mai cunoscute sisteme de comunicaŃie fixe se numără seria Intelsat.
Primele generaŃii (I-IV) au folosit tehnica de diviziune în frecvenŃă pentru realizarea
accesului multiplu al utilizatorilor (staŃiile terestre).
Pentru transmisiune fiecare utilizator (staŃie terestră) foloseşte sistemul de
diviziune în frecvenŃă pentru a combina un număr oarecare de căi telefonice formând un
semnal multiplex (FDM). Acest semnal modulează în frecvenŃă (FM) o purtătoare RF în
banda de 6 GHz, alta pentru fiecare staŃie. In final staŃia accesează, tot prin diviziune în
frecvenŃă (FDMA) satelitul. Deci schema folosită poate fi sintetizată FDM-FM-FDMA.
Avantajul esenŃial al procedeului constă în simplitatea sa. StaŃiile terestre
lucrează independent fără a fi necesară acea sincronizare, care este necesară în alte
sisteme (de exemplu în sistemele TDMA).
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A5.2.2. Sisteme de acces multiplu cu diviziunea de timp – TD
Dimensiunea timp a resursei este împărŃită în cadre sau perioade de durată T. În
variantele iniŃiale perioada T era determinată prin analiza semnalelor celor mai lente ce
urmau a fi transmise. Este de fapt perioada de eşantionare a acestora. Fiecare cadru
este împărŃit în M segmente temporale (sloturi) fiecare segment având o zonă activă (δ)
şi una de gardă (δg) (figura nr. A5.4.).

Figura nr. A5.4. Multiplexarea prin diviziune în timp.
SpaŃiul de gardă evită diafoniile care pot să apară între căi în cazul unor
eventuale desincronizări. Schema bloc dată în figura nr. A5.5. corespunde celei mai
simple soluŃii prin care se poate crea un semnal multiplex pe baza diviziunii în timp.

Figura nr. A5.5. Realizarea diviziunii în timp
La multiplexare sistemul de control alocă fiecărei surse o fereastră care se repetă
în toate perioadele (cadrele) cu durata T. Cu datele culese în acest interval se constituie
semnalul ce se va transmite şi care are structura dată în figura nr. A5.6.

Figura nr. A5.6. Structura datelor transmise în sistemele TD
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Mesajul se transmite împreună cu un preambul care conŃine date de adresare,
sincronizare, biŃi de control etc. De remarcat că, de regulă, se lasă un spaŃiu de gardă şi
la nivelul cadrelor. Se mai poate remarca faptul că mesajul poate fi un eşantion extras
pe o cale telefonică sau poate fi o secvenŃă de date corespunzătoare unei surse mai
complexe, de exemplu o staŃie terestră.
Există două variante prin care unui utilizator i se alocă (atribuie) un segment
temporal în care să transmită date:
- alocare fixă
- alocare dinamică, la cerere.
In cazul alocării fixe, fiecare sursă are alocat, permanent, un segment fie că are
sau nu ceva de transmis. Structura cadrelor, din punctul de vedere al surselor care
transmit, se repetă. Aceasta este varianta cea mai simplă dar, este eficientă numai în
cazuri particulare. De exemplu dacă traficul este uniform distribuit, resursa este folosită
în mod corespunzător, fără a risipi capacitatea de transmisiune. Dacă traficul este
sporadic, în impulsuri vor rămâne foarte multe ferestre neocupate, iar numărul lor va
creşte cu timpul de lucru, aşa cum este ilustrat în figura nr. A5.7.
O soluŃie pentru a evita această pierdere constă în folosirea unor tehnici
specifice care, cu preŃul unei oarecari întârzieri, măreşte eficienŃa. In cazul
multiplexoarelor, tehnicile menŃionate sunt cunoscute sub denumirea de multiplexare
statistică, concentrare de date sau comutare de pachete.
In cazul accesului multiplu se foloseşte alocarea la cerere sau dinamică a
canalelor. Efectul acestor procedee este ilustrat în figura nr. A5.8. unde se observă cum
pachetele de date folosesc toate segmentele putând accepta şi alte transmisiuni în
spaŃiul disponibil sau putând folosi o resursă de comunicaŃie cu o capacitate mai mică.

Figura nr. A5.7. Alocarea fixă a canalelor temporale

Figura nr. A5.8. Alocarea dinamică a canalelor temporale
A5/Pag. 8
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A5.2.3. Sisteme de acces multiplu cu diviziune în cod – CD
In sistemele FDMA - planul resursei a fost divizat în domeniul frecvenŃă, iar în
sistemele TDMA - planul resursei a fost divizat în domeniul timp, în ambele cazuri
semnalul originar fiind modulat în amplitudine - MA. Se poate imagina o variantă
combinată TDMA-FDMA la care divizarea se face în ambele domenii rezultând benzi de
frecvenŃă alocate pentru un interval de timp. Se poate considera că soluŃia CDMA are la
origine această variantă cu precizarea că în diverse intervale de timp un utilizator va
folosi diverse benzi de frecvenŃă (figura nr. A5.9.):

Figura nr. A5.9. Diviziunea mixtă timp-frecvenŃă în sistemele CDMA
Există două variante mai importante care pot fi utilizate pentru a realiza accesul
multiplu:
- sistemele de comunicaŃie cu secvenŃă directă
- sistemele de comunicaŃie cu salt de frecvenŃă.
Pentru cazul sistemelor cu salt de frecvenŃă, se constată că, dacă intervalele
alese sunt scurte, semnalul s1 care ar necesita pentru transmisie un singur canal în
frecvenŃă pentru un timp mai îndelungat, foloseşte în intervale succesive benzi diferite
deci, de fapt, toată banda sistemului.
Pe de altă parte sursele sunt multe, fiecare emite cu putere mică, deci contribuŃia
fiecăreia la deteriorarea raportului semnal zgomot va fi mică astfel încât se ajunge la
concluzia că nu este necesară sincronizarea între transmisiuni.
Avantajele unui astfel de sistem sunt:
- secretul comunicaŃiei: codul este cunoscut de utilizatorii autorizaŃi. Varietatea
codurilor este foarte mare; dacă nu este cunoscut este greu de descoperit.
- canalele radio sunt afectate de fading; unii utilizatori pot beneficia de canale
cu calitate redusă, din punctul de vedere al propagării. Folosind un astfel de
sistem această deficienŃă se mediază. Evident se poate impune un prag din
punct de vedere calitativ.
- rezistenŃa la bruiaj;
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- flexibilitatea; Nu este necesară o sincronizare între partenerii care folosesc
în comun resursa de comunicaŃie. Separarea între canale este asigurată de cod;
oricând se pot adăuga noi utilizatori fără modificări de arhitectură.
A5.3. ALGORITMUL DE ACCES MULTIPLU ALOHA
Primul algoritm de acces aleator a fost ALOHA şi s-a utilizat la un satelit de
telecomunicaŃii. El a devenit operaŃional în anul 1971 la Universitatea din Hawaii şi era
utilizat pentru a interconecta cele câteva sisteme de calcul ale universităŃii prin
intermediul unui satelit de telecomunicaŃii. Ulterior ALOHA a stat la baza multor altor
algoritmi de acces multiplu. Algoritmul ALOHA se prezintă în trei variante:
• ALOHA pur (P-ALOHA)
• ALOHA cu segmente de timp (S-ALOHA)
• ALOHA cu rezervare (R-ALOHA)
A5.3.1. Algoritmul P-ALOHA
Această versiune este extrem de simplă şi constă în următoarele patru moduri de
lucru:
1. Modul transmisiune, un utilizator oarecare transmite un pachet de date
prelucrat cu un cod detector de erori atunci când doreşte acest lucru. În această fază el
nu este interesat de activitatea celorlalŃi utilizatori.
2. Modul recepŃie; după transmisiune utilizatorul trece pe recepŃie aşteptând o
confirmare de la partener (ACK). Dacă transmisiunea s-a suprapus total sau parŃial cu
transmisiunea altui utilizator se spune că a apărut o coliziune. Atunci partenerul
detectează un mesaj cu erori şi transmite o confirmare negativă (NACK).
3. Modul retransmitere; după recepŃionarea unei confirmări negative mesajul este
retransmis. Dacă retransmiterea are loc imediat va rezulta o nouă coliziune. Pentru a
evita acest fenomen fiecare utilizator realizează retransmiterea mesajului rejectat, după
un interval de timp aleator.
4. Modul expirare a timpului de confirmare; după transmiterea unui pachet,
utilizatorul aşteaptă mesajul de confirmare (pozitivă sau negativă). Dacă acest mesaj nu
soseşte într-un interval de timp specificat transmiterea pachetului se reia.
In cadrul protocolului ALOHA se consideră că un pachet de date are lungime fixă
egală cu b biŃi;
Pentru a evalua eficienŃa protocolului se vor defini o serie de parametrii statistici:
- rata de transmitere a pachetelor acceptate: λ.
- rata de transmisie a pachetelor rejectate: λr
- rata de transmisie totală: λt.
Este evident că: λt = λr + λ
Pe această bază se poate defini debitul de transmitere a informaŃiei transmise (2)
ρ' = b λ [biŃi/sec.]
(2)
(3)
Respectiv traficul total de informaŃie: G' = b λt [biŃi/sec.]
Deoarece aceşti parametri nu sunt concludenŃi cu privire la eficienŃa transmisiunii
se introduce o normare cu referire la capacitatea canalului R.
In acest mod se defineşte debitul normat, conform relaŃiei (4):

ρ=

b
λ
R

unde:
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Şi traficul total normat:

G=

b
λt
R

unde:

0≤G≤∞

Timpul necesar pentru transmiterea unui pachet este:

τ=

b
sec
R

(5)
(6)

Cu această notaŃie debitul informaŃiei transmise cu succes şi traficul total devin:
(7)
respectiv
G = λtτ
(8)
ρ = λτ
EficienŃa cu care un protocol oarecare foloseşte canalul de comunicaŃie poate fi
evaluată prin analiza procentului reprezentat de debitul informaŃiei transmisă cu succes
din capacitatea canalului. Acest procent poate fi determinat cunoscând probabilitatea ca
un pachet să fie transmis cu succes.
Un pachet este eronat dacă intră în coliziune cu un alt pachet. Aceasta se
întâmplă dacă un alt pachet începe să fie transmis într-un interval mai scurt cu δ în faŃa
primului bit al pachetului de referinŃă sau pe durata δ de transmitere a acestuia. Cu alte
cuvinte nu apare o coliziune dacă un alt pachet nu începe într-un interval cu durata 2 δ
secunde în jurul începerii pachetului util.
Pentru a evalua probabilitatea de a se realiza acest eveniment trebuie cunoscută
statistica transmiterii pachetelor în sistemul analizat. Dacă un număr oarecare de
utilizatori transmit independent şi sporadic pachete de date, procesul rezultat poate fi
modelat cu un proces Poisson. Probabilitatea ca un mesaj să fie transmis fără a apărea
o coliziune este probabilitatea ca în intervalul Θ = 2 δ să nu se transmită nici un mesaj:
(9)
Se obŃine: ρ = Ge
Reprezentând această expresie (figura nr. A5.10.) se constată că în cele mai
−2 G

-1

favorabile condiŃii se foloseşte 18% din capacitatea canalului [ρ = 0,18 = (2e) ].

Figura nr. A5.10. EficienŃa algoritmului P-ALOHA.
A5.3.2. Algoritmul S-ALOHA
După cum a reieşit din analiza referitoare la algoritmul P-ALOHA, acesta este
simplu dar şi foarte puŃin eficient.
Se poate obŃine un câştig considerabil dacă se acceptă o oarecare ordonare în
procesul de comunicaŃie. Astfel, algoritmul S-ALOHA păstrează toate caracteristicile
algoritmului P-ALOHA dar impune ca transmisiunea să se facă numai în nişte segmente
temporale create prin transmiterea unor impulsuri de sincronizare către utilizatori. La
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limită se poate considera că durata acestor ferestre este δ şi că emisia trebuie să
înceapă imediat după primirea impulsului de sincronizare. De asemenea, intervalul
aleator considerat pentru a retransmite pachetele rejectate din cauza coliziunilor, va fi
un număr întreg de segmente (intervale cu durata δ). Tinând cont de restricŃiile
introduse, o coliziune poate să apară numai dacă două staŃii emit în acelaşi interval.
O reprezentare a desfăşurării comunicaŃiei luând două referinŃe: timpul resursei şi
timpul utilizatorului, este dată în figura nr. A5.11.
Având în vedere restricŃiile introduse, o coliziune poate să apară numai dacă
două staŃii emit în acelaşi interval.

Figura nr. A5.11. Transmisiuni în cadrul algoritmului S-ALOHA; doi utilizatori:k şi j
Debitul informaŃiei transmise cu succes este: ρ = 0,37
Reprezentarea grafică (figura nr. A5.12.) evidenŃiază o creştere a eficienŃei de
două ori în comparaŃie cu algoritmul P-ALOHA.

G
Figura nr. A5.12. EficienŃa algorimului S-ALOHA.
A5.3.3. Algoritmul R-ALOHA
Protocolul R-ALOHA este o versiune perfecŃionată care are la bază algoritmul SALOHA, dar impune condiŃia ca o staŃie să nu emită decât după o cerere prealabilă de
rezervare. În acest scop, alături de intervalele de timp normale, ce vor fi folosite pentru
trafic, sunt create şi intervale mai scurte folosite pentru lansarea cererilor de rezervare.
Într-un interval de rezervare terminalul comunică resursei (controlerului) dorinŃa
de a transmite date. Aceasta îi alocă un număr de segmente de trafic. Pentru a realiza o
astfel de funcŃionare sistemele ALOHA-R prezintă două etape de lucru:
a. modul nerezervat;
b. modul rezervat.
Cele două moduri diferă prin împărŃirea timpului disponibil.
În modul nerezervat, timpul este împărŃit numai în intervale de rezervare.
Lungimea acestor intervale este determinată astfel încât să permită transmiterea
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mesajelor de rezervare de către utilizatori şi a mesajelor de alocare a unor intervale de
trafic de către controler. Acest mod de lucru există la pornire şi atunci când nici un
utilizator nu transmite.
Modul rezervat se stabileşte după ce a fost acceptată o cerere de rezervare. În
acest mod de lucru timpul resursei este împărŃit în M segmente dintre care M-1 sunt
segmente destinate traficului iar un segment este divizat într-un număr corespunzător
de segmente de rezervare. La o cerere de rezervare controlerul comunică alocarea
primului interval liber.
Utilizatorul poate folosi ferestrele alocate sau toate ferestrele libere. De regulă, la
aceste sisteme se folosesc algoritmi de acces multiplu distribuiŃi astfel încât toŃi
utilizatorii ştiu dacă şi ce rezervări au fost făcute. De asemenea se ştie ce segmente
sunt libere. Pentru sincronizare resursa transmite impulsurile corespunzătoare.
In cazul sistemului ALOHA-R probabilitatea transmiterii cu succes a unui pachet
nu mai are semnificaŃie deoarece au fost eliminate coliziunile. In consecinŃă pentru
aprecierea performanŃelor se foloseşte un alt parametru, întârzierea medie a pachetelor.
Evident acest parametru depinde de debitul de informaŃie normat. VariaŃia ideală a
întârzierii este dată în figura nr. A5.13., curba a.

Figura nr. A5.13. VariaŃia întârzierii funcŃie de debitul normat
Se observă că dacă debitul normat este mai mic decât 1, atunci întârzierea este
nulă şi creşte la ∞ dacă ρ>1.
In sistemele reale întârzierea nu poate fi nulă şi nu apare o creştere bruscă
(curba b). Sistemul este cu atât mai bun, mai eficient folosit, cu cât cele două diagrame
se apropie mai mult una de alta.
A5.4. TEHNICI DE ACCES MULTIPLU IN RETELE LOCALE
Interconectarea unor calculatoare, imprimante sau alte echipamente instalate
într-o clădire sau în clădiri apropiate se face printr-o reŃea dedicată cunoscută sub
denumirea de reŃea de comunicaŃii pe arie locală (LAN). Spre deosebire de reŃelele de
arie largă care folosesc pentru comunicaŃie canale din reŃelele publice aici se foloseşte
un mediu de comunicaŃie de bandă largă instalat special. De cele mai multe ori este
vorba de cablu coaxial dar, mai nou, se folosesc şi fibre optice sau canale radio. De
remarcat că în aceste cazuri banda de frecvenŃă nu mai constituie o restricŃie foarte
severă, deci se pot accepta algoritmi de acces multiplu foarte simpli.
Dintre algoritmii folosiŃi, în continuare vor fi prezentaŃi doi:
- algoritmul cu sesizarea prezentei purtătoare şi detectarea coliziunilor
(CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection);
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- algoritmul pentru reŃele în inel cu jeton de control (Token Ring).
A5.4.1. ReŃele CSMA-CD
Acest algoritm se aplică în reŃelele Ethernet dezvoltate de compania Rank Xerox.
Actualmente asest protocol este cel mai răspândit în ceea ce priveşte sistemele de
calcul. Se foloseşte atât la reŃelele de calculatoare cât şi la reŃelele de automate
programabile. Prin sesizarea purtătoarei nu se înŃelege neapărat sesizarea unei
purtătoare de radiofrecvenŃă ci sesizarea unei activităŃi oarecare pe cablu sau în general
în mediul de comunicaŃie.
Algoritmul CSMA/CD constă în următoarele moduri de lucru:
1. DetecŃia purtătoarei; un utilizator nu trebuie să transmită dacă este prezentă o
purtătoare sau după dispariŃia purtătoarei pe durata unui pachet.
2. Transmisia; dacă este îndeplinită condiŃia precedentă, utilizatorul transmite
până termină sau până detectează o coliziune.
3. RenunŃarea; dacă se detectează o coliziune, utilizatorul încheie transmiterea
pachetului şi transmite un semnal de bruiaj scurt pentru a se asigura că toŃi partenerii au
sesizat coliziunea.
4. Retransmisia; utilizatorul aşteaptă un interval aleator înainte de a reîncerca
transmiterea. Pentru calculul întârzierii înaintea celei de a n-a încercare de transmisie,
se aşteaptă un interval aleator care are la bază generarea unor numere uniform
n-1

distribuite în intervalul (0…2 ) pentru 0 < n ≤ 10. Pentru n>10 intervalul rămâne
(0…1023).
Unitatea de timp care înmulŃeşte numărul este de 51,2 biŃi (51,2µs pentru R = 10
MbiŃi/secundă).
In acest sistem pachetele de date au o structură fixă, singurul element variabil
fiind lungimea mesajului (figura nr. A5.14.).

Figura nr. A5.14. Structura datelor în reŃelele ETHERNET.
La baza pachetului stau cuvintele (byte)de 8 biŃi. Preambulul este format din 8
cuvinte având o structura 101010…pentru a permite sincronizarea.
Headerul conŃine:
- Adresa destinatarului care va fi studiată de parteneri pentru a vedea dacă
mesajul li se adresează. Primul bit poate fi;
a. "1" pentru mesaje de grup.
b. "0" pentru mesaje individuale.
Dacă toŃi biŃii sunt 1 mesajul este pentru toŃi utilizatorii.
- Adresa sursei (6b) cuprinde adresa unică a staŃiei transmiŃătoare.
- Tipul mesajului (2b) precizează cum trebuie interpretat mesajul
(decodare, criptare, prioritate, etc)
Datele de control (4b) conŃin biŃii calculaŃi pe baza datelor transmise şi folosind un
polinom generator de ordinul 32.
Datele (n x b); câmpul de date care are o lungime variabilă (46…500).
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Intervalul între două pachete este de minim 9,6 µs. Datele transmise în reŃelele
Ethernet au formatul Manchester, adică biŃii nu sunt transmişi prin nivele ci prin tranziŃii,
astfel:
- pentru "1" se transmite o tranziŃie 0 → 1;
- pentru "0" se transmite o tranziŃie 1 → 0;
În cazul unei reŃele de 10 MbiŃi/sec, o succesiune de date este reprezentată în
figura nr. A5.15.

Figura nr. A5.15. O succesiune de date pentru o reŃea Ethernet de 10 MbiŃi/sec.
A5.4.2. ReŃele în inel cu jeton (token-ring)
ReŃelele cu protocol token-ring sunt specifice automatelor programabile. Conform
acestui protocol, fiecare automat devine succesiv master.
ReŃelele în inel, spre deosebire de reŃelele CSMA, conŃin o serie de staŃii
conectate prin interfeŃe active, pe un cablu în inel care realizează conexiuni punct-lapunct între staŃiile succesive (figura nr. A5.16.).

Figura nr. A5.16. Structura unei reŃele în inel.
Intre staŃii circulă în mod normal un jeton care reprezintă o secvenŃă particulară
de date prin intermediul căreia utilizatorii sunt informaŃi de starea reŃelei.
De exemplu jetonul poate fi o succesiune de 9 de 1 (111 111 111). Dacă aceasta
este structura detectată nu are loc nici o transmisiune. Dacă o staŃie transmite, atunci
ultimul bit devine "0" şi nimeni nu va intra în comunicaŃie până nu detectează jetonul
originar. In consecinŃă aceste reŃele prezintă două moduri de lucru:
- recepŃie (listen)
- transmisie (transmit).
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In modul recepŃie staŃia preia datele de la intrare şi le transferă la ieşire cu o
întârziere de 1 tact., analizându-le conŃinutul pentru a vedea dacă nu îi este adresat un
mesaj.
In modul transmisie se intră dacă s-a detectat jetonul originar. Atunci staŃia
inversează ultimul bit, rupe continuitatea şi începe să transmită datele proprii până când
termină. La încheierea transmisiei reface jetonul şi altă staŃie poate intra în comunicaŃie.
Evident aici nu pot apărea coliziuni. Modul de lucru transmisie circulă de la o
staŃie la alta. Singura restricŃie existentă la aceste reŃele se referă la lungimea minimă a
inelului de cablu. Acesta trebuie să permită transmiterea integrală a jetonului. Deci
lungimea inelului depinde de:
- numărul de biŃi din jeton,
- viteza de transmisie a informaŃiei,
- viteza de propagare pe cablu.
Dacă de exemplu, se presupune un jeton de 9 biŃi la o rată de 10 MbiŃi/secundă
rezultă timpul necesar transmisiei jetonului, astfel (10):

tj = n

1
= 900ns
R

(10)

dacă considerăm viteza v = 200m/µsec., rezultă (11):

lmin = t j v =

n
v = 0,9 ⋅ 200 = 180m
R

(11)

O comparaŃie între performanŃele realizate de cele două tipuri de reŃele locale, se
poate face din punctul de vedere al întârzierii medii a pachetelor funcŃie de debitul de
informaŃie transmis. Estimările făcute în literatura au evidenŃiat că rezultă concluzii ce
depind de viteza de transmisie. Astfel (vezi figura nr.: A5.17.)
- la R = 1MbiŃi/secundă performanŃele sunt comparabile.
- la R = 10MbiŃi/secundă, reŃelele în inel sunt superioare în cele mai multe cazuri
(pentru ρ>0,22). Rezultatul este explicabil prin aceea că:

ρ=

bλ
R

Figura nr. A5.17. ComparaŃie între reŃelele CSMA şi inel
Deci atunci când rata R creşte, debitul real trebuie să crească pentru acelaşi
debit normat.
Atunci când debitul real creşte, creşte numărul de coliziuni deci întârzierea.
In acelaşi timp, la reŃeaua în inel întârzierea creşte sistematic fiind dată de timpul
în exces consumat pentru transmiterea studierea-refacerea jetonului.
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A5.5. SISTEME DE COMUNICATIE CU SPECTRU IMPRASTIAT
Sistemele de comunicaŃie cu spectru împrăştiat (Spread Spectrum) sunt
interesante deoarece permit realizarea legăturilor radio în condiŃii de perturbaŃii deosebit
de mari. In acest sens menŃionăm că, folosind această tehnică, s-au realizat
transmisiuni de dfate în interiorul generatoarelor electrice.
Aceste sisteme de comunicaŃie folosesc pentru transmisiune o bandă de
frecvenŃă mult mai largă decât banda minimă ocupată de semnalul originar. Există multe
sisteme care au această caracteristică cum ar fi, de pildă, sistemele MF de bandă largă
sau sistemele cu modulaŃie de impulsuri, dar nu toate fac parte din categoria sistemelor
de comunicaŃie cu spectru împrăştiat. Pentru a le putea distinge pe acestea au fost
identificate două elemente specifice, suplimentare şi anume:
- împrăştierea spectrului se realizează cu ajutorul unui semnal de împrăştiere
(codul), care este independent de semnalul care trebuie transmis;
- recuperarea semnalului la recepŃie, din semnalul împrăştiat, se face prin
corelaŃia cu un semnal de împrăştiere (general local) identic şi sincronizat
cu cel de la emisie.
FuncŃie de modul cum acŃionează semnalul de împrăştiere se disting trei variante
fundamentale de sisteme cu spectru împrăştiat:
- sisteme tip secvenŃă directă (SD)
- sisteme cu salt în frecvenŃă (FH)
- sisteme cu salt în timp (TH).
precum şi combinaŃii între acestea. Cele mai folosite sunt primele două.
Primele referiri la sistemele cu spectru împrăştiat apar în cursul celui de al doilea
război mondial. La început aplicaŃiile lor erau de ordin utilitar şi erau concentrate în
radiolocaŃie şi teleghidare. Cu prilejul testelor realizate în aceste domenii a fost pusă în
evidenŃă o rezistenŃă deosebită a transmisiunilor cu spectru împrăştiat la bruiaj. În
consecinŃă au fost intensificate studiile pentru a identifica noi aplicaŃii. În câteva decenii
aceste tehnici au trecut şi în domeniul civil dintre aplicaŃiile mai interesante putând fi
menŃionate:
- comunicaŃiile cu acces multiplu,
- comunicaŃiile cu densitate redusă de energie,
- sistemele de localizare de mare rezoluŃie.
Din punct de vedere al concepŃiei tehnice se poate spune că în prima fază,
sistemul de împrăştiere-recuperare folosea un semnal cu adevărat aleator. Cum acesta
nu putea fi regenerat la recepŃie, el era transmis şi recuperat la recepŃie prin demodulare
(vezi figura nr. A5.18.).

Figura nr. A5.18. Sistemul de comunicaŃie cu spectru împrăştiat cu transmiterea
referinŃei.
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în care:
Mk - Modulator
Dk - Demodulator
Corr - Corelator
GPk - Generator pseudoaleator
PSEk - Producere Semnal Emis
PSR - Producere Semnal RecepŃionat
Semnalul nu putea fi recuperat deoarece, fiind semnal aleator, nu poate fi prezis
decât în sens statistic. Principalul avantaj al acestei variante cunoscută ca procedeu cu
referinŃă transmisă (TR) constă în aceea că folosind pentru împrăştiere un semnal de tip
zgomot alb spectrul semnalului transmis este uniform distribuit în banda aleasă.
Din păcate se pot identifica următoarele dezavantaje:
- sistemul foloseşte pentru comunicaŃie o bandă de frecvenŃă dublă faŃă de cea
necesară pentru transmisia propriu-zisă;
- semnalul de împrăştiere este transmis în clar; în consecinŃă este accesibil
oricărui receptor avizat;
- sistemul poate fi perturbat, cu uşurinŃă, prin transmiterea unei perechi de
semnale convenabil alese;
- performanŃele sistemului scad sensibil la rapoarte semnal / zgomot reduse
deoarece zgomotul afectează atât semnalul modulat cât şi referinŃa.
Dezavantajele menŃionate au putut fi eliminate odată cu punerea la punct a
procedeului folosit în prezent şi caracterizat ca procedeu cu memorarea referinŃei (SR).
Cu alte cuvinte, se cunosc o serie de parametrii ai referinŃei pe baza cărora aceasta
poate fi generată şi la recepŃie. Evident, în acest caz nu mai poate fi vorba de utilizarea
unui semnal de împrăştiere aleator ci a unui semnal determinat. Acest semnal trebuie să
pară însă pentru un observator neavizat ca un semnal aleator. Este deci vorba de un
semnal pseudoaleator sau de pseudozgomot. În cazul în care avem în vedere semnale
binare este vorba de secvenŃe pseudoaleatoare. Acestea sunt secvenŃe periodice care
au o serie de proprietăŃi specifice dintre care trebuie amintită perioada de repetiŃie care
este foarte mare. Distribuirea energiei în banda de interes nu mai este foarte uniformă,
dar au fost eliminate aproape în totalitate dezavantajele menŃionate mai sus. De
remarcat că reconstituirea semnalului se poate face numai de cineva care cunoaşte
parametrii secvenŃei folosite la emisie. Cel care nu cunoaşte aceşti parametrii îi poate
identifica prin proceduri complicate şi de durată astfel încât adeseori procesul de
comunicaŃie se încheie înainte ca receptorul neavizat să poată
realiza acest obiectiv.
Din cele de mai sus rezultă importanŃa pentru procesul de transmisie cu spectru
împrăştiat a secvenŃelor pseudoaleatoare.
În literatura de specialitate au fost identificate trei proprietăŃi pe baza cărora se
poate testa dacă o secvenŃă binară reprezintă o secvenŃă pseudoaleatoare. Aceste
proprietăŃi sunt:
1. Echilibrarea. O secvenŃă este echilibrată corect dacă numărul de "1" şi de "0"
diferă prin cel mult o unitate.
2. Structura succesiunilor. O succesiune este un grup de simboluri succesive
de acelaşi tip ("1" sau "0"). Lungimea succesiunii este dată de numărul de
simboluri. Fie L numărul de succesiuni identificate într-o secvenŃă. Este de
dorit ca L2 să fie succesiuni de lungime 1, L4 de lungime doi, L8 de
lungime trei, etc.
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3. CorelaŃia. Dacă se compară o perioadă a secvenŃei termen cu termen cu orice
permutare ciclică a sa, numărul de concordanŃe trebuie să difere de
numărul de neconcordanŃe cu cel mult o unitate. Pentru exemplificare se
consideră secvenŃa 0001 0011 0101 111 de lungime L=15. Se constată că
N1=8, N0=7, deci este o secvenŃă echilibrată. De asemenea, numărul de
succesiuni este S=8, N"1111" = 1, N"0000" = 0, N"111" = 0, N"000" = 1, N"11" = 1,
N"00" =1, N"1" = 2, N"0" = 2. Totodată se poate verifica şi proprietatea de
autocorelaŃie, deci secvenŃa prezentată este o secvenŃă pseudoaleatoare.
Există mai multe tipuri de generatoare, diferite din punct de vedere tehnologic,
care pot fi folosite pentru producerea secvenŃelor pseudoaleatoare:
- liniare
- neliniare
- generatoare cu registre de deplasare
- generatoare cu undă acustică de suprafaŃă (SAW)
- generatoare bazate pe dispozitive cu transfer de sarcină (CCD).
A5.6. STANDARDE DE COMUNICATIE
A5.6.1. Standardul RS 232
Standardul RS232 este cel mai cunoscut şi utilizat standard de comunicaŃie
serială asincronă. El a fost definit de mai multe organisme internaŃionale de
standardizare sub diferite nume: IEC232, CCITT-V24, RS232C. IniŃial standardul a fost
conceput cu scopul de a permite conectarea unui terminal inteligent la un calculator
central printr-o legătură telefonică. Standardul precizează interfaŃa dintre un echipament
de calcul (DTE - Data Terminal Equipment) şi adaptorul său la linia telefonică (DCE Data Circuit - Terminating Equipment), adaptor cunoscut şi sub numele de modem
(modulator / demodulator). InterfaŃa permite comunicaŃia serială bidirecŃională intre cele
două echipamente şi este simetrică la cele doua capete ale liniei. Ulterior specificaŃiile
acestei interfeŃe s-au folosit pentru a realiza legături seriale între diverse echipamente
fără a se mai folosi un modem.
Principalele precizări ale standardului RS232 sunt:
- modul de transmisie: serial asincron, bidirecŃional (pe doua linii de date
separate, două perechi)
- codificarea informaŃiilor binare: prin nivele de tensiune sau curent (bucla
de curent), astfel: 1 logic = (-3V … -15V), 0 logic = (+3V…+15V).
- structura informaŃiei elementare transmise este (vezi figura nr. A5.19.):
- un bit de start (0 logic);
- 5-8 biŃi de date.
- 0 sau 1 bit de paritate (paritate pară sau impară);
- 1 sau 2 biŃi de stop (1 logic).

Figura nr. A5.19. Structura unui caracter transmis conform standardului RS232
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Viteza de transmisie a datelor poate fi: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
sau 19200 bauds).
In tabelul de mai jos s-a indicat numele şi semnificaŃia celor mai importante
semnale definite de standardul RS232. De asemenea s-a indicat poziŃia acestor
semnale pe un conector de tip rack de 25 pini şi pe unul de 9 pini. DirecŃia este indicată
între calculator (DTE) şi modem (DCE).
Nume
semnal
RxD
TxD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
RI
CD

SemnificaŃia / FuncŃia

DirecŃia Nr. pin Nr. pin
DTE-DCE RK 25
RK9
Receive Data - RecepŃie date
3
2
Transmit Data - Transmisie date
2
3
Masa digitală
5
Data Terminal Ready - Terminal pregătit pt. transmisie
20
4
Data Set Ready - Pregăteşte dispozitivul pt. transmisie
6
6
Request To Send - Cerere de transmisie
4
7
Clear to Send - Pregătit pentru transmisie
5
8
Ring - Sonerie
22
9
Carrier Detect - DetecŃie purtătoare
8
1

În cazul transmisiei seriale asincrone, sincronizarea între unitatea emitentă şi cea
receptoare se realizează la începutul fiecărui caracter prin bitul de start ("0" logic).
Precizăm că în repaus linia este în "1" logic. Citirea datelor se face secvenŃial, la
jumătatea intervalelor de bit care urmează bitului de start. Protocolul asigură citirea
corectă a datelor chiar şi în cazul în care există mici diferenŃe (sub 2%) între frecvenŃa
de emisie şi cea de citire a datelor. Această sincronizare nu s-ar păstra în cazul în care
lungimea datelor utile ar fi mai mare.
Pentru controlul fluxului de date transmise se poate utiliza un protocol hardware
sau unul software. În primul caz se utilizează semnale explicite (grupul de semnale
DTR/DSR sau RTS/CTS) prin care unitatea receptoare poate să oprească temporar
fluxul de date transmis. In acest fel se poate sincroniza frecventa de emisie a datelor la
viteza de prelucrare a unităŃii receptoare. A doua metoda nu utilizează semnale de
control; in schimb foloseşte un set de coduri speciale prin care poate să oprească (codul
XOFF) sau sa repornească (codul XON) fluxul de date. Această metoda se poate utiliza
numai la transmiterea unor date în codificare ASCII. La transmisia binară codurile de
control ar putea sa fie prezente in datele de transmis.
În cazul în care se conectează două echipamente aflate la distantă mică (ex: în
interiorul unei încăperi) se pot utiliza numai o parte din semnalele precizate în interfaŃa
RS232. In acest fel cablul de legătură devine mai ieftin şi mai uşor de manipulat. In caz
extrem se folosesc numai trei conductoare pentru asigurarea transmiterii full duplex a
semnalelor, respectiv: TxD, RxD şi GND.
Calculatoarele actuale dispun de cel puŃin o interfaŃă serială. La calculatoarele de
tip PC una din interfeŃele seriale este utilizată de obicei pentru a asigura legătura cu
dispozitivul de tip mouse.
Portul serial al unui calculator personal este full duplex, însemnând că se pot
transmite date în timp ce recepŃionează alte date. Acest lucru este posibil prin folosirea
de linii separate pentru transmisie şi pentru recepŃie.
Odată ce bitul de start a fost transmis, trasmiŃătorul trimite şi biŃii de date, care
pot fi în număr de 5, 6, 7 sau 8. Atât transmiŃătorul cât şi receptorul trebuie să aibă setat
acelaşi număr de biŃi de date. După ce biŃii de date au fost transmişi, se transmit 1, 1,5
sau 2 biŃi de stop. Acesta are valoare de „1” şi poate fi detectat corect chiar dacă ultimul
bit de date are tot valoarea „1”.
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Pe lângă sincronizarea dată de folosirea biŃilor de start şi stop mai există un bit,
numit bit de paritate, opŃional, transmis împreună cu biŃii de date. Bitul de paritate
permite într-o oarecare măsură detecŃia erorilor ce pot apărea în timpul transmisiei. Pot
fi alese parităŃile even parity, odd parity, mark parity, space parity sau nici una.
Baud rate (rata de transfer) se referă, în cazul conectării a două calculatoare, a
unui calculator şi a unui microsistem etc., la numărul de biŃi transferaŃi într-o secundă şi
se poate spune că baud rate = bits per second. Dacă, în schimb, este conectat un
modem, baudrate înseamnă de câte ori linia îşi schimbă starea.
Lungimea cablului, conform standardului RS232, nu poate fi mai mare de 15,25
metri, dar această limită poate fi depăşită dacă este folosit un cablu de foarte bună
calitate şi bine ecranat, funcŃie de baudrate, după cum se arată în tabelul de mai jos.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Rata de transfer
[Bd]
110
300
1200
2400
4800
9600

Lungime cablu
ecranat [m]
1524
1219
914
609
152
76

Lungime cablu
neecranat [m]
304
304
152
152
76
30

A5.6.2. Standardul EIA RS 485
Standardul EIA RS 485 defineşte nivelul fizic al unei reŃele locale destinată
transmiterii de informaŃii pe distanŃe de circa 1200m. Pe această reŃea informaŃia circulă
în formă digitală, sub forma unor impulsuri de curent, având sensuri contrare pentru cele
două valori: "1" şi "0". DistanŃa de 1200m, depinde de viteza de transmitere, şi de
caracteristicile liniei, respectiv diametrul conductoarelor, starea izolaŃiei etc.
In mod curent, o linie de transmisiuni care respectă standardul RS 485 este
formată din două conductoare de cupru având secŃiunea de minim 0,22mm2. Aceste
conductoare sunt torsadate şi ecranate sau se prevede un conductor de referinŃă, de
egalizare (vezi figura nr. A5.20.). Tensiunea pe linie nu depăşeşte +/- 7V.

Figura nr. A5.20. ReŃeaua RS 485
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"Masterul", respectiv utilajul de calcul care conduce reŃeaua, poate să comunice
cu maxim 32 de echipamente tip "slave", pe un segment. La acest tip de reŃea,
participanŃii sunt conectaŃi în paralel, aşa cum este prezentat în figura nr. A5.21. La
capătul reŃelei se montează un grup de rezistoare terminale, după cum se vede în
figură, rezultând o impedanŃă caracteristică de 100 ... 130Ω.

Figura nr. A5.21. Schema electrică a unei reŃele RS 485
In vederea transmiterii la distanŃă, informaŃia, care se găseşte sub formă digitală
în calculator sau în alt utilaj de calcul, este prezentată la ieşirea acestuia prin circuitul
specializat de tip UART (Universal Asynchronous Receiver/Ttransmitter). Acest circuit
adaugă biŃii şi cuvintele necesare protejării informaŃiei pe durata transmisiei, formând
telegrame sau cadre. Pentru a fi transmisă pe linia de transmisiuni, informaŃia alcătuită
din biŃi "1" şi biŃi "0", este convertită, într-un convertor specializat, într-un şir de semnale
de curent bipolar. Se adopă aşa-numita tehnică NRZ (non-return-to-zero), respectiv nici
unul dintre biŃii 1" sau "0" nu are valoare nulă, pentru a nu fi confundaŃi cu situaŃia de
"linie în scurtcircuit" sau "linie întreruptă". In figura nr. A5.22. se arată corespondenŃa
dintre cele două forme ale semnalului, respectiv înainte şi după convertor.

Figura nr. A5.22. Semnale în cazul interfeŃei RS 485
Vitezele de transmisie uzuale sunt între 1200 şi 115200Baud.
Standardul EIA RS 485 este folosit în mod curent în aplicaŃii în hidrocentrale
datorită bunei imunităŃi la zgomot. El se foloseşte ca reŃea de transmisiuni de date între
diferite echipamente, precum: traductoare de mărimi electrice, automate programabile,
calculatoare.
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Standardul RS 422 este asemănător cu standardul RS 485, cu excepŃia faptului
că pentru fiecare sens de comunicaŃie este prevăzută câte o pereche de conductoare. In
acest fel comunicaŃia se poate desfăşura cu o viteză dublă faŃă de cazul standardului
RS 485.
A5.6.3. Protocolul Modbus/RTU
Modbus este un protocol, deci o convenŃie larg acceptată, privind formatul
telegramelor, în cazul transmisiei de date între echipamente, chiar dacă sunt realizate
de producători diferiŃi. In momentul de faŃă, Modbus/RTU este considerat un standard
industrial.
Modbus este un protocol de tip pooling, respectiv într-o reŃea există un singur
echipament master care interoghează pe rând celelalte echipamente din reŃea, care
sunt considerate de tip slave. Masterul controlează integritatea transmisiunilor şi
monitorizează posibilele situaŃii de depăşire a timpului alocat răspunsului.
In mod curent, echipamentele slave stau pe recepŃie. Masterul emite o telegramă
de interogare către un anume slave. Acesta recunoaşte cererea şi răspunde masterului.
Se stabileşte astfel o comunicaŃie bilaterală în cursul căreia se transmit date. La
terminarea operaŃiilor, echipamentul slave trece pe recepŃie.
Vitezele de transmisie pot fi: 1200, 2400, 4800, 9600 sau 19200Bd.
Forma generală a unui mesaj în protocolul Modbus/RTU este:
Adresa slave-ului
8 biŃi

FuncŃia
8 biŃi

Date
n x 8 biŃi

Verificarea CRC
16 biŃi

Se asigură un interval de pauză între două telegrame de 3,5 caractere. O
transmisie tipică este arătată în continuare:
Pauză Telegrama 1

Pauză Telegrama 2

Pauză Telegrama 3

etc.

Caracterul care conŃine adresa slave-ului se foloseşte atât în timpul interogării
acestuia cât şi atunci când un slave răspunde. Adresele sunt de la 1 la 247. Adresa 0
este folosită de master atunci când doreşte să transmită un mesaj la toŃi slave-rii.
Caracterul care reprezintă funcŃia conŃine informaŃii codate privitoare la comanda
care se dă (de exemplu: citeşte, scrie, pune pe zero etc.).
Câmpul care conŃine datele este format din mai multe caractere (de câte opt biŃi),
reprezentând datele care se doresc a fi transmise.
Ultimul câmp din cadrul telegramei conŃine caracterul (de 16 biŃi) de verificare a
corectitudinii transmisiei, aşa numita sumă de control sau CRC (Cyclic Redundancy
Check). Această sumă este calculată la emisie pornind de la conŃinutul caracterelor
telegramei (exclusiv CRC) şi este transmisă la recepŃie. La recepŃie se face, de
asemenea, calculul CRC-ului, după acelaşi algoritm ca la emisie. Acest CRC este
comparat cu CRC-ul primit de la emisie. Dacă transmisia nu a fost afectată de erori,
atunci cele două sume de control sunt identice şi mesajul util este lăsat să treacă. In caz
contrar acesta este blocat şi nu se transmite un răspuns către master. In acest fel,
masterul sesizează depăşirea timpului alocat pauzei. Acelaşi efect este şi în cazul în
care terminalul slave este deconectat.
Dacă, la o a doua interogare, terminalul detectează, din nou, existenŃa unei erori,
atunci el emite către master un mesaj codat de eroare. FuncŃie de tipul de eroare există
mai multe coduri de erori. Unul din aceste coduri poate avea semnificaŃia: "repetă
întrebarea".
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A5.6.4. Protocolul Modbus/TCP
O unitate de date de aplicaŃie (ADU - Application Data Unit), conform protocolului
Modbus/TCP, lucrează sub protocolul TCP/IP şi este alcătuită din următoarele părŃi:
MBAP Header
7 Byte

Codul funcŃiei
1 Byte

Date
n x Byte

MPAP Header (Modbus Application Protocol Header) este alcătuit din:
- Byte 0 şi Byte 1: identificator de tranzacŃie; indică numărul de cereri,
dacă se aşteaptă cereri multiple
- Byte 2 şi Byte 3: identificator de protocol; este "0"pentru protocol Modbus
- Byte 4: Numărul de Byte de date care urmează (partea "high"); este "0",
deoarece mesajele sunt mai scurte decât 256 Byte
- Byte 5: Numărul de Byte de date care urmează (partea "low")
- Byte 6: identificator al dispozitivului terminal (adresa terminalului).
Terminalul este accesat direct prin adresa de IP, deci acest
parametru nu are nicio funcŃie şi este setat pe valoarea 0XFF. Prin
excepŃie, dacă comunicaŃia este realizată printr-un gateway, atunci
este necesar să se precizeza adresa dispozitivului.
Codul funcŃiei are aceiaşi semnificaŃie ca şi în cazul protocolului Modbus RTU
Câmpul de date are aceiaşi semnificaŃie ca şi la protocolul Modbus RTU, cu
excepŃia sumei de control CRC, care nu se foloseşte. Controlul corectitudinii
transmisiunii de date este asigurat de protocolul TCP/IP.
Protocolul Modbus/TCP presupune că este stabilită o conexiune TCP între client
(de exemplu un calculator PC) şi un server (terminal; dispozitiv). In mod normal se
foloseşte portul TCP 502 care este rezervat comunicaŃiei prin protocol Modbus.
Dacă în timpul transmisiei de date a intervenit o eroare, atunci suma de control
emisă nu se va potrivi cu cea calculată la recepŃie. In acest caz nu se transmite nici un
răspuns către master. Acesta constată că s-a depăşit timpul de aşteptare. La a doua
interogare, dacă şi aceasta este eronată, terminalul va răspunde cu un mesaj conŃinând
un cod de eroare. Mesajul are următoarea alcătuire:
MBAP Header
copie a headerului primit

Date
Codul funcŃiei
codul + 80H
cod de eroare

Codul funcŃiei primit de la master va fi returnat, dar cu cel mai semnificativ bit pus
pe "1".
Codurile de eroare sunt stabilite pentru a indica cinci tipuri de erori.
A5.7. RETEAUA ELECTRICA CA SUPORT DE TELECOMUNICATII
Datorită răspândirii ei, până în cele mai îndepărtate colŃuri, reŃeaua electrică a
reprezentat o tentaŃie permanentă, în ceea ce priveşte şi alte folosinŃe, cea mai la
îndemână fiind transmiterea de informaŃii.
Este cunoscut aşa-numitul TIF (Telefonie în Inaltă FrecvenŃă). Prezent de peste
50 de ani şi pe reŃelele din România, TIF-ul constă în transmiterea convorbirilor
telefonice pe liniile electrice aeriene de înaltă tensiune de 20, 110, 220 şi 400kV. Un
semnal cu frecvenŃa de circa 100 ... 150kHz, este modulat cu semnalul vocal în bandă
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telefonică, respectiv 300 ... 3.400Hz. Similar se transmit şi informaŃii necesare
funcŃionării diferitelor protecŃii electrice.
Pentru a împiedica pătrunderea semnalelor de înaltă frecvenŃă în staŃiile electrice
şi scurtcircuitarea lor, la capetele liniilor electrice se montează filtre LC opreşte bandă
(de tip dop), acordate pe frecvenŃa de lucru. Problema este că bobina, formată din
câteva spire, maxim câteva zeci de spire, trebuie să fie realizată dintr-un conductor care
să suporte curentul de sute/mii de amperi al liniei electrice aeriene şi, deci, este un
element scump. Pentru cuplarea echipamentelor de telecomunicaŃii, se folosesc
capacitoare de înaltă tensiune, aşa cum se arată în figura nr. A5.23.

Figura nr. A5.23. Schema unui sistem TIF
O ideie, de a folosi liniile electrice aeriene pentru transmiterea de date, pe lângă
convorbire, simultan cu aceasta, a fost restrângerea benzii alocate semnalului vocal, la
gama 300 ... 2800Hz şi adăugarea unui canal de date în gama 3000 ... 3400Hz. Cu
toate că viteza de transmisie nu depăşeşte 150 bps, această soluŃie s-a utilizat pe scară
largă.
Pe distanŃe mici, în interiorul unei clădiri, s-au folosit modemuri care au permis
realizarea de legături de voce sau de date, folosind un acelaşi conductor al reŃelei
electrice de joasă tensiune.
Fibra optică înglobată în firul de gardă, a permis realizarea transmisiilor de date
pe liniile electrice de înaltă tensiune, în condiŃii de calitate superioară, astfel încât
proprietarii de reŃele de înaltă tensiune, au devenit competitori pe piaŃa
telecomunicaŃiilor comerciale.
O adevărată revoloŃie se intrezăreşte odată cu apariŃia microprocesolului, mai
precis a procesorului de semnal, în acest domeniu. Procesorul de semnal având o mare
putere de calcul a permis aplicarea unor tipuri mai puŃin uzuale de modulaŃii ale
semnalului, ceea ce a dus la creşterea semnificativă a debitului, respectiv a vitezei de
transmisie. Astfel a apărul aşa-numitul PLC (Power Line Comunication sau Power Line
Carrier).
Fibra optică asigură comunicaŃiile de foarte mare viteză între entităŃile componete
ale Sistemului Energetic NaŃional, respectiv producători, transportator, furnizor şi
distribuitor de energie electrică. Insă, în această schemă nu sunt cuprinşi, decât în mică
măsură, clienŃii, consumatorii, de mai mare sau mai mică putere. Aici se poate aplica
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noua tehnologie PLC. Ea va permite ca fiecare priză din casa unui mic consumator să
devină furnizoare de servicii de Internet, televiziune prin cablu etc.
Tehnologia PLC are încă unele dificultăŃi, cum ar fi: atenuarea, care variază în
timp şi cu frecvenŃa, configuraŃia reŃelei, care se schimbă din cauza sarcinilor care se
comută aleator, lipsa ecranării care determină radiaŃii parazite şi deci, nivelul semnalului
nu poate fi crescut prea mult.
Avantajele tehnologiei PLC sunt însă, importante: este mediul cel mai răspândit,
este disponibil în întreaga lume, este uşor de adoptat la clienŃi, cu costuri minime, oferă
viteze de comunicaŃie comparabile cu reŃelele Ethernet (24 ... 45Mbps). Un astfel de
sistem permite introducerea unor servicii noi, precum: accesul la Internet, telefonie,
citirea automată a contoarelor de energie electrică, gaze, apă, monitorizarea sistemelor
de alarmă.
Se pot asigura servicii utile pentru distribuitorii de energie electrică, precum:
asigurarea unei mai bune încărcări şi echilibrări a reŃelelor electrice, identificarea
defectelor, monitorizarea calităŃii energiei electrice livrate, tarifare în timp real.
In figura nr. A5.24. este arătată topologia unei reŃele echipată cu PLC. Elementul
cheie este echipamentul de cuplaj dintre primarul şi secundarul transformatoarelor,
deoarece semnalele asociate tehnologiei PLC nu pot trece prin transformator. Având în
vedere însă numărul mare de abonaŃi legaŃi la un singur transformator, sistemul devine
profitabil.

Figura nr. A5.24. Topologia unei reŃele PLC
A5.8. EXEMPLU DE SOLUTIE
Prezentăm un exemplu de soluŃie modernă de comunicaŃie, exemplu oferit de un
operator de telefonie mobilă din România, respectiv Orange Romania.
Orange Romania beneficiaza de dreptul de a furniza retele si/sau servicii de
comunicatii electronice, fiind titulara autorizatiei generale eliberata de catre Autoritatea
Nationala de Reglementare in Comunicatii.
A5.8.1. ReŃeaua ORANGE
Pentru a oferi o solutie completa de interconectare, Orange Romania utilizează
reŃeaua proprie de transmisiuni, care este dezvoltată pentru toate nivelele de transport:
local, regional şi national.
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Reteaua de transport Orange Romania este structurata la nivel national in 6 inele
realizate in tehnologie SDH (ierarhie digitala sincronă) utilizând ca suport de
transmisiuni radio-relee digitale de mare capacitate, în banda de frecvente 6,4 - 7,1
GHz. In structura astfel creată există 28 de noduri de interconectare prevăzute cu
multiplexoare de insertie-extracŃie a circuitelor (ADM - Add Drop Multiplexer), care
permit interconectarea directa a punctelor de prezenŃă Orange in principalele orase ale
Romaniei, precum si interconectarea retelei nationale de transport cu retelele regionale
si locale.
Prin reutilizarea eficienta a spectrului radio alocat, legaturile radio-releu SDH
instalate in reteaua Orange Romania ofera capacitati de transport de pana la 622,2
Mb/s. Lungimea totala instalata a liniilor radio - releu avand fiecare o capacitate de
transport de 155.55 Mb/s este, in reteaua nationala a Orange Romania, de aproximativ
5.900 km.

Figura nr.: A5.25. ReŃeaua de transmisiuni ORANGE
Pentru a suplimenta capacitatile de transport, Orange Romania instaleaza o retea
natională de fibră optică. In prezent este functional Inelul Romania Vest: Bucuresti,
Brasov, Tg. Mureş, Cluj, Oradea, Arad, Timisoara, Craiova. Orange Romania va
construi şi inelul Romania Est, ceea ce va extinde la peste 1.400 km lungimea totala a
fibrei optice instalate in reteaua nationala.
Retelele regionale acopera o suprafaŃă importanta prin ramificari multiple si
asigura interconectarea diferitelor retele locale la reteaua nationala. Retelele de
transport regionale sunt realizate in principal prin legaturi radio-releu punct la punct de
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medie capacitate (4E1, 8E1 si 16E1), in tehnologie PDH (ierarhie digitala plesiocrona) şi
mare capacitate (63E1), in tehnologie SDH, utilizand canale alocate in diferite benzi de
frecventa (11, 13, 15, 18 GHz, ITU-R şi CEPT).
Suplimentar, Orange Romania opereaza o retea proprie de noduri multiserviciu
de comutatie ATM si rutare IP MPLS, care permit transportul oricărui tip de trafic voce/date tip circuit sau tip pachet - peste reteaua PDH/SDH Orange Romania atat la
nivel regional cât şi national.
ReŃeaua de transmisiuni este prezentată în figura nr.: A5.25.
ReŃeaua de multiservicii este prezentată în figura nr. A5.26.

Figura nr. A5.26. ReŃeaua de multiservicii ORANGE
A5.7.2. Accesul local la backbone-ul reŃelei naŃionale de comunicaŃii
Retele locale de acces şi transport au fost instalate de catre Orange Romania la
nivelul fiecarui oras din Romania.
Accesul local se realizeaza prin legaturi radio tip:
- punct la punct prin radio relee digitale de mica si medie capacitate (1E1, 2E1,
4E1, sau 8E1) in tehnologie PDH utilizand canale alocate in diferite benzi de frecventa
(23, 38 GHz, ITU - R si CEPT);
- punct la multipunct oferite de sistemele radio de tip LMDS (serviciu local de
distributie multipunct) in tehnologie de tip TDM/ATM (transfer cu multiplexare in
timp/asincron), utilizand licente locale in banda de 26 GHz in 33 de orase din Romania;
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- punct la punct si punct la multipunct prin sisteme radio de tip WLAN (serviciu de
acces radio pentru LAN) in benzi de frecventa licentiate (3.5 GHz);
Pentru retelele locale de acces urban cu densitati mari de trafic, Orange Romania
a implementat structuri de transport in inel utilizand tehnologia SDH cu radio - relee
digitale STM1 in banda de frecvente 18 GHz, sau fibra optica pentru capacitati de
transport pana la STM16. Lungimea totala a fibrei optice instalata de Orange Romania
in retelele locale urbane este de aproximativ 900 km.
Pentru conectarea sediilor diferitelor instituŃii, prin intermediul Retelei de
Transport, ORANGE ROMANIA utilizează sisteme radio punct la punct si punct la
multipunct de tip WLAN in benzi de frecventa licentiate (3.5 GHz) furnizate de catre
Alvarion/Breezecom.
Breeze Access este un sistem de acces radio IP de banda larga ce utilizeaza
tehnologii de comutare de pachete de date. Breeze Access suporta aplicatiile combinate
de date si voce cu debite de pana la 3 Mb/s in oricare locatie.
Pentru fiecare dintre locatiile deservite de acest sistem se vor defini parametri
precum viteza maxima (MIR) si viteza garantata (CIR) in ambele sensuri de
comunicatie. Acesti parametri vor fi urmariti constant de catre sistemul Breeze Access
prin mecanisme de garantare a benzii alocate canalului de comunicatie.
De asemenea Breeze Access suporta implementarea unor retele de tip virtual
LAN (VLAN) conform specificatiilor standard IEEE 802.1Q.
Pentru o aplicaŃie privitoare la hidrocentrale, se propune o arhitectură care este
prezentată in figura nr. A5.27., alături de sistemul Breeze Access, ce creeaza o retea
VLAN de acces pentru sedii. Sunt indicate si echipamentele ce vor realiza translatia
VLAN-MPLS:

Locatie

Figura nr. A5.25. Arhitectura propusă

Figura nr. A5.27. Schema sistemului Breeze Access
Echipamentele cu functionalitate MPLS CE din POP - urile Orange sunt rutere din
clasa Cisco 17xx sau 26xx echipate cu o interfata Fast Ethernet si interfata E1
structurata cu multiple channel-grupuri configurate.
VLAN-ul corespunzatoar unei locatii se va termina pe ruterele MPLS CE, fiind
apoi rutate către channel-grupuri sau circuite virtuale Frame Relay (FR DLCI) diferite. In
ruterele MPLS PE aceste channel-grupuri sau circuite virtuale FR se vor termina pe
channel-grupuri corespunzatoare in PE si introduse in tabelele de rutare virtuala (VFR)
asociate locatiilor sau tipului de trafic respectiv. Spatiile de adresare corespunzatoare
diferitelor locatii se pot separa complet folosind route-map pe interfata Fast Ethernet si
E1 structurat. Traficul corespunzator fiecarui VLAN este rutat catre un anumit channelA5/Pag. 29
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grup sau FR DLCI, respectiv traficul de pe un anumit channel-grup este încapsulat in
VLAN-ul corespunzator.
Disponibilitatea reŃelei, pe legaturi SDH si PDH cu suport de transmisiuni: radio
si/sau fibra optica pentru conexiunii de date end-to-end IP VPN este minim 99,7%.
Disponibilitatea conexiunii Internet: minim 99,7% şi BER (bit error ratio) =< 10-6
Legatura SDH este protejata automat datorita structurii de inele. In situatia in care
o parte a legaturii ar fi intrerupta, fluxul de date este automat redirijat pe cealalata
ramura a inelului.
Pentru aplicaŃia care cuprinde o reŃea de comunicaŃii de date între două
hidrocentrale şi un dispecerat, prin intermediul retelei Orange, folosind serviciul IP-VPN,
se folosesc echipamentele de acces şi tehnologia care au fost descrise in capitolul
A5.7.2.
Rata de transfer garantată este, după cum urmează :
- Dispecerat: 256 kbps, acces VPN, legatura radio, trafic nelimitat;
- Hidrocentrale (2): 64 kbps, acces VPN, legatura radio, trafic nelimitat;
Conectarea la reteaua ORANGE se realizează prin legaturi radio WLAN – in
bandă de frecvenŃă licenŃiată de 3,5 GHz (sau 5,8 GHz) - la site-urile ORANGE cele mai
apropiate de locatia clientului.
Tipul interfetei asigurate pentru fiecare interconectare cu echipamentele clientului
este – Ethernet (10 Base T) pentru echipamentele WLAN.
Schema generală a sistemului de comunicaŃie IP VPN propus este prezentată în
figura nr. A5.28.
Autorul a utilizat o reŃea de comunicaŃie de tip IP VPN pentru transmiterea
bilaterală a datelor între sistemul de conducere al Centralei Hidroelectrice Voineşti
(1x5MW) şi Dispeceratul Local de Exploatare de la sediul Uzinei Electrice din oraşul
Câmpulung. Rata de transfer a fost de 64kbps.

Figura nr. A5.28. Schema sistemului de comunicaŃie IP VPN
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A5.9. CONCLUZII
1. ComunicaŃiile care se desfăşoară la nivelul hidrocentralei folosesc ca suport,
firul fizic. Numai în cazul distanŃelor mari se foloseşte fibra optică.
2. Protocolul care se impune din ce în ce mai mult în ultima vreme este protocolul
Ethernet.
3. Pentru comunicaŃii la distanŃă (telecomunicaŃii), de exemplu între hidrocentrală
şi dispecerat, se folosesc linii telefonice închiriate. Recent a început să fie folosit
sistemul VPN şi chiar sateliŃi, în zonele izolate, în care VPN-ul nu pătrunde.
4. Este util să existe şi o a doua cale de telecomunicaŃii, o cale de rezervă.
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Formular C1.2
RECOMANDARE
Subsemnatul, ing. Dan Semenescu, în calitate de reprezentant al SC Hidroserv PorŃile
de Fier SA, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, calea Timişoarei nr. 2, jud. MehedinŃi, nr.
telefon 0252 342068, nr. fax 0252 342066, prin prezenta dăm următoarele recomandări
referitoare la SC SYSCOM18 SRL, astfel:
1. Numita societate a derulat cu firma noastră următoarele contracte:
Denumire contract

Data
Data
Valoare
Obserînceperii
finalizării
contract
vaŃii
contractului contractului echivalent euro
Inlocuire instalaŃie pneumo-hidraulică 18.06.2007 18.11.2007
42500
a grupului de ulei sub presiune
GUP1-40 de la HA1 CHE Motru
2. Apreciem calificativul lucrărilor, din punct de vedere al calităŃii, ca fiind:
FOARTE BUN X

BUN

.

SATISFACATOR

NESATISFACATOR

.

3. NeconformităŃi în derularea contractului
3.1. Accidente de muncă datorate contractantului
NU
3.2. RecepŃii amânate / respinse - Cauze NU
3.3. Incidente în perioada de garanŃie - Cauze NU
3.4. Alte neconformităŃi
NU
Prezenta a fost eliberată la cererea reprezentanŃilor SC SYSCOM18 SRL, şi are caracter
de recomandare pentru ai servi la participaŃia la licitaŃie la Complexul Energetic Turceni.
Declarăm pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că informaŃiile de mai sus sunt conforme cu dateler înregistrate în cadrul societăŃii noastre.

